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LONGA PALESTRA COM O SR. DUNSHEE
OE ABRANCHES

..Depois de onvdn n opinião de vnrlos no-UUoos O espeeiulislas dc direito internuclu-liai sobre a sorte do tratado de A. B. CJluo cra nalural deixássemos esquecido umnome Um ligado ú nieniorla de Ilio llran-co como o do Sr. Duusheò dc Abran-

,,,& a-i.,,!'líll"Jo "»> triplico convênio
fi.,, í* » c ú? '"V* ei,ll'° ,,s maiores repu-•Uciisjlo America do Sul, o Sr. Lauro Mui-

«üi }-t .''""K111?!' •' exploração que falai-monto iriam soffrer as sua» boas o eleva-• , ..uv.ivoes na política continental. J-àn-• «o[ .i Argentina tinha a precaução c a1'bilidiilo de avisar previamente, iiiicí AUsa Uranea quer ás outras republicas deoiigciii castelhana, que a sun acquiesc.-iicin•lo traindo cm iniiroe no*-» ..,-,. i......,.".....'

O Sr. Dunslüc de Abranchc
chelies, cx-prcsidcntc da commissão de díplo-macia da Câmara c cujos discursos em re-laçao ao assumpto foram ti'io divulgados sobo siiggeslivo titulo — "O A. 13. C e arpolilien americana'-'.

Kis o que nos disse S. E.v.. logo depoisde recordar que o Sr. Lauro Muller, si |>em
que tivesse lido a franqueza de modesta-mente assignalnr, ao assumir a pasta do Ex-lenor, a sua pouca experiência em assumptos(iíploniaticos, desde então por demais neceu-tuou que eram seus intuitos inlcrnncioun.estazer cada vez. mais a política de approxi-innçuo entro o Brasil e a Argentina •

— O Sr. Lauro Muller imaginou repetira scena dc dez annos passados ao se tro-'
çnrç-ii as visitas memoráveis dos presiden-tes Campos Sallcs o Júlio Roca. S. Ex.todavia, ignorava duas cousas muito deli-cmlas que ia reviver esse seu acto da maisalta e rcquinlnda corlezia. E' sabido, porum lado, que aqucllns visitas, realisadas en-lão como foram cin um momento mcliudró-sissimo das relações entre a Argentina c oUnle, Irar-nos-iani, como nos trouxeramum resfriamento súbito dn velha ámisadeeom os herdeiros gloriosos das tradições dosdrnucans. Moca soubera habilmente apro-
yeilnr-se da nenhunia argúcia revelada naépoca pela direclor supremo da nossa chan-cellnna: salvara, quiçá, a Argentina de umaguerra naquellc instante descgual c fines-ia. b o Brasil, mais uma vez, teve de sof-nvr pela sua tradicional magnanimidade eboa le... Por oulro lado, forçou uma repro-(lucçao serodia de um episódio que, por mui-ilo, tivera no lempo a sua op*)orfunidndee explicação históricas, enviando de novoCampos Sallcs a LS. Aires e exigindo emtroca a vinda dc Júlio Roca, duplamente fc-riamos, si bem qne na melhor das inten-
Çoes, o preclaro estadista que então dirigiaos negócios da grande Republica do PraiaSacnz Pena nao cra só adversário políticomus inimigo pessoal daquellc illuslre chefe•porleno, jamais perdoando o que se tinha(ilo contra o seu venerando progcnilor...Uemais, havia inscriplo nn sua fé de offi-«O, com justo orgulho, como uma das con-
quisíns mais formosas da sua vida publica,a consolidação definitiva da amisade entrea sua pátria c o Brasil. Estava elle cmHoma.quando fora eleito presidente da Re-
publica. O nosso ministro, o illustre Ur.A. I-ialho, acreditado também junto ao Qui-nnal, fora o primeiro a ouvir dos lábios doHonrado; estadista argentino os seus proles-tos ile tranca, sincera e decidida sympathia
pelo Brasil. Communicou présaganiente aboa nova a Rio Branco. Esle, exultando como tacto, levou-o ao conhecimento do presi-(lente. Nilo Peçanha; e ambos combinaram arecepção que deveríamos fazer ao futuro
presidente da Argentina, na sua passagempropositadamente'1 prepa nula, pelo lüo dcJaneiro. O Ilamaraly illumiuou-se como cmiim ilos maiores dias de festa nacional. K,entre Itio Branco e Saenz Pena, trocaram-se os discursos, que, para sempre, ficarãoregi si a ilos na hl.storin sul-americana.-¦Tudo nos une, nada nos separo, foi a
formula feliz, do presidente argentino.--IC essa união, que não é de hoje queloi cimentada nos campos de batalha! lia de•ser cada vez mais forte e mais fecunda-para a confrnlcrnisação geral de todas as"uneoes americanas, replicou mais ou menosHio Branco em nome do presidente do BrasilNada adoentava, assim, o illustre Sr. L.(Muller cm resuseilar um episódio não mu!vciiUirosò do passado, em prol da políticadu approxi inação das duas republicas, quan-«tio esta fora solemiiemcnte reaffirmada tãorofenlemente ainda pelo sen imiiiortal an-tecessór e pelo próprio estadista que, n0 mo-mento, presidia os destinos da Argentina. Siassim não era muito feliz o nosso actual
çiianceller nesse seu primeiro pn-so nn po-litica do Praia, tanto mais quantos, com a
Passagem eplicmera de Roca enlre nós, for-
cavamos a ser retirado da legação argentina
nesta capilal o Dr. Júlio Fernandcz, grande,leal c sincero amigo ilo Brasil, ainda mono-i'ps vantagens tiraria

qualquer pciisnnieuto oeculto ou reservadodo l"'evcnçao contra os listados Unidos ou
s -i , í, 

';,K,i,l)1idil s,)l!'''1 os Povos a queeslava ligada pelos mais eslrctlòs laços dc
nn -•K5nrf»*'rr'! P°L' ,0,lil " *íarle' ¦n**u«lvoUa pi • pi ia hiirnpa, uma eainpaiiha insidlo-sn contra o Urnsll, como o inventor de umtratado qnc diziam ter tanto de cslompo-ranço quanto de perigoso, uma vez. que jápossuindo recentes aeeôrdos de arbitramentocom trinta e uma nações do mundo, nadaexplicaria, a nao ser por um plano oeculto.o seu empenho cm concluir esse convênio cs-pecialissinio eom a Argentina e O Chile, que,exaclainciile com o Brasil, são as republicasmais poderosas .1.-. Sul America. 

tl,uu"cas
A propaganda contra o A. li. C. ateou-seassim fortemente, quer na America do Nor-e, quer nas oulras republicas mcrldloiincs,¦ ao signatárias do pado de 25 de maio.Aqui, era o Brasil apontado como cabeçaile uma reaeeno dos povos latinos do eoii-

i!SSal% "«'tra o crescente Imperialismo dc
J/'La'u ' a1'' mm os Joniaes mais po-il.oes das pequenas nações do Pacifico apioiiigarem cnlorosnniente essa políticanova, que diziam querermos impor na vidadomestica da America do Sul, deixando ournsii dc ser o secular advogado dos maisnacos para sc tornar o odioso inslrumenlooos mais fortes. Nesse sentido, não poucasoram as cartas, quc recebi, de «lustres po-Micos e diplomatas sul-americanos, envián-iio-me esses artigos tendenciosos e inilagan-Ho o que havia de real nisso tudo, umavez que se espalhava que a nossa pátriaia abandonar a orientação elevada e nobreUe Hio Branco para se lançar a aventuras
que nao estavam de accordo com os nossossentimentos, sempre tão apregoados de li-beralismo e fraternidade continental'.

Na verdade, apezar de se affirmar aquienlre nos, pela imprensa e pela tribuna docongresso, quando se procurava approvar alotto o transe e rapidamente o tratado, que,quer no Chile, quer na Argentina, havia sidoene recebido com applausos unisonos e geraalegria, nao faltava quem telcgraphasse
paia as capitães do Pacifico, garantindo que,pelo menos, na Republica Platina, só a mui-to custo poderia ser referendado pela re-¦'¦¦csenlaçao nacional E, verdade ou não, oí.iclo e. que ate hoje. a Câmara dos Depu-laoos dn Argentina ainda não o approvou.roí, por isso, que me resolvi a proferiro discurso, a que. allu.li ao começar esta pn-lestra, discurso que, enfeixado em volume, fizdistribuir largamente por todas as naçõesamigas da America, mostrando que o tra-ado do A. 13. C.í que reputava aliás inop.porluiio, supérfluo c sem significação poli-lica no moineiilo, nao passava de mais umademonstração de affeclo e cordialidade sul-americana, sem nugnientar nem diminuir asympathia, que já nos ligava á Argentina

n Í" n ¦',' ou '• O1'le''tílfão sempre mantidaPelo Brasil em lace das outras republicas doNovo Mundo.
_Ao mesmo tempo, aproveitava a opportu-nidade para accentuar, quanto aos E Uni-fios, que, entre elles e a nossa pátria cadavez mais sc consolidava essa alliança moralcimciitada desde o alvorecer da nossa indo-Pendência e cultivada sempre, com especialcarinho, por todos os grandes homens dasduas republicas. Aualysando essa parte domeu discurso, "The Evening Mail" 0 gran-de jornal de Nova York, em dezembro deUlo, nao so lhe transcrevia os principaesconceitos, como nccrcseenlava que, tendo sidoeu o orgao do barão do Rio Branco no Par-lamento brasileiro, as minhas palavras de-veriam Iranquillisar os amigos do Brasil

«vLw» 0S Ulli(lüs e a l)r°l-l,ia «Piuifio
iyankee , em que tanto se estima c consi-(lera o nosso paiz.

fnO,ffrA-iÍyílmc",l,e' il niaior '"Justiça que setem feito ao illustre Sr. Lauro Muller è as-soalhar que haV.siilo sempre a sua princi-pai . preoccupaçno destruir a obra de RioUranco. Essa obra, na verdade, não é da-queilus quo podem ser anniquiládas ])clavontade de ura homem, porque symbolisa

ac*»*!. ,
Como os nossos footnalleps

receberam m sua Idéa
de gravar os clubs

A emenda ante-lionlem apresentado pelosenador Lopes Gonçalves no or-jauieuto da
receita, gravando com 10 °\* a renda bruta
dos clubs do fuolball, veiu trazer graiulo des-
conteiitnmculo nos meios sportivos desta ca-
pitai. 12 essa impressão tivemos hoje, ao ou-
vir a opinião do alguns dos nossos footlial-
lers, todos unanimes ao coninieiitar a medida
proposta íior aquelle senador,

O Sr, Arnaldo Cuiule, presidente do KIu-
niinensu 1'ootball Club, acha um absurdo oiioio imposto. Disse-nos «luo cm matéria de
sports lemos nos conservado num abandonodeprimente por parto dos poderes públicos.E esse abandono, quasi mesmo hostilidade,vem se accenluando cada vez mais. Assim,ato lia pouco, Unhamos direito (i importaçãolivre dc artigos c material dc sport para osnossos clubs. Hoje, porém, pagamos todos osimpostos alfandegários c também os muni-eip.ies,

O orçamento municipal, por exemplo, con-signa para o futuro exercício uni Imposto delOuyjüÜ por malch realisado em nossosclubs. Medida odiosa, vem ferir, c fundo associedades das 2' c 3* divisões, que positiva-menle não podem arear com essa despesa amais. Ainda ha bem pouco o Fluminense ee-deu o seu campo a uma sociedade, da segundadivisão para nelle realisar um malch. A veu-da das entradas rendeu apenas 12$Ò00 e, se-
guíulo o futuro orçamento municipal, essasociedade deveria pagar a bagatella de ....100-9000 de impostos á Prefeitura! Este exem-
pio é bem frisante do disparate dessa cmeii-da ao orçamento municipal para o anno pro-ximp. E, como .'i isso não bastasse quer osenador Lopes Gonçalves gravar ainda maisas nossas sociedades de football! Cerlo, S.Lx. não foi levado a apresentar essa emenda
pela preoccupaçno de nos ferir, de nos pre-
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A nollcia, liontcm dada por esla folha, do
jut) o Dr. Vcnocslnii Ura/, rczolvcii Impedira renovação do contrato dos telefones e doisoutros negócios suspeitos, mereço que sc lhe•¦«o ninis do quo unia apressada menção.O slmplçs fato do qu0 su trata do umadmiulslrador, que rezlsto a pretençôcs da«-'iii», JA é um cazo tão maravilhoso, queo prezidente dn Republica não deveria extra-Jilwr si o diretor do Muzcii delegasse uniato-nissao para examina-lo. Ha tanto tempona fauna administrativa do Brnzll nflo sevia um cxeniplar dessa espécie, que ela pa-rçcia delinitivaniciite extinta — c, quando
gliucin protestava tonira algum desmandoim Light, protestava apenas por dezenenrgode çonç çneiii i mas eom a absoluta certezada.inutilidade de qualquer opozlçào.O governo atual não tem sucltado grandescntuziasníos* mas também tem escapado agrandes animozidndes. Allnz, em períodoscalmos o normais, é essa a regra. O gover-no Ideal talvez seja aquele em que ninguémpensa, como no corpo humano o orgain são« o que não dú sinal d.i sua presença oupelo menos pnra ela não atrai a atenção.Graceja-se freqüentemente com o numerodo cazos" do atual quatriênio. Realmente,eles tem proliferado, fazendo um certo con-trasto com os dezejos enunciados pelo me-zidcnlo da Republica.

Hn, porém, unia iluzão no modo de apre-ciar esse falo. Nos outros quatriênios onumero de -cazos" não foi menor, ü queliouvc e que, apenas formulados, eram ime-diatamciilc rezolvldos.
;Imediatamentei mas arbitrariamente* masviolentamente. Os governos se decidiamlogo por uni partido e, sem maior exameda questão, davam-lhe o seu apoio. Bastaque sc lembrem das '.salvações" do maré-chal Hermes; basta que pensem no prodo-mimo por tanto tempo exercido ua políticabrazileira pelo Sr. Pinheiro Machado. E a6-irateristiea do Sr. Pinheiro Machado nuncafoi a reflexão, nem a justiça. Era o homemdas decizoes bruscas, apaixonadas c brutais.Saldos _ desse rejimen, que durou tantotempo, nos estranhamos um pouco, quandovemos um chel'c de Estado, que medita, quepeza os argumentos dc parte a parte queprocura ser justo.
Sem duvida, uma das lulas qualidades doshomens dc governo, é a decizão rápida. Ra-pida; mas acertada. E nem sempre se pôdeacertar dc pressa. De qualquer modo, porémentre uma injustiça pronta e um acerto de-morado este é preferível.Pouco a pouco, suavemente, o prezidenle

A MARÉ OOS ESCÂNDALOS
¦*"W w w * •SKW-

MAIS UM!
A USINA DE ASPHALTO DA PREFEITURA PRESTES

A SER CEDIDA A UM PARTICULAR

L tn aspecto do interior da usina de àspfialto
Lm nola do honlein, bebida cm fonlc segu-ra, fornecemos a boa nova dc òslnr o Sr. prc-Sidcnto dn Republica absolutamente resolvi-do a impedir, pelos meios ao seu alcance, arcalisação das tres negociatas representadas

pelas reformas dos contratos relativos aoslelephones e c aos bondes de Snnla Tl.ereza
c o serviço do matadouro modelo. Temosagora a desvendai' um outro negocio que, pelasua natureza e conlexlura, reclama cgual-mente a acçáo nioralisador.i do chefe do Es-lado.

Xo período administrativo do general Bcn-fo Ribeiro foi inaugurada pela Munieipitlida-
de, a rua S. Leopoldo n. ,'llil, a usina de as

da Republica-tem ido7mòTí'èndo;^ com ° fim de íí'21'1' ° calçamento

o trabalho, nao de Rio Branco apenas, más(le ires gerações suecessivas de estadistas
que, no Impcno e na Republica, não temimaginado outra cousa sinão dar á nossa
patna, com uma política sábia, generosa enobre no exterior, o logar de excepcionaldestaque, que tem felizmente sempre oc-cupadp, na cpinmunliãò dos povos civili-sados,

tlepois com as nego-
Çinçoes liara a assignatura do chamado tra-indo do A. 1). C. Essa fórmula fora creada
1'elo barão do Rio Branco, quando o conti-nenlo ¦ se sentiu ameaçado de perturbaçõescstraphas: quiz elle. mostrar que a nossa
patna estaria sempre solidaria com as ua-
Çoes irmãs da America, todas as vezes que•perigassem a sua independência e inteírida-'je. ao momento, cra o Chile que precisava«o apoio amigo da Argentina e do Brasil :inasccu dahi o A. B. C.

A esse tempo, Itio Branco, cujos seutimeu-tos pacifistas não encontraram jamais, quemos excedesse, já conseguira celebrar trata-nos tle arbitramento, uniformes e vasadosnos mais elevados princípios liberaes, comlonas as republica:; da America, sem exeepçãoUe uma so, e com quasi todos os paizes da
[iiiropo.. Esses ajustes diplomáticos haviamProduzido grande enthusiasmo em todo omuiido civilisado. Nas mais notáveis obras,csenplas sobre o assumpto, o nome do gran-s chanceller brasileiro appareccra envoltoem gloriosa aureola. Mas, especialmente, en-'c as republicas mais fracas do nosso con-'in-.nle, esses pactos magnânimos foram re-¦jeu-dps^ mnis do que como uma promessa" justiça aos seus direitos, mas como umaí.araiiiia á sua integridade e cxisten."ia au-lonoma e livre,

Querendo ampliar, de certo, essas fórmtj-

Os meninos terríveis
—«—

Os casos, por infelicidade demasiado [rc-quentes, aos meninos terríveis, não apresen-tam a menor tendência a diminuir. Ao con-trario. Esta roça u«0 cessa da crescer, sc-gando garante a repartirão de estatística cc plausível.
O 'menino inscreve-se na classe dos lerri-veis aos cinco annos.
Ha casas dc quatro annos, mas tal pre-coeidade é rara. '
Até os oilo annos são tolerados na classe.

maZc/uts 
em Ckmiü imsam W* a dà?

n2 
y'n -'slr/'0" "-0 °fficio àos quatro an-

Tciho! 
cmco> c Já conla no «»

Beliscões
Idem 8
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Applicacõés de bolos de' chi-nella _Idem, idem, ile escova./..'.',
A mãe já tem corrido a escala dos casti-gos e esta disposta a chegar ao extremo,

que e a privação da goiabada depois dò
. 'Tudo isso, porem, cm vão, porque o Zitoc do numero dos incorrigiveis, isto é. dos in-nocentes, dos ingênuos.

A sua penúltima foi com uma senhora davisinhança, que Irequenta a casa. Zito che-
gou-se a ella c disse-lhe :Dona MarocaSj deixe ver sua lingua.Por que, menino ') '

Porque mamãe disse que a senhora temuma língua muito grande.
Isto lhe custou uma applicação de bolosde escova, propinados na dose de seis queé, como se sabe, uma dose para adultos.
A ultima foi com uma moca que já está

muilo distante dos vinte annos, e pretendecasar-se.
Falava-se na edade. FJla perguntou

Zito :
Quantos annos tem ?Cinco.

E eu, quantos lenho?.
-Vão sei.

•— l'*o'e nittís <?!* menos.'
h'ão sei.. Só ui contar até quarenta

O homem da descoberta dó novo meio de
salvar a pátria

judicar. Não faço essa injustiça ao senador
amazonense, que naturalmente não conhece a
organisação dos nossos clubs.

O Sr. Heitor Luz, sócio do America, refe-
rmdú-sc com calor A protecção que noutros
paizes se dispensa aos sports em geral, fala-
nos da emenda Lopes Gonçalves com tristeza,
mostrando a inconveniência de sua approva-
ção. E' um erro, diz o Sr. Luz, pensar-se queos clubs de "football" vivem nababescameii-
tee podem contribuir para a salvação do
paiz... Não será positivamente com os 10 °l°
da renda apurada em cada "malch." do "foot-
bali" que conseguiremos melhorar a nossa si-
tuação financeira... Actualmente pagamos â
Liga Metropolitana de Sports Athlclicos 11 "i"
dessa mesma renda. Como, pois, graval-a ain-:
da mais ? Para o anno, temos que fazer face
ao novo imposto votado pelo Conselho Muni-
cipal c (pie reeac sobre a receita dos clubs de"foolball", 

que passarão a pagar 100? por"match" realisado em seus camposI
A não ser o Sr. Lauro Muller, que se teminteressado pelo "foolball", os demais re-

prcsentaiites do governo mantêm uifi absolu-
to indiffercnlismo por tudo quanto se pren-de a sports athlcticos. No Chile, porém, nãose verifica a mesma cousa. Telegrammas ha
dias publicados pelu imprensa e procedentesdesse paiz davam-nos noticias da cerimonia
do lançamento da pedra fundamental do Sta-
diuim e a que compareceu o próprio presiden-te da Republica. Aqui é bem patente o con-
traste. Por oceasião das festas do centenário
argentino não foi sem grandes difficuldades
que o "scratch" brasileiro conseguiu chegar
a Buenos Aires e assim mesmo com o con-curso de uma empresa particular, a S. Paulo
Hailway, que tudo nos facilitou. O nosso go-verno, esse conservou-se impassível.

Quanto a auxílios pecuniários, só a Federa-
ção das Sociedades do Remo os recebe, sub-venciouada que é com 12:ü00.'" pela Prefeitu-
ra. O anno passado, o deputado Souza e Sil-
va apresentou á Câmara um projecto de pro-tecção aos sports no Brasil e que, iiifelizroõii-
te, nao logrou npprovação. Sem pessimismo— acerescentou o Sr. Luz — de indifferente
que era, o governo passa agora a liostilis;,,
sports, enxergando nellcs fonte de renda paraa nação. E' interessante I

mi»

zps irritantes: Paraná c Santa-Catariiin Ala-soas, Pará...
Agora sc anuncia que. lambem influiu dcuni modo decizivo, na questão dos telefones.h outra nola que não se pode negar ao.-•lual governo: a de honestidade. Ela sesente nos seus atos e na falta dc animaçãoa quaisquer pretençôcs incorretas aprezenta-e.as ao Congresso.
Uni jornal de hoje assevera que a sus-

^'•ensao do andamento da questão dos lele-ones foi obtida, de acordo com o Sr. Dr.Prefeito. Nem outra còuza era de crer por-que o Sr. Dr. Sodré não podia deixar dever o mal que ia fazer á sua administra-.?ao, onde não faliam graves problemas a rc-zolver, creaiido para cia complicações e pre-vençoes inúteis.
Diz o provérbio que íouí est bien qui finilbien. Si tudo acaba bem desta vez, honraseja aos administradores, que concorreram

para essa solução.
Medeiros c Albuquerque

—i -*«»¦ 

sobre a guerra

DE PORTUGAL
A CRISE DO PAPEL
¦""""""^ P Ml lllll M^

Lisboa, 18 do outubro — E' afflicliva a si-tuação da imprensa diária de Portugal. A cri-sc do papel tomou proporções taes que nl-
gumas empresas terão certamente de suspen-der, pelo menos temporariamente, a publica-çao dos seus jornaes. Em Lisboa já os dia-nos da tarde e. da noite se vendem a donscentavos; os jornaes da manhã conservam,
porem, o antigo preço de um centavo.

Diversas reuniões se tem celebrado pro-curando dar-se remédio ao mal. Os alvitre-não faltam, mas como nenhum dellcs reme-dela a falta do papel de impressão, é possi-ve] que o mal, em logar de di '
gmente com o tempo.

E' elnfo que não são só as empresas jorm-listieas qne soffrem com este estado de eoii-sas. As casas editoras de livros estão sendo
(tambem muno prejudicadas o a classe ope-rann typographica pode encontrar-se, de uminstante para o outro, sem trabalho. TemposIÍ,i * tristes, es qa*. vSo íasssutfo. - Â, Y,

ao luiiinuii-, au-

«Os alliados não con.-bafem no Somme* paraavançar; combatem
para matar állemães!

NOVA YORK, 9 (A NOITE) - O Sr.Eduardo Keen, correspondente em Londres
(!a «United Press», teicgrapha em data dehontem:

«Os alliados estão satisfeitos por ter aAllemanha cumprido o accordo que os pai-zes da «Entente» tinham entre si combi-nado para dar autonomia á Polônia.
E' evidente, entretanto, que esta resolu-

çao dos impérios cenü-aes se destina so-mente a augmeiitar a illusão em que vi-vem állemães e austro-hiiiigaros. A Allemã-nhji e a Áustria Hungria despertam agoraalarmadas, pelos resultados dos quatro rue-zes de batalha no Somme, em Verduii, noCarso e na Polônia Septentrional. E, então,
a si mesmo procuram illudir-se, como oadoentes em estado grave e que não (lese-
jando morrer sc julgam cada vez com maissaude.

Pela primeira vez, o ministro da Guer-
ra allemão, von Stein, admittiu, falando no
Reicfisfag, a superioridade da artilharia fran-
ceza e ingleza e reconheceu que diminuem
as reservas de homens na Allemanha. Os
állemães aceusam os alliados de estarem
empregando em todos os misteres hordas
de homens vindos da África, do Indostão
e da Indochina e do Japão. Mas em com-
pensarão a Allemanha, violando toda3 as
leis, obriga os belgas, os polacos e os
servios a trabalhar nas suas fabricas de
munições e a Allemanha e a Ausüia-Huii-
gria servem-se dos prisioneiros, dos meno-
reste das • mulheres para obras de caracter
militar, o que é oulra violação das comeu-
ções iníernacionaes.

Dizem-me, e a informação merece-me toda
a fé, que somente a Inglaterra poderá mau-
fer.em pé de guerra, durante muito (ein-
po, cinco milhões dc homens. Enlretanío,
a Allemanha," segundo os criticos stiissos,
niats insuspeitos, somente poderá* apresentar,
fazendo um appello a todos os seus ho-mens validos, Ires milhões de homens.

Quinhentas mil mulheres ingiezas fabri-
caiu dia e noite munições. Somente as fa-
bricas ingiezas poderão, dentro de poucotempo, suiíprir os exércitos alliados de todoo material beilico e de todas as muniçõesde que elles precisarem. Uma alia personaii-dade disse-me ainda hoje:

— A".Inglaterra apenas começou a ar-ranfjar;.ía*.siiperfici© dos seus grandes de-•JOíiitos de recursos, ao passo que a Aí-feiní-niia já cava muito fundo e attinge aultima camada dos seus recursos.
- A opinião nos círculos militares aluadose que a batalha do Somme não -2, comose pen6a na Allemanha, destinada a rom-

per a Imiia alíeniã. Os aluados não comb-*-tem no Somme para avançar- combatem para'matar állemães.».

ossas ruas c praças, já com o objectivòUe promover a sua conservação. A somina
paia a sua installação andou em cerca de II50contos, noticiando a imprensa cm termos cn-eomiaslicos a sua inauguração e salientando
os benefícios esperados da nova repartição
municipal.

Mostrou-se a usina apparelhada para oconveniente desempenho da tarefa, tanto queso em o anno passado calçou uma arca de
perto de 7.ÜIIÜ nielros quadrados, notada-menle uma parto da rua Sele de Setembro,
parle da rua Conde dc Bomfini c rua Treze de.Maio, merecendo ser salientada a eircumstnh-cia de custar o metro quadrado do caleamcn-to tcilo pela Prefeitura de 1-líjS a lti*', ao pas-so que o preço do contraio realisado com oempreiteiro Américo Lassance é de 185400
PT1}..'.0 ,lnes'*'<< extensão. Esse contratante,habilitado para a construcçáo de cem mil me-tros quadrados dc calçamento, vendo a con-correncia do estabelecimento municipal e a
possibilidade de, findo o contraio, passar oserviço exclusivamente para a cdilidadc, ten-tou na administração Bento Ribeiro arrendar
a usina, no que não foi bem suecedido; Na
gestão Rivadavia Corrêa fez nova tentativa,
com resultado egunlmente negativo. Agora
porém, em vista da facilidade com que no ga-binete do prefeito são tomadas resoluções deencontro aos interesses da commiinidade, osdesejos do pretendente serão satisfeitos, si ohonrado Dr. Wencesláo Braz não concorrer
com o seu adequado impedimento.

O empreiteiro Américo Lassance, animado
do propósito de augmeiilar os seus lucros, o
que e compreliensivel, dirigiu um requeri-
mento ao Dr. Azevedo Sodré, propohdo-sc aarrendar a usina de asphalto por 300? pornicz e o prefeito, o que é censurável, prom-piamente accedeu ao anhelo do requerente.
Si o acto não está acabado, tudo está prepa-rado para a sua ultimação, não obstante o
pronunciamento cm contrario de autoridade
competente.

Endereçado o requerimento á Diréclòriá dc
Obras, o direclor, Dr. Durão, mandou ouvir
a respeito o sub-director, Dr. Toblas do Ama-
ral, que, cm um parecer honesto e criterioso,
opinou contrariamente á pretençâo. Devia
sor também expressa a opinião do consultor
jurídico, mas na administração do Dr. Sodré,
como já tem sido noticiado, não são solicita-
dos os pareceres desse funecionario, assim
como não lhe foi pedida a elaboração da mi-
nuta do contrato, como estipula a lei, sendo,
ao contrario, os papeis entregues ao Dr. Du-
rão para a confecção do trabalho.

O argumento em favor do arrendamento é
calcado na economia a ser reallsàda na der.-
pesa dn conservação da usina, quando não
está funccioiianilo. Em primeiro logar lem-
bremos que a paralysação do seu funeciona-

icrvl?»
n segu u,

irar que <pinsi' rualciró.

desaparecendo, pois, quando lodo oestiver entregue á municipalidade. Ido logar, vem de moldo lem
lodo o pessoal da repartição c
ganhando por dia de trabalho, scimo perma.nente apenas uni engenheiro, do quadro,continuando portanto com os seus veiicimcn*los mesmo arrendada a usina, um mecânico,om -iooí mensnes, um mncliinistn a lis dia-nos (em vinte e seis dias no mezi. ires ser-vçnles, cada nm a a? por dia (em viole e seis(lias no mez), um dos quaede vigia. com o encargo.

(.oino subsidio interessante para o csclarc-.
cimento da questão lembremos que são prc,seiitenicnte contratantes com a Prefeitura iiCompanhia Nciichntol, encarregada do cal,
çn mento dc asphalto comprimido, com o couVrato para a conservação alé fevereiro dcUl i, e Américo Lassance. com conlralo, nãoso para a construcçáo de 100 mil nichos qua-(lnulos, do typo americano, como lambem
para a conservação de 184 mil metros qua,-''•';',•,'°..s' 

?, I"*'lni' ''¦>> '2 de outubro do 11)17.li lacil de avaliar a situação vantajosa citique se çollocara o requerente, si o arrenda-incuto lhe for concedido. Sendo ile ilous aii-nos o praso solicitado, quando, em \2 de ou-lul.ro de 1917 terminar o seu controlo, ai--rodada do caminho ;l concorrtíuoin dn repãr*tiçao municipal e premida a Prcfeilura nelanecessidade de calçar us vias publicas c doconservar o calçamento, terá que obedecof

incnlo é por tempo curto c essa mesma só se | sação partidosda porque ainda lia calçamentos contratados, • mental.

as oxigcnciiis dc preço, com prejuixo dos có^frçs do município. Além disso, assim garnii-tido com nm estabelecimento official 
"á 

suadisposição, o alludido empreiteiro afastaráoutros concorrentes, evitando desla forma ooanucamento do serviço. 1
Não é esta a opporlunidádc para discutirsi a Prefeitura andou bem ou mal . m gastarquantia tao avullada em construir a ísina.A obra csU feila o a importância dc;pendida;A observação que se impõe é a relativa aodesembaraço de arrendar por 8009 mensaesaquillo que custou ao município üõO contos(lanilo apenas uma renda de pouco mais deJ I ao anno. Propala-se que o prefeito jul-ga, amparados os interesses do município,exigindo uni aluguel um pouco acima do rc-querido c concedendo o arroiidamcnlo a titu-lo precário. Nos sabemos, porém, o qne sãoas precariedades nas nossas ndiniiiiali-açõòs-JUepois dc lavrado novo contrato, sendo só aarca de conservação do calçamento na esten-s.io ile _() 10 mil melros quadrados, o eniprei-leiro nao sentirá grande abalo cm perder oarrendamento, satisfeito na posição ,1c mo-nopolisador do serviço. "

Ha uma outra face da questão a -cr cuca-rada. Pode o prefeito, por sua livre o es.pontanca vontade, proceder ao arrendamen-lo, sem autorisação do Conselho .Municipal lNo caso de aulorlsado a arrcnilar' pó-de c deve fazel-o sem concorrência publica ?Si, para effcctuar a miiilaiiça da liscola Nor-mal para o edifício onde sc acha in: l.illado o
h-?«l0„ripi S"° 1'I.'í!llt:ls'-'o.de Assis, no Mangue,preíeito considerou imprescindível a per-missão do legislativo do inunjcipio, como•cpular dispensável o seu . pronun, iamenlopara esse contrato de arrendamento ''

As linhas que ahi ficam são Miüicicnlespara a demonstração da fôrma por quesendo tratados o.s interesses do publicoreleilura, ao mesmo tempo que mostram anecessidade tle mais uma benéfica ii.lerverilçao do Sr. pres.denle da .Republica, com ksympathica repercussão no seio do povo, sem-pre propenso a aj.plandir os áctor, de norali !

a por que estão.
e ua

iram

da alia esphera governa..

1S ÉÜ PÉHffliii
Os restiliados do pleito continham a

ser duvâeSosos
Um aspecto da situação ' i

NOVA YOT-K p (A NOITE) - Das qua-tro ultimas eleições prcsidcnciaeà realisadascm nenhuma, com.» nesta, custou a ser co-nliceido o resultado final. Sempre se soube

ie offi.
contava
239.
ros quo'
Wilson,'sentan-

o Siv,

Os Srs. Witsòn a Marshall, dado» pelos lc-icgrainmas dc hoje como os prováveiseleitos
o resultado do pleito quarenta e oito horasdepois delle realisado.

O atropelo tem sido, entretanto, muitogrande no serviço do informações e algunsJornaes queixam-se da parcialidade ile diver-gas agencias, que estão fazer.io francamen-ío a política do presideíne Wilson, dondo-ocomo reeleito,

Pela madrugada, entretanto .'sábia-
cialmente que o presidente Wilson
com 210 votos, e o Sr. Hughes com

Pareço quo foi baseado ncstò.j iiinn
o secretario particular do presidenteSr. José Tumulty, declarou ' aos rçui
.tes dos jornaes em Loiígbràhch i[,i
Wilson estava com certeza reeleito.

Esta informação merece, entretanto, lan-to credito quanto a das cominissoes ilemo.
cratica e republicana.

Os republicanos niostram-se optimistás o'confiantes na victoria, contando como ccrla,unia maioria de 15 u 20 votos paru ò Sr. Htt-
glics. Os democráticos, por seu huh., jtilganique o Sr. Wilson terá uma. maioria dc dcavotos, no mínimo, sobro o candidato repu-bíicano.

A situação pela madrugada
NOVA YOIiK, 9 (Havas) - Prolongáranti

ee durante toda a noite os trabalhos da ciei-¦ção presidencial.
A's 5 horas o Sr. Wilson tinha apenas amaioria de um voto sobre o seu competidor'o br. Hughes, que alcançou 2:19 votog sobre"

^•10 que ato essa hora tinha o actual bresi-dente.
Os dous partidos continuam ase ve cedores.

Parece que o Sr. Wilson esfiíeleito
NOVA VOItK, 9 (Havas) - Telej-rapham'do Loiie Broncli, Nova Jersej:

, 
"» Sr; ,T"m*'It*-'. secretario da presidênciaila Kcpublicn, annimcioii hontem ;'.:. 21 horas

quo a reeleição do Sr. Wilson estava tíaraíiti-da por uma maioria certa."

considerar*
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Éc0S e ikwidtecfesl
Nem d»' nrojiosílo w oncontrnrln melhor »¦

mnls omiorluiiQ nrjtumenio eonlrn un perigos
ii quo ii lUMrirln fitaria t-tijeltn hi ROHliBíO dc
butonnmln eomiilcln, luto ó. »>l o prefeito fo*»
no eleito por "MifiiiiHio popular , pelo nie»

j jws "tuffrniilo", pelo nicsni" syiitoinn pnr (juo
1 sito "eleitos" ns llhislres Intonilontoi, du nuo

! esse (|iit' se iienlin di< ver com us tres ensoHl <l»s
ti'l.-iiii.iiiii». dns bondes de Snntn Tliorexn o do
matadouro. Imaglue-so por um momonto n' 
luputlici- do «nio o noliinl profalto nao torço
nu. fiiiuvluiii.rlu dn .-..iiii.ii.i.-ii liumudliilii ilu
jnroililenlc- dit llêpulillcn, dãmlsslv.l "ml-uu-

tuin" c, pnrn mnlor felicidade nonini nomun-
eflá liitoidiin V Como osso prefeito "clultu"
teria Miiilu dn mesma massa «iu nolual domio»
ÍHo, como elle portoncerln ao moiino grupo dn
jnnlorlu dn nclunl Conselho, o como ollu uno

' íerln ilo dar sotlsfnyOes do soilH netos, nem
I estaria nrrlscndo n uniu domlstflò, cm um

Abrir '• fechar <lc olhos o Districto ciaria
vvndld» e oiiiarrnilo do pés o mãos A l.liiln oil

1 n (|iinlrjiior outra empresa itodorosn o rica,
«IC- qunslno fim do século II.oínm-BOi por oxoin-
nio, n titulo do ciirlosldndo, un pnrocaros dns
comiiiNfiii"1 ''o CniisclhOi <>i>Inundo pelo dc
ferimento dns protençOes dn Mfllit o dn ('.um-
gpnnliin I'. ti. Carioca, prolençOos tnmhum
«mpnrmlas pela l.lghl. ptsrqtiò dopòndo niiç-
uns dn rcfiirinn do contrato dessa companhia
pnrn (|iie clln seja Incornornda A empresa cn-
jnndcnso e ter-se-it umn ídín dn "imns-fnçi.n",
do coragem, dn polulnneln com quo esses nn-
Mnclosos rcprcsenlnnloa do povo nffronlnrniu
A OpilllilO pilllllcil...

Fellxnionlo pnrn o Districto Federal e.«sn
Iilstorln do autonomia ampla nilo prissn <l«
Iinlíío de énsnlò de mela «luziu «lo politiiiuol-
ros que, rcclninnnilo-n, usnrnm «Io um cslrn-
tngeina [imito conliocldo, «nio consisto em so

Íiculr 
do mnis, pnrn se conservar apenas nquil«

i. dc quo sela ameaçado dc perder. Poi o quo
aconteceu com ns polillqubiros do Districto.
Quando ilfio sc podia mais supporlnr as suas
ínlcnlriius c n oplnlfio começou n exigir que
so nliollsso o Conselho Municipal "elclln",
tUcs entraram n gritar peln autonomia niiiph,
a ver :i assim conseguiam conservar no me-
nos o "stnlu-quo" actiiál.

**.
• Quem for nctiinlniciilo A Profoilurn notará
vm movimento anormal. Cavalheiros, senho-
ias, deputados, Intendentes, jornnlisir»', i«i-
lilicos, toda uma multidão procuro cònfohu-
lar ora com o secretario, «rn com o prefui-
to, que os vão despachando, conforme n cn-
tegoria social ou n Importância dc qualquer•uín. Principalmente o Dr. secretario í luihi-
llssimo nossn differciieinçâo, Iriiusforiiiiiiido-
se, rcpcnlinnnietito, conforme n pessoa com
tinem tríitn. Depois dc curvar n espinha o de
empregar o mais sympnlliicò cios seus sorri-
sos paru nltcndêr a um deputudo, S. lix. o Sr.
secretario empitía o corpo pnrn trn.s c amarra
a enrn, «pionilq vae. lidar com um pobre diabo,
sem cotação social.

Mas Isso não vem no ciso. Na nossn Imro-
crucia rorlsshnos são mesmo os «pio proce-
dem de fôrma diversa... (jue vnc fazer, po-
rém, tndn nquella genlo n Prefeitura ? Oue ne.
jíocio imporiniito esla por sc ile-cidir V A não
serem os intendentes; «pie vão cochichar c con-
fnbular com o prefeito c seu secretário sobre
íis vnrlns iinndnlhclrhs que o Consclbo «pior
liquidai' nos seus últimos dias — ninguém
porle coutar com o dia de nmanhã — «iiiasi
toda nquclin gente vae tralar do pre-cncliimen-
to de uma vago de guurdii municipal. Um
guarda municipal tem de vencimentos apenas
uns miseráveis duzentos c cincoenta mil ríis...
Mns, Como qunsl todos vivem muito folfind.-i-
mente e nlfiuns nlò cora relativo luxo, iin.ln por
abi umu c pccle da londa «le um» uqucllcs ve-u-
clnicnlos m".o nbençoàdos por Deus, «jue fnl-os
render nsnombrosaiiiohle. E, por isso, so ex-
plica por «nie um logar nppnrcnlemcnle tão
ninl remunerado seja ilispiitndissinio, linvcii-
«to cnndidntos npnintlòs polo "leiidcr" da Ca-
mnrn, pelos mais poderosos deputados c scua-
dores e- nlé pelos ministros de listado 1

E eis nlii o motivo da iictiiíil romaria no gn-
binetc do prefeito; os Intendentes vão combi-

| Ti.ir o negocio dos tclcphones c os demais vi-'nitantes, 
cora raras cxccpçõçs dos quo vfio tra-

,tar ile oulias prètciições, estão "cnvnndo",

pnrn si ou parn outrem, o ninbicioniidissinto
emprego de fíunrda municipal.

A OONFLAOffA^AO DA CUHOPA
^ *** *>* v »-• v- ». ¦>
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A PIRATARIA ALLCMA
.... ¦ —¦ *******

ArâigDs para aomonl
0 que lia do melhor, encontra-se nn:

JA La GapstaOs — Ouvidor, 1C1

As eleições norle
aiiiericaiias

O Sr. Wilson coníinua em mnio-
rin

'"' KOVA VOItlv, 9 (Havas) — Pelos resulta-
•dos tia eleição, divulgados ás 7,.')J «Ia ma-
nhã, verifien-so que o Sr. Wilson podia con-

.,tar nté aquella hora com 231 voloa c o Sr.
línglies com 'i\~.

A corrupção clciloral no pleito
presidencial

; 
"KOVA 

YOllK, 9 (A. A.) — A maioria dos
•jornaes desta cidade denuncia numerosos
tlactos dc corrupção eleitoral. O prcsidenle cio"coniiti-" pró-YVilson, Sr. Cornieli, confi-.ren-
iciou ilemoradnrnente com o chefe do Dephr-
jtameiito da Justiça, Sr. Grcgory, sobre ns ae-
çüsações feitas aos partidários do Sr. Hu-
ighes, de haverem gasto nvullndas quantias
nas ultimas lioras das eleições, afim dc nn-
gaviai- snio-.; para fazer ti-iumpliar o seu enn-
«lidiito. Sabe-se rjue os democratas iniciarão
uma cnlnphnhn no Congresso Nacional, para
:tiue sc proceda á abcrlui-íi de ura inquérito
sobre os vasos de corrupção eleitoral,

Pela primeira vez, dous depu-
lados socialistas ua Câmara-"KOVA YOltK, í) (A. A.) — A apuração elos

ivoto3 continuou que o "lcadcr" socialista
«lesta cidade, Sr. Meyer Loiidon, foi reeleito
deputado. Também foi eleito o socialista Sr
iViclor pela cidade do Mihvaukco. E
« prnm-ii-n vez que se acham reunidos na Ca-
iiiru-a dons deputados socialistas.

Supposições sobre o resullado ge-
 ral do escrutínio

NOVA YORK, 9 (A. A.) — Parece que só-
nienle dentro cie. alguns dins será conhecido orosiiltail" officinl do escrutínio. A "United
Press" iliz que 27 Estados são favoráveis no
cniidid-iio Sr. Wilson, que conta assim com
«i56 eleitores, e que são favoráveis no caiuli-dato I-luglics 10 Estados^ com 2'iS eleitores,
Sendo considerados duvidosos B Estados,
cora |17 eleitores, As últimoji noticias nqui
ícçebnlas, dizem que o Estudo do Ncwham-
psbivc e. lavoravcl ao candidato Hughes e queO ele Dncola, t|ue se suppunlia favorável nocnndidnlo Wilson, o duvidoso t|ue o seja. Porconseguinlc, o Sr. Wilson terá 251 eleitoresc o-.Sr. [-luglics 242 elèllores, permanecendoduvidosos ÍIS eleitores.

.Renunciou o Sr. ministro da
.^*_- Gtierra?'NOVA 

YOltK, 9 (A. A.) -Dizem deWashington quo o ministro dn Guerra, Sr.Kewlon Bahei-, apresentou a sua renuncia ao
presidente Wilson, a qual só treii cffeito noelia <l ik- março do anno vindouro, seja ou unoreeleito o mesmo Sr. Wilson.

O Sr. Wilson declara-se reeleito
BNffVA VOnK, 9 (A. A.) - A apuração daseleições ei li ale agora 6 favorável no condi-dato Wilson, „os Estados ele São Francisco,iMiniicsnla. .e Califórnia, e no candidato Hu-
glies,-no Eslado elo Oregon. O prcsidenle dopartido democrata considera o Sr, Wilsoncomo reeleito, mesmo quo perca a eleição noMinnesota e na Califórnia. O Sr. Wilson de-claroii considerar-se reeleito.

Elixir de Nogueira - Cura rlieiiinatismo. ->-<líl>-. _

Pronunciados presos'A Inspeciona dc Segurança Publica pren-deu esta tarde os pronunciados pelo crimede tenmcntos leves, Custodio Oama e An-tomo de Araújo Silva.

A altitude do governo de Wiisliln-

fílmt
LQNDnnS, 1> (A NOITE) *- A "Wcel.ly

Dlspíllcíi" publica hoje u cnrln quo o Sr.
Siíniuel Dcvlln, que purlencou á innrlnhn do
lltierm dns Estndos Unidos o hojo sc ou*
.niiiiii ne tu i-.-ipit.il, dlilciu im prosliloir.J
Wilson, n respclt» «lu lorpedenmenlo do
".Miiiliui". .Siilionlíi u Sr. Deyll.n, no co-
meço dn sun nilssivii, «pie o governo de Wni-
liiuglon não a, mi ml li uma ulliluiie cnerglcn
pnrquu os eldnilAos norte-mnerlcnnos qne cs-
liivnm a bordo do "Jlnrlnn" eram do condi-
çno modosln, slniplos Irntndorcs do cnvnllos.
SI fossem iiiilllounrlos, ó do crer que o pre-
sldonio Wilson tlvosso rigldò do outra fór-
um. Iiopols nrcrescentili ("Dinels conlliiuiimonto que nilo pennllll-
reis quo periguem ns vidns dos ii!dndiios nor-
K-iimerlcniios, nem (|iio uiugiu-m nos ullrn-
jo nn nossn honra, Pois bem: morreram seis
uorló-rimòrlcoiíos o oulros dons cslfln num
hospital, gravemonlo feridos, devido un tor-
pi-deiimento do "Miirlnn". Nilo passam elles
do (raladoros do cavnllosj mns sã., norle-
ninerlcnhòs c- t6m direito ú protccçílo dos Es-
lndos Unidos." "" ;
Os temores dos licspanlidcs

I.ONDIIKS, 9 (A NOITE) — Inf-umam do
Miidrid dizendo que os círculos offlèiosos dn-
quella capilnl so inostrnm vcriliidclriimeiilo
niiirinndos com o recrudesci minto dn ram-
pniihn submarina nllemü nas costas hespa-
nholns.

A RUMANIA NA GUERRA
********

As grandes baixas allemàs no íiul

I.ONDUEtf, » (A NOITE) — 'folcgrammns
de Itucurc».t «lixem que us IihIxuh sorírltlns pelos
nllomSef» «o valle (lo Jiul excedem de 85.003
homens.

O exercilo de von Fnlkcnttnyn nnque-lla re-
(íião «..iillnuii a rellrnr.so pnrn o norto, mns
sempre combatendo com os rumaico".,
Na Dobrudja

I.ONDKES, SI (A. A.) — Os nisso-rnmnlcos
rcnllsnriVm hontoin felizes "rnids" contra ns
l.osiçõcs tòuto-bulgnrns na Dobrudjn, fazendo
lllgiuis prisioneiros.

—l ***** l»B 
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A emocSonanfe nar^âsçS®

O c.Groir.oboi" encalhado

I.ONDKES, 9 IA. A.) — Corre o boato (le
ler o cruzador russo "Gromobòi" encalhado
cm Ilnngòe, na Finlândia. Faltam porme-
nóres.

I ***¦ *%*w <**•

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA

Ameaças de greve dos ferro-via-

rio»

LONDRES, 9 (A NOITE) — O correspon-
dcnle ilo "Daily Mail" cm Athenas diz que
os fcrro-viRrio» estão preparando um movi-
menlo grevista iiuufflados pelos antigos ma
rinhoirus, >

O movimento nacionalista fracas-;

sou r1

LONDRES, 0 (A. A.) t-i Dizem de Roma
que nll chegaram seguras informações par-
ticularçs sobre p movimento dos veuizclistas
pró-inlc-rveução nu guerra n favor dos allia-
dos, o qual, segundo essas noticias, fracas-
sou iiitciramenle,

Accfcscènlã esse despacho que o Sr. Eleu-
lerio Veni/.elos, chefe do governo revolucio-
na rio, tinh.i risscgürado que 50.000 gregos vi-
riam da America do Norte para reforçar o
exercito que devia ser enviado para se jun-
tar as tropas elo general Sàrrall para juntos
combater os búlgaros, O que, porém, acon-
teceu foi justamente 0 contrario, pois desde,
que começou a acecrituar-so n gravidade ela
situação interna na Grécia nté no presente,
iminigrnram 50.000 homens validos, afim de
assim fugir no recrutamento que ia ser posto
em execução.

wltSy—~«B» »t«i"

NA FRENTE OCCiDENTAL'

No sector francez

Br. Pinicntá dc Mello- -^S*0*
«. 5, ás 3 horas. - uesid. Affonso 1'enaa n. 49. 

°f

PARIS, 0 (Havas) — Cdmmunicntlo offi-
ciai dc liontem á noite:"Ao norle «Io Soinnic a arlilharia franceza
dispersou um ajuntamento dc tropas inimi-
gas que sc encontrava a lésle dc Sailllsel.

Ao sul do Somme e na margem direita do
Mona vivos duelk.s ele artilharia;

O numerei de prisioneiros feitos lionlem
pelos francezes ao sul do Somme eleva-se
a f.5íi.

Ao sul do Ancre o nossa artilharia tem es-
tado activa. O tempo continua mão em toda

Oi linlm de frente,"
Mo ar

LONDRES, 9 (A. A.) 
"~ 

Tclegrammás de
Nova York cómiiiuiiicam ter sido nli publi-
cado üm coihinunlciidò allemão dizendo que
umn esqundrillia tle aviadores, allemães bom-
bardeou os ncampiimentòs francezes a oeste
dos bosques dc Gréssnire e Celestiii. dcela-
r:\iido-se vários incêndios. Outra esquadrilha
alheou o grande deposito do munições, ha-
vendo terríveis explosões e Incendiahdo-se a
estação dn estrada de ferro. Além elas nume-
rosas explosões produzidas pelas bombas in-
cendinrif.s, foi pelos aves um armazém, onde
havia grande quantidade ele munições. A li-
nlia férrea que voe elo Amiens a Grongnenu
ficou também muito prejudicada,
Um protesto do governo belga

ÍIÂVRE, 9 (Havas) — O governo belga rc-
solveu protestar perante os neutros eonlrn
a deportação elos elementos civis da Bélgica
o contra o emprego forçado elos operários
belgas nas usinas allemãs e nos trabalhou
iniiUiu-es da região da Verdun,

•»»¦ ..«a, ~a»$*g*-dixT. — „
A ITÁLIA NA GUERRA

*******
As operações aéreas

ROMA, 9 (A NOITE) r- Os liydrbplnnos
Italianos realisaram, com suecesso., ura"raid" entro Piraiiò e n bahia,

Uma esquadrilha aciv.i franco-ilaliaii.i lan-
çou, com suecesso, bombas no nerodromo de
Pnrcnzo e nas obras fluctiinntes do porlo de
Giltnnuòvn,

Os acroplanos austríacos atacaram, 6eninenhuma efficíieia, os nossos torpedeiros
ROMA, 9 (Havas)—Uma esquadrilha còm-

posln de vários acroplanos italianos o fran-cezes bombardeou, durante nm reconheci-
incuto offcnsivo nas costas inimigas o acro-aromo dc Pãrenzo c as obrns militares flu-cliinntes dc Cittnnüovn; na Istriai

Os npparelhós regressaram todos indemnesnpezar do terem sido atacados pelos hydro-nyioes inimigos, que lançaram inutilmenteelivei-sas bombas sobre os nossos torpedeiros.
D'Annuii2io foi promovido a ca-

pitão '

.ROMA, 9 (A NOITE)" « Gabriel DMnnun-zio acaba ele ser promovido a capitão dc nrti-lliaria pelos serviços que acaba de prestar, co-mo oflicint observador, durante uma explora-
çao nerea no Carso, quando a luta era ali maisaccesa. Devido íis observações de D'Anmmzio,
a artilharia italiana ponde expulsar o inimigoelos sectores ele Nadlogcn c Falji. GabrielDAnnniizio tomou também parto nos comba-tes do Carso e durante a luta animou as tro-
pas cora o seu exemplo e a sua palavra.O generallssimo Gndorna communicoii te-legrapliicamcníe no poeta a sua promoção o osmotivos, acima expostos, contidos ria ordem
v...8» fatíÇitwdiM» Í«l4 »lt* distiuecão
obtida» — ¦ >,

feita pelos na&avrag^s
jf^Am^y" '"v-^/^J*' . '^r-"^- <*"'¦ - 'J^ ....... - ;?V

A f»jr medalhões ars a officialidade do "Vaca" c cm cima toda a sua triholação. com
a falta apenas dos infelizes tragados pelo mar 

'

O naufrágio do navio enrgueiro "Vncn", dn
firma Angel Hahhluni, oçcorrido nn costa sul,
quando o mesmo demandava o porto do Rio,
procedente do porlo do Santos, lovou-nos boje
n ouvir n seu commnudnnte, que, rom toda a
tripulação, está hospedado no hotel Itália-
llrasil'. Não o cneoulnindo, recebeu-nos o pri-mclro mnchlnlBtn do "Viicu", Sr. Marlano
Xiirago-.ii, que assim nos contou n nct-idcntndu
viagem desso navio, nté ao seu naufrágio; na
cosia do Estudo «lo Mio.

— Suimos dc Snntos, domingo, As 8 o meia
horas. Depois de 2\ horas de viagem, verifi-
cámos que o navio fazia água entre n machi-
nn c a caldeira. Puzemos immedintnmeutc
todas ns bombas a fiinrcionnr, nté que no
meio-dia de segunda-feirn o "Vnca" prose-
puia do novo u viagem. A's 18 horas esta-
vam de novo os porões invadidos pcln ngun.
Desta vez, porém, as bombas não lhe davam
vasão, c fumos obrigados a nos valer dos bnl-
des dc hordo, que absolutamente de nada nos
serviram: ús 19 c meia borns, Isto é, depois
«le hora c meia do trabalho insano, viamos
que a primeira fornalha fórn invadida pelns
nguns, c com tal rapidez, que pouco depois,
vinte minutos, si tanto, us duas fornalhas
restantes se apagavam, completamente iiiun-
dadas. Apezar disso recorremos novamente
nos baldes, para ver si era possível permimc-
cerraos u bordo por mnis tempo. Era jii pe-
rigosn a nossa situação. Amámos os Ires bar-
cos do "Vaca". O primeiro, a que recolhemos
todos os documentos e valores do navio, sub-
mcrglu, por se terem partido os "turcos".
Ainda restavam dous, um gratide o outro po-
quciio, Ncslc embarcaram dons tripulantes,

e jr.so porque o mar, multo agitado, nfio per-milt i que ellc ncoslusse no navio, a menos
que .so o deixnsso partir do encontro a seu
costado. Corlíimos-lho o cabo que o prendiano \«cn". No barco grande embarcaram 18tiipolanles, ficando uindli no convés do car-
guclro o seu commnudnnte, cu e mais iresmarinheiros. A esse tempu os dous barcos
,ia so tiiihmii feito uo largo o o "Vaca" sub-
mergia rapidamente. Atirámo-nos it ngun.
I-.rain 2\\ horas, mais ou menos. Dcbntomo-nos,
lutando contra us vngnlliões c procurandolugir do rodninoliiho produzido peln submer-
h\o do navio. E essa luta terrível durou cer-
cn de dez minutos, até que nor, agarramos auns fardos de palha dc vassoura que. o "Va-
ca" trazia no convés e que sc conservaram íi
flor d ngun, fluctuniido. A esse tempo o bar-
co grande, a que se tinham recolhido os 12
tripolnntcs, nos soecorria, tirando-nos da mor-
le. Apròamos então para o sul, ignorantes
do paradeiro do outro bole. Chegámos círifim
A Ponta Leste, uma pequena praia. Dcsem-
torçamos c dous pescadores que ahi cncóií-
liámos nos levaram, através um caminho
nccidentndo, c depois de 4 horas de viagem, á
Colônia Correccionul «le Dous Rios. Ahi cu-
contránios então os dous tripolnntcs do bar-
co pequeno e tivemos noticia dc quo morre-
ram dons do nossos companheiros: o 1" offi-
cinl Josò Bossonc e o 2" mncliínlslii Mauriclo
liellcrni, tragados naturalmente pelo roda-
moinlio produzido pela submersão do "Va-
ca". Dc Dous Rios partimos para Mangara-
tibn, a bordo do rebocador "Carioca", da Es-
cola Naval. Com passagens fornecidas pelodirector da Colônia tomámos abi o trem dc
10,88 o chegámos ao Rio hontem ás 20 borns.

A sessão do Senado
Emendas ao orçamento da

Marinha
A' hora regimental, o Sr. Urbano Santos

assumiu n presidência c declarou aberta a se3
são. Foi approvada a neta «Ia sessão anterior;
Nuo houve expediente.

Como figurasse na ordem do dia o orçamen-
lo da Marinha, foram enviadas A mesa quatro
emendas, sendo uma do Se. Mctello, sobro of-
ficiacs generaes reformados, dando autorisa-
ção ao governo para nbmcal-os ministros do
Supremo Tribunal Militar"; outra considerou-
do os alumnos dos Collegios Militares quetenhnm completado o curso aplos ie matricula
na Escola Naval, independentemente de qual-
quer oiil... exame; uma do Sr. Soares dos
Sanlos, modificando a situação dos professo-
res da Escola Naval; que passariam a recebei'
6:1009 de ordenado e il;Ü005> de gratificação.

Essas tres emendas foram recusadas pela
mesa, visto irem de encontro no regimento;

Foi apoiada a emenda do Sr. Cunha Pedro-
sa que manda nccicsccnlar 20:000? para a
cònstrucção da Escola dc Aprendizes Mari-
nheiros da Parahyba.

A ordem do dia Constava de votações. Feita
a chamada, verificou-se não haver numero.
Foi então suspensa a sessão e marcada a mes-
ma ordem do dia para amanhã,

Farinha Flor \
«VSanteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos

freseos )
-«et»»

coronel Fleury apresentou-se
Esteve hoje no Minislcrio cia Guerra, apre-

sentando-se ás altas aut ..-idades militares, o
coronel' Fleury de Barros, cx-addido mili-
tar brazileiro na França.

S. S. historiou ao ministro cia Guerra o
bom tratamento que sempre teve das au-
foiidades militares e civis cia França.

Os brutos
Um pequeno maSíra&ado

São Ires brutos; Doroílicu Alfredo da
Costa, Nestor Lauriano Brazil e Antônio
Alberto Ferreira Antunes. Aproveitando a
inexperiência do menor Cezar Rodrigues dos

\ JÊÈlÈÊÊm 'Á.'<^^^^i/

-» «aos» ¦

Casa Viuva Henry
(Fundada ha 5o annos)

Bebidas finas de todas ns qualidades si 6e encon-
Iram « run da AssemblC-a u. lii, (próximo ao lurgo
da Carioca).

Ao alio, á esquerda, o Nestor, á direita,
o Dorotheu. Em baixo, á esquerda, Ce-
sar Rodrigues, u victima, e á direita, An-
lonio Alberto, o guia dos outros c cúmplice

Sanlos, um portuguezito, actiialmentc cies-
empregado c que aqui não conhece nm-
guem, levaram-n'ò ás Tocas cio Inhangá,
em Ipanema, sob o pretexto de arranjar-
lhe collocação,

Ahi, os tres brutos agarraram o pequeno,
inaltratando-o. E fugiram depois. O guarda
Sá, do 30» districto, seiente cio facto, en-
contrai Cezar muito maltratado, prendendo
os tres indivíduos*, que foram processados.. *ayt>» •

Dr. Alfredo IN nheiro-^,?0'
doenças üm senhoras', via-s uriaarías. Applica o 014 Keo-
salvarsan. Cons. 75, Asscirililía-l- amlar. Tolopli. Ceut,
U.C80. Itesid, 811, N, K. Copacabana. Tclcpli. Sul 1.8á"J.

 » *M*** *
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Noticias da Hespanha
Uma Unha de navegação
para o Peru — A lei de sub-

sistenclas
MADRID, 9 (Havas) — O Centro de

Cultura Hispano-Amcricana advoga a crea-
ção de uma linha de navegação directa
da Hespanha para o Peru' aifm de desen-
volver as relações commcrciaes entre os
dous paizes .

MADRID, 9 (Havas )— O Senado ap-
provou hontem ás 22 horas, et>i conjunto,
a lei de subsistcncias já votada na Ca-
mara.

******
Elixir de Nogueira— Unico quo cura syphilis• ****

Tentou mafar-se
com um íiro

Pos* Eiegosüos.»
Kdolpiio' Valente, brasileiro, de 3Í nn-

nos, solteiro, branco, conduetor de trem
da Central do Brasil, residente á rua Joãodos Sanlos n. 115, casa 7, tentou matar-
se, hoje, inettendo uma bala na cabeça.
Não conseguiu morrer, estando, a estas ho-
ras, na Santa Casa, a curtir dores, arrepen-
dido da grande tolice que praticou, pornegócios cie nenhuma importância.

» o> .

1'AULO PASSOS li C. Luzia, 202
¦ ***** i '

Escola de Defesa kMmm
O lo ienciile Gónírãn Luiz Teixeira foi

desligado da Escola de Defesa Submarina por
ter dado. ma*» de. 2Q talias uão justificadas.

concurso na
da Guerra

¦"" *—A classificação dos ajBj5i*a»
vados

Foi hoje entregue ao general ministro
dà Guerra, pelo coronel Ernesto cie Souza,
director da Contabilidade da Guerra, a lista
dos 14 candidatos classificados no uítiino
concurso reahsado nessa repartição para pre-enchimento de duas vagas de' quarto-offi-
ciai.

Os candidatos foram classificados na se-
guinte ordem: Isolino Alonso, Adhemar Ro-
dia, Oscar Bandeira", Humberto Pereira Gon-
çalves, Joaquim Henrique Coutinho, Clota-
rio Alves Borges, João Lisboa Braga, Luiz
Castilho de Carvalho, Antônio de Almeida
Rozendo, Luiz Oswaldo de Souza, Arhndo
Sucupira, Luthero de Carvalho Ferrei-
ra,: José 

'Joaquim 
Ferreira da Silva e

Aidemar Corrêa de Sá.• —nr ¦
"USn I ftlinnnnn" «garros populares, dc

ÒitO LGlirêilOO •f"mo/.ItioNuvo pura
brindes. L0PIÍS SA'JcOMP. 

M ^ COm Tnl,0SM

0 confiicto do campo
dos Affonsos

Foram entregues ao mtaisíroda Guerra os auíos do
inquérito

Pelo commando da quinta região militar
loram hoje entregues ao general Caetano dcraria, os autos do inquérito militar, pie-sidido pelo coronel Abílio de Noronha, paraapurar as responsabilidades do confiicto lia-vido uo campo dos Affonsos c do qual sai-
ram feridos os voluntários Eudoro de Bar-
ros e Diniz Cordeiro e o cabo fenadorTeixeira.

"cos das manobras
r\ *f**s***f\<r\ -** k++\ •¦v-^v* wx^v > . o.^» **^\^*s*

O rosirosso das louças
NOTAS CUK8GSAS

rtoflrcssnrnni hoje ilos cnmpoti do iiuuk»-
liras us forç.u dotln giinrnlijilOi A» ijunoii oi»
invniii Incorjiurados ou voliintnrloH ospcoliieR.
I'ul bem num pr.ivn cnhnl, du raslsleiieln e
du l.-.lini.a mllit.ir, ii i|iic Muipnrtiiriiin eom
Ou nossos soldado i, ,|A hnhltuiuloH n CRbCS ri-
OoroK, os nossos joven.-. voluntários, dos
mines muitos silo níosmo multo iovoiíi, O
inái. tempo, du lionlem, tempo fíielomento
«pio mnls dura (ua n prov.i, nüo piTiuiltlu
(piu o combato simulado, desenvolvido pelou
naus partidos, «lurnnlu vlulo i- quntro horas,
Tosse nnreclmln por imilnr numero dn rnml-
lias, (pie vinham (le.iuipniihniiilu com micros-
ne os exercícios j>nreines,

Os voluntário, o eff.rtlvos «lo Rxorcllo,
componoiiles dos Imtnlhflas 7", 8* u 0? tomn-
ram trens cspeclnoí ein Dcodoro, eheffnndo
a Cenli-.il ns I) l|'J horas. Pnr Ismi llveriun (jue
cohicçnr n dcsnrmnr n* hnrrncns desde 2 l'i
hofns, Mnrohiirnm depois para n cidade, dl-
receâo do seu (|unrlol, no nnllgn Arscnnl de
Oiíorrn, «nulo cuosnrnm pouco depois.das 7
horas, tendo plissado peln Avenida i'i hora cm
(pie os cstnholooliucntos ahrlnm ns portas.

I-'r.-« pouco o inovlllIClllo dn ridude reulral,
mas «ilnda assim o !l* rofllmento teve muitos
cumprimentos nn sua pnssngcni, sendo reco-
biili» no seu ipiarlel por multai fiimillns.

Os voluntários chegaram firmes o bem
dispostos, uponns muito crestados, miilln mo-
llindos, nltfuns rotos mesmo, <• quasi todos
calcando ns iiaspeas das botinas, porque
quanto ú sola c no sullo liiihnm rieado pelos
campos, pelos vallntlos e pelas estradas «pie
vfio dn Escoln de Aviacüo, nos Affonsos, uté
o morro dn Arvnrc Serei, em frenlc n Ge-
ricinò. Um delles ouvimos dizer que in
parn casa «loimir numa cnnin, rccommendnn-
dn A criada que u acordasse no sabbado, A
tarde,

Os voluntários especiaes «le manobras de-
vem se apresentar aos seus respectivos eom-
mandantes, snhbndo, ao meio-dia, para te-
rem conhecimento de dlverr.is resoluções,
ínclustvQ «lo modo pelo qual deve ser feito
o curso dc tiro

fjfjl ¦ YOjlfJcurnnsInnamniaçôcsdo»¦I olhos
MOURA BRASIL mm OriiKun.vnna, 37

Os que trabalham...
já recebem

9——
A Prefeiiuipa vae iiayaa*

amanhã o pessoalem aíVaso
O prefeito, sttendendo ás justas recVaina-

ções cio operariado da Prefeitura, ordenou
que começassem amanhã os pagamentos ao
pessoal" em atraso.

O pagamento principiará pelos operários
subordinados á j)ícetToiia de Obras Publi-
ca?, devendo, ha próxima segunda ieira,
ser effcctuado o pagamento de todo pes-
soai 

'da 
Limpeza Publica c Particular.

i ¦BSOtn. i ¦ ., i

Protesto contra Mme. Mimm
flã" Mnio. Bnptislá da Graça, que tem com o

Dr. Dessaux, proprietário do Instituto Pliysio
plaKiico, de 1'aria, contrato para exclusiva ven
da de seus produetos no llrasil apresentou
protesto perante o .juiz da 4" Pretória Civel
contra o fado da modista Miinni, ü rua Car-
valho Monteiro, estar vendendo balsa mas,
cremes, pós, pei-ruines, etc., do Instituto Plíjv-
nioplastico de Paris, iilini de «ine cesse aquel?
Ia venda, sob pena de responder a infractora
ou qualquer outra pessoa por prejuízos, perdas
c- damnos «íue estão causando ou venham a
causar a Mine. Baptista dai Graça.

*~*t3KSr. *

UM FALSO OFFICIAL
MARINHA?

DS

CAMPOS, 0 (Serviço especial da A NO!
TE) — Desappareceu hoje daqui o indi-
viduo Sérgio Cruzeiro, que se dizia official
da Marinha portugueza, cm missão espe-
ciai junto á Armada brasileira.

»** •••**jzt\*3**m* 9**"Almendra'5
*3T Dá importante fabrica de calçados Al-

mendra, presentemente installada em amplo
e confortável prédio á rua do Lavradio li. U'd,
onde fizemos uma visita, tivemos a melhor
impressão^ pois suo completos, novos c aper-
fclçoadissimos os seus ninehinismos, ejuc sc
.'ichnm bem dispostos e funecionandò admira-
vclmentc.

Vimos também o bello mòslruarlo dos cal7
çados, ein bonitas lòrmas, admiráveis modo-
los o Irrcprchensivcis, acabados; elevaiuki-se
assim ao máximo du perleição c elegância;

E', pois, uni primor o calçado Almcndra.
**m**

O Sr« ^aprsagapsisf ©eíti

ROMA, 0 (HAVAS)-O Sr. Lucas Avarra-
garay, novo ministro da Argentina 

"nesta

capitai, Apresentou lionlem as suas crccíen-
ciaes. ****%!>&***

ás taes praças do Juizo
dos Feitos da Fazenda

Municipal
E&ous progurSeíauMos para vim

só iers^eno
Ao juiz federal da 1* Vara requercu o Sr,

Heitor Silva Costa manutenção do posse pa-
ra um terreno existente ú praia de Santa
Luzia n, Ti, antigo; que, nllegnva, adquirira
em praça elo Juizo dos Feitos da 'Fazenda
Municipal. Entretanto'', a União, agora, mau-
dou scieiitificol-o de que aquelles terrenos
lhe pertenciam, devendo, pois, nbandonnl-os,
visto como em 12 dc dezembro do 1906 os
comprara, em accórdo amigável, aos antigos
proprietários. Como provasse o Sr. Heitor a
posse da referida propriedade, o juiz cone*-
deu o mandado, condemnunilo a União nas
custas.

Drs, Moura Brasil e Gabriel de Andrade»
Oculista?, Largo da Carioca 8, sobrado.

Um funecionario da Secre-
taria da Justiça acciona

a União
Perante p juiz federal da 1» Vara propozo Sr. Archimedes Xavier da Silva uma aeçàosummana especial para o fim dc anniillar aportaria elo ministro da Jusliçn, qne 0 trans-ferira elo n. 7 para o 13 da lista «los tercei-ros officiaes daquclla secretaria de Estadosendo a sua antigüidade contada no referidocargo desde 17 de dezembro ele 1910. Em sen-louça dc hojo o juiz julgou improcedente aaççao, em face das leis que regem o assuirt-

pio, e porque, durante certo praso, exercerao cargo ininterruptamente.
¦^?ft*—•-

Fallecimento em Nictheroy

Elixir d» Nogneirçi — Milhares d» nttestadps. j

I-alleceu hoje pela manhã em NictherovExma. Sra. I). Mariiôina do Castro PereKmto, esposa do Sr. Luiz Pereira Pinto iabastado proprietário, o seu entòrrnmenserá cffecluado amanhã, no cemilerio doniandade do-SS. Sacnimentorrotado o fere
sò"n.% }J -r*^ d" praca MwUffl_Affo»
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Louca de ciúmes..
China do Palm «»(a na Cosa

ilo Doionçüo
Foi uniu resolução terrível, ninndureeliln iu»

cérebro duquelln inulhur, Imln umn iu.ih> iiu
IntomnlnH. puni. cm miíuI.Iii, estournr minta
hvenn rnpldii. Tudu t.u pnssou num t.t..;iiudg
i.pcuns...

tis pormonoroB Iodos d<> orlmo fornm ml.
imelosnmoiilu rolntmloi. l'ol uma cxplu i*u>
dc ciiiiiie polo uiiiui.le liieonsliinle, n i1i-.i.|k-.

;¦ 
'•¦ ¦.¦"''.
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"i.iiiiia do Áann", a criminosa

rn de uma mulher, unia infeliz decaída que ko
sentia despresnda pelo homem a quem su eu-
trocara o por quem vivia.

Mnricltn .Mendes de Jesus, mnis conhecida
pela alcunha dc "China do 1'aiiu". foi a pro-
tngonlsla de toda essa histuria de sangue.
Atirou no amaute, conhecido pelo nppeilido
de "Camisa do Paraíso", depois de uniu noite
oue pernoitaram juntos num prostíbulo da
rua de São Jorge. "Camisa do Paraíso" aluda
dormia. Ella levantou-se c; da porta dn quar-
to. entreaberto, descarregou o revólver.

O alvejado morreu quasi quu immcdinln-
mente. "China do Paim" fugiu, mns, dias de-
pois, confessando o crime, iiprcscntoii-sc á po-
licia.

Hoje pçln manhã "China do Paim" foi pre-
sa pela Inspectòrin de Segurança Publica, o
mandada cm seguida pnrn a Casa de Deleii-
ção. O juiz da (>" Vara Criminal pronuncia»
rii-íi pelo crime do morte.

* ***** ¦
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jj Quereis apreciar Ijohi e puro cafó?

7«3KraKanTja 4
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Uma penca de roubos
Ha dias o.s larápios andaram peln zona do

23" districto, fazendo uma colheita regular.
As autoridades registaram, então, as seguiu-
les queixas: Io roubado, Pedro Domingo:; do
Souza, 2" sargento de engenharia, quo ficou
sem toda n mobília; 'i- idem, Jnão Narciso
Cardoso, anspèçndn de engenharia, de quem
dcvarani lambem inoveis e ferramentas; li'
idem, I.uiz Ferreira da Silva, roubado em va-
rias toras dc madeira; 4" idem, Manoel José
do:, Santos, que, depois dessa visita, passou a
ser homem de poucas roupa.; brancas; e-, fi-
nalincnte, õ'' roubado, o balalhão de eii;;c-
nheiros, de onde os larápios levaram farda-
ínenlos tle praças.

A policia do !2iJ" districlo destacou para rca-
lisar diligencias o agente n. !)7, que coiisc-
guiu descobrir em um casa, lia "pinada dií
engenharia", todos esses objectos. O dono da
casa, José Luiz, ex-praça elo Exercito, fugiu a
npproximnçilo da polícia.

' i *—***• •—>—*a^4>pB—a i .. ¦¦¦¦.- -^.^
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Un tempos foi processado j)e!o foro federal
neste Districlo o bacharel Aiilonio Itibeiro'da 

Silva Praga, por haver falsificado um bi-
lhele dc loteria, viciando os algarismos, para
o fim de receber o prcmio dc lOO.iOOOlíOOO,
que cabia ao bilhete sorteado.

Condemnado ao minimo da pena, esgotou
os recursos para obter reforma ela sentença.
Não obstante, tentou fazer dcsuppurcccr o
processo, por meio de revisões criminaes,
que chegou a requerer ein numero ele cinco,
tendo sido todas negadas pelo Supremo.

Hoje requerêu elle a scxla revisão a esle
tribunal; nllcgnntlo nullidnilc no processo,
mas, ainda desta vez, o Supremo denegou o
pedido.

i ¦¦ 1 •~"^Q^Ti .¦ ,

Dr. Hilário de Gouv
riz o garganta. 20, Assembléa; dás 2
il;is, quartas c sextas.

^«"vidos,
01!
11,1
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Ci yoisjsi»
íasios paulistas

Segundo informações fidedignas que live-.
mos, os voluntários paulistas que mais sc dis-
tihgulrnm durante o periodo do manobras
hontem findo, por proposta do general hino
liamos, commandante ela 5" brigada de infan-
tarja, vão ser graduado:.;.

Esses voluntários, que seguirão breve paraSão Paulo, só naquelle Eslado desincorpo»
rnrão.

Especialmente daqui partirá um general,anula não designado, para lhes fazer entrego,
na capital dc São Paulo, elas sua., cnderiiclas
de reservistas.

 Os voluntários cariocas, iá dc voltadescampo dos Affonsos. folgarão hoje e ama-
nhã. Sabbado, scr-lhcs-ão mareado; os
dias em que deverão receber os exercícios do
tiro ao alvo, como complemento da inslrucçüb
de manobras. Sõ depois do liròeiiiio nii linlm
de tiro do 3° regimento, scr-lhcs-ão entregues
ns tuas cadernetas do reservistas.

O Exercito portuguez vae
ter novo tarda mento

LISBOA, 9 (A, A.) — O (Diário do Üo-
yerno» publicou hoje o decreto dò executivo
regulando o novo fardamento paia o Exer-
cito nacional.

¦ ^08r— «

0 habeas-corpus do presidente
de Matto Grosso

O Supremo eosiintraunsea sís
sua resolução sSe liosaiérea
O Dr. Astolpho Vieira de Rezende reque»rcu ao prcsidenle do Suprenib Tribunal Fe»

deral que ao Sr. prcsidenle da Republica ! a»
ra os fins de direito, fosse cominunicatla' aresolução de hontem daquclle tribunal, sobro'o 'habeas-corpus" ao presidente de MattoGrosso;

-»—«SS(S»-

,„ .om café» chocolate e bonbons
IVlomliode Ouro — tóuidátóo coas sniâtações.

SO

PpHttca m íâfá
Um telegramma do Pará, recebido lioie na capital, noticia que a "Folha do Norte"bliçou uma carta polilica elo senador I,:nciodre, na qunl esse político declara acceitasua candidatura a gòvcrniidor do Estado,tek-gi-nmina nccrcscenta que o Sr. LautoUre tem recebido muitas ndhesões. .
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0 Senado e os orçamentos
.j. __..

C. BOi-tiril «vJ-o il« finança* ©
oa ru /*;v Impostos

finança» do
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rcprescnínçao da Liga
do Com mercio

«lo Commercio dirigiu uo Conselho!
a i-epresculcçfio abaixo ;

. Sr», membros do Consclbo Mu»
• A Míía C» Conuncrclo, cumpriu-

ver que lhe incumbe cume. órgão re-
.íialivo <*¦•.defensivo rins classes ciue- ti

riittirin, pede venia para vir perante VV.
. rcinmai', cm nome dessas classes, con-
,,. nuiiiernxos é nvultados uugmvulos do
.-,;..s cjut conlfim o projecto ele orça-

do paru o «serelclo dc 21117; incs c \an-
«p.c seria iiiiporvíivel dolnlhnl-os; tiit'

. jcrailos, quc otllugem cm ecrlos caso?,
os iiiifíiiientos, a inata do qut ns ttixiis

tiinhneiite em vigor.
.' ile notar, íilí-ui disso, cjue essas cnor.

nggravoçôos trlbutnrins não incidem só-
cale, nem 

"mesmo 
principalmente, sobre o

pensnvcl c o supérfluo) no contrario, vi»
... sobrecarregar o necessário, o indisneu.
vel, tendendo i»*»*.ii«« .1 fazer (iluda crescer

...aniles diffive:Idades que jú resultam cln
ii rsccsslvciiiH-i.l: cava a que c-stú subor-
uin a ponulnç '¦ desta Capital.
sim «5 quc o mercador dc massas íilimen-

i:i<i, quc piifüt acluí.lhienlo pela licença
:-.-, é uugmciiliulo de VòW e iria pagar 250?»

pnrir.rius, quc p.maiii llitl-S, passariam .1
• 170$, ou mais 70 *'-. Os nçougues,

-.¦ pagam __íii»-r», v .svrtjn a ser taxados cn.
..i'.', ou mais EO
silveis, dc 1* et
i. a pagar 5'iís
. lasse, que l>:.g

Sr, Vlolorlii
Leopoldo d'
j.yrn, Alíie

| . Os armazéns do co-
h-, quc pagam 400?, píia-

ou mais II!) cj"; os ele
o üo-m, pagarão 4309, or.

i,'l "j"; 3" el_s.se, que pngnm ÜOOíi,
rirão !;!10¥, ou v.nxh (;"> y; osde 4* clns-

. fiiialinciilc, que pagam 100?, pagarão
ü'ii.-, on nii.is 130 cj !

,'csles termos, o pão, a carne, nr. massas
.;. . .a geral, tudo quanto c gênero nlimen»

o, é barbaramente taxado, c cem cata ag«
.ai.íc dc cpie a pròpc.rçúo do tributo nu-
nia na razão inversa da importância elo
íclcriincuto tributado, Tudo islo, evi-

iicnte. ha dc sair do preço, c c< preço'. 
Janto nu.ior, reliitivameutc, quanto mais

;¦ . li la for a .classe do estabelecimento onde
liem são clientes os mais huniildcs C-

-.- is pobres, niasvtoniiieiii mais numerosos.
Ii infantes do Districto Federal.

ijvns exemplo:, não faltam :
) mercador 

"de 
assucar paga 200$ P 6 V.i-

j. i. c-m 'MO?, ou mais 2.10 vjv, A refinação
. ¦ mesmo prortuelo paga f>0$ c passa n ser
tr;:..itii(lii cm 130?, ou mais 200, 0|v. O bc-

; risirior de- enfé ic.ga 50Ç c passa a pagar', ou mais 200 S"> Ainda mais: os ne-
.. .a.des rias 

'zonas 
suburbana e rural, que¦;r. no fioso d', ''direito", ele nbatimciilo

.'. c. f>0 \i\ ii-.T.m i>clo projecto r.pc-nas.
.ssiycis dn "cc.ii-rc- -.ão" desse abnlimeiito,

na roüão du VO c 10 -'j", a juiüo do pre-

Abi eslá, Exmos. Srs., como sc prclende,
i novo orçnmenlo, onerar o comínercio c
ibrecarrcgnv o consumidor com impostos

.gerndamente excessivos, não o coinmcrçio
e-tii o coiistiinidor que animam c praticam

o vicio, que movimentam o consomem o su-
i-iiiio; es'lc:> são pouprfclos n qunlciucr nu-';ü..nio 

ou'*só se cncciiitriim levemente nu-
«sim.-níados. A sobrecarga' dc tributos é paia

.(cnoros e artigos cit- primeira neccssielade,
se referem ú alimcnlação, ao vestuário,

n habitação e á conservação c restabeleci-
ü.cnlo de saude, pois que nem ns drogarias
. .-iipam ao rigor tributário assim barbara-

..le exercido, c-m condições de levar no
espero uma população que já se debate
circumstnncias realmente nffliclivns,
ío precisamos dizer mais, E' pnra o cs-

•ecido espirito Ce èejuidade ric VV. Irlix,,
:'.Si'i. rcprcscntaiilts cio Dislricto Federal, que

Liga do CojridK-reio sc volve neste mo-
,)•-..-iiíii, por.do tm foco, não só o shcrlf-icio

..;:• se pretende, impor ao comínercio o fio
eu.íitribuinte, mas tnmLcm, c principalmente,
a íii-i-spccliva do refiexo. que disso sc-. haveria

i''i,.celintamcnte c!e fazer sentir sobro a eco-

Abida bojo a commlssllo de
Sonntlò dlsoullu os orçamentos I-»rit o pro
xlmo nono do lr,!7,

l-rcnlillu a reunião de hoje o
Monlc.ro c presentes os Srs.
üiili.r.."!, Iiuciio dó 1'alvh, titulo
elo Eli!-!, .loão I.idz Alves, Alcindo GutMlIllm»
rn, Francisco 6t\ e lírico Coelho, lol aberta
ti sesslio,

A eommlssfio approvou c asslgnou os p.i«
receres ch> Sr. Leopoldo dc llulliòcs fiivord»
ve-l ú abertura do credito do i<M'-? panvo
pofinmorilo do A, C, Pereira í, C, c do 5r,
.(..ão LuIk contrario A concosotlo oc «eis me-
nos dc licença ft Anlonio Pcrólrn Teixeira.

boda n palavra no Sr, João Luiz, cite ivii
o ntú voto reforonte ás proliinlnnvcs apre-
sciiti.rins f. c(insliUi':.(,fu» dr. commlssfm pelo
Sr, Leopoldo ele- llulhüVs, afim ele- cmiltir c-
rcu piírecér, referente, ao orçamento fr,\ n-
celta, , ,

O senador tsptrilo-s.-.nlcnse csluan n quc-
itilo i-ob vários hipéçlos. nnnlysn ns _.rell-
iflinaros uinn a unia c «leclara votar conlra
cllos, terminando por oplar por umn ainda
ntnls severa nrrocndaçiío do impoilos que ole»
vnvin o renda cm mais dt 00 mil contos,
conforme o quc adi-anlúmos honlcin,

Logo qne i* Sr. »^o:".o Lul.*: lermitaou n lei»
tura do seu i'oto, o Sr, Vlctorhto annunolou
íi volr.ção das pivliinlnnrcs. Antes, porem, cln
commissão se pronunciar, usou c'a palavríi o
Sr. Úulhões, que contestou tor dito quc pr.-
ra o governo solver ns despesas com a bar-
rn do Itio Grande do Sul tinha fundos na
caixa dos portos. Houve engano, O quc Iu-
formou foi cjue o governo tom um milhão
c meio c-m bancos.

E' ).f.:.tii cm votação n primeira prcliml-
nnv: "E' impossível diminuir o "deücit"
orçi.nuiilí.ríoV"

O Sr. Alcindo protesta, dizendo que n ap-
inovação dn primeira preliniintir imporia nn
íipprov.-içúo do orçeimeuto da reccila. M.i3,
submcttidn a votor., tr.nto n primeira cemo
a segunda preliminar tf.o rejeitaclas,

12' discutida n terceira pivliiuiuar:"Podcm-sc desdobrar us taxas crcndns
lt. CiimarnV"

Essa preliminar lambem £ rejeitada,
canriO portanto prejudicada a qiinrtn,
jierguiituva q-.inc-s n*J taxas quc deviam
desdobradas.

A' vista dessa volação, o Sr,.Bulhões

ü I iil 13 il-
li ftiíf

Ili. Cl ns finança
í VV. EEx

mais elevado
(AA.) -- A

ente, — Atile

do iiic-sino Dislricto
, acolher a segurança do
apreço c respeitosa t-s-

Vi, llanii.lho Ortigão,
r.io Camacho Filho, se-

rn is'.i»j''.R'?uíi ?mm fa m-
è \i\wàí e perra

ii Senado

4

llniivo lioje? uma importante reunião nn
a missão ele marinha e guerra do Senado.

. almirante Alexniidrinó foi ao Senado
.- umn exposição nos seus membros. A

-uião foi secreta, mas sabemos que o Sr.
.iisi.ro ria Marinha tratou ric. orçamento cio
listerio a seu cargo c salientou a elefi-

¦,,i-:a do pecso:.l na fixação elo forças,
Kx. clcmonstrou quc era ele necessidade

oiiiln o augmento tlc mais mil e tftnlos
meus, sem os quaes não poderia bem cou-
var o mnVèricl ria Arniaua c desen volver
seus serviços. Tão bem fiindnmcnlnelo e

iiionstradò foi o seu parecer quc a com-
ião concordou com elle unnuimemcnte,

i Sr. Soares rios Santos aproveitou a re-
... e apresentou ú consideração dn com-
¦ão umn emenda ']><(- vem equiparar as

licines cslnduacs í*ú> Exercito., A commis-
i aprovou n emenda.

.,,.,..,¦— H<|6»H- "- - ' —

dwèü i§ ©iniisí
n Sr. ministro ri.) Itilerior nomeou pít,i'ii iu-
ectores rie exames jimlo a estabelecimentos
ensino equiparados : Di-, Jorge Tibiviçí. ele

ii.cl.erville, para o Lyccu Municipal rio Mau-
iiilioj coronel Joronymo O, Fernnudcs, ptira
(iym.iasio rie ltajubá; Dr. Anlonio Leite,
.. o Collegio de S. Vicente ele Paulo, cm Pc-

.polis; Oswaldo ,'íoj-me Parauhos ein Silva,
ra o Gymnasio Lcopoldiiiense, cm Minas;
. Pedro Marques (le Almeida, para a Aca-¦•ria dc Commercio, cm Juiz de FeVra; Dr;
ulei Cursinò ele Moura, para o Athcnçu Ja-'use, cm Jahii*. S. Paulo; Dr. Sylvio dc
.(Iratlc Maia, para o Collegio do S. Luiz,
i Uu'; Dr. José Maria Bello, para o Gyiúna-

S, Joaquim, Lorctin; Dr, Álvaro Martins
Ista, para o Gymnasio Pelotcnsff; Dr.
:-ilio Torres Rosas, para o Gymnasio Gou ¦

»".¦ ¦, Pelotas:; Dr. Flórinuo do Lemos, para o
r.oilcgio Salesiniío de Sanla Rosa; Di*. .1 ou-
p Dutra Bárrosoj para o ("yii.i.asio dc Cn-

cizes; Dr. Quintiliano Jardim Junior, pnrn
.1' Collegio Diocesano, tle Ubernbn, Minas:*Pr.«]'''-..' Wen.cek da Silva, para o Gymnasio San-1:' Anlonio, S. João d'EI-Hey,;

O Sr. NÍÍorò Cattete

0c

foi
leve á tarde no Catícle o Sr,- Dr,- Kilo•nna, presidente do Estado rio Ilio, que»;radecef no Sr. presidente do Republicasita. a cidade de Campos, ultimametitc,-

- -¦-..-. —--.i—11-js^>5a_-_.(í«___^.- — - -

O CAFÉ'
fi".calmo o mercado dc cafil m sob a-suo do nova baixa cm Nova Yorlc,,'¦ 
.i"';»uh:i vcuderam-se 4,859 saccas <; no

. «o dia mais 1.548, ao preço de OfíOO¦;"flia na base do tjrpo 7. Hontem cn»",„,, 
,;'?.< saeoas, ombarccirnm 0,159 a•-?(« fico» st_H_iào (ts 059,108 wç.j^'1-
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a polícia continua
TRABALHANDO

Coia a prisão do ".Mclequc- Marinho" o pro»
cc-Kho quo tiiilin sido Jiislnurndo uo cartório
da delegacia do 0' districto policial, afim do
eseinrecer o nuilnolòjo roubo dos 110 cmiton,
entrou cm i»o\:i j.hf.sc,

O aulo de reconhecimento, que foi Imolem
lavrado, ostd asslghado por tres tcstomunhns
(levlsln, c oãc olliis os Srs. Alfredo de Ollvcl-
rn, Francisco Delfim c Victbrlno da Corri'.
Guimarães,

Em «icti «Icpolinehto, "Moleque Marinhe.",
alím dc negar a autoria «lo dolicto, nega
(nnibcm conhecer c> mnlnudro Jesus Lopes,
ora proso na Gnsa dò Detenção, respondendo
n im. processo dc furto. Como já ficou c:;e!n-
reciclo anteriormente, Lopes, tm sou depoi»
menlo, confessara a sua cumpUcldndo com''.Moleque Miuinho" no roubo ri(.:, 110 contos.
Esjc di-poimento, Cjtá, poríin, eivado ds cou-
trndicçõcs,

Desiló Iiontem quo c.tão sendo procurados
para uni ncirençúo com ".Moleque Marinho",
Juçliüti Marques do Andrade c uin leiteiro
com que i*lle esbarrou nn oceasião dn fuga.

Muitas diligencias têm (.ido levadas n of»
feito, agora, paru a oppróboiiBiio elo produeto
d., roubo c n prisão do Indríio conhecido por"Bole-Bòlo", com quem presumo a policia
ciar o dinbelro.

•"Moleque rjariiibr." «6 boje soube quv o
cóiirivão do ü1 dit-tricto £¦ o mesmo por cujas
mtios passou o cx-commissnvio Bnrnln, do
Lloyd, Foi tal n impressão produzida no sen
espirito, sempre tão furte ou Imlrlferenle, quc
momentos depois de ter tal noticia começou
n sontir fortes dorer,, razão pòr que ellc á
(urde solicitou no Dr. Sylvoslro Machado n
sua remoçíio pnra n Detenção, r.fim do ser
recolhido 

'ii 
cnformnrht, o quo será feito

Muaiibã.
O Dr, Sylvcslre Machado, em visla do exi-

gtlb praso cjue a lei lhe concede para n re-
lençãci dos autos cm eu:i delegacia, cinco dins
nponus, espera depois dó amanhã fazél-os su-
ijir ao juizo competente.
.,, -—. —.—_- V—-C5 '4 
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e!
clarou que nada podia fazer para nugmcn-
tur íi receita,

OS CÁLCULOS DO SK. BltLH-i.ES
Iic.iois chi votação dus preliminares o Sr.

Bulhõco diz, então, quo vao eiitvnr mt sc-
gundti parte do seu relatório.

llistoria a propo-ía dos orçamentos c db,
que ii primitiva salientava o "déficit" de.
80.000 contos, Acha quo n nação nunca ec.
viu em tal situação. Ila letras quo precisam
ser pagos, Os fundos «le resgate c garantias
desapparcceríim, A (iamura taxou 6 fumo, ns
perfuiniirias, o clcotri, etc, c conseguiu fazer
dosappnrccei- o "elefiiit" c salientou atd- o
saldo de 2.000 e tantos coníos,

Mns, vindo o? orçamentos pura o Senado,!
logo ao primeiro exame do relator da VinçãoJ
rcapparcceu um "doficit" enorme.

Pelos seus cálculos acha S. Ex. os seguin-
tes "dcficils"i no Ministério ela Fazenda,

verba para 03 aposentados, 8.000;000Ç| ha
Viação, para a Central, 7,000:000?; para es-
gotos, 1.000:000?; rara iilumlnitçnoy .,.,,..,
900:000?000: pnrn ei subvenção á Navegação
Driblai..-., 270:009?. c ua Marinha, mais,.',,,
QÓn-pOOSOOO.

Assim, a seu ver, o "déficit" seria de.
mil contos c tanto.

Paru migmeiiinr n receita lembra varia.-,
luxas, Mas, devido á não npprovnção das
suas preliminares tudo isso não oe podo fa-
rzer. Prosègtie, então, nnalysanilo ft propôs-
ta do governo o a proposição da Gomara.
Salienta as alterações feitas o dentre cilas
uma lhe chamou a attenção, F. a referente á
renda do ''DiaVio Official", que na propôs-
tti figurava como sendo dc- 800 iOOO^ÔOO. no
passo que a proposição a elevou para.",,,,,
l:500':OpO?OÔ01

Elogia o trabalhe, da Gamara ç acha que¦elle foi criterioso <• patriótico,
AS E6Í_NDAS

Terminando c_ seu relatório, o Sr, Leopol-¦do de Biiil.ôcs .passou a exniuinar ns emen-
elas que lhe foram apresentadas ç que tão
c-m numero dc vinto e sele.

O Sr, Bulhões deu cm primeiro logar pa-rcecr sobre a emenda do Sr. Eloy de Souza.
referente ao sal refiiiáild", A comniissão re-
solveu pedir informações ao governo sobre
o nssumplo. A emenda cio Sr, Lopes Con-
çnlve.s sobre hypollíeca ç'penhores foi np-
provada com restíicção na parle referente uo
penlíor agrícola.

Foram pos'tn3 em discussão a* ouiras
emendas do Sr, Lopes Gonçalves, referentes
ao imposto sobre jogo e clubs sporuvos, O
senador amazonense pediu a palavra para
justificar as emendas, Ataca o jogo e iitilin
cjue a policia cr conuivente com os jogado-ri-s. Invoca a sua mnclririlia, cjue é u Con-¦stiuição, c varias vezes provoca liilhridade
com os seus argumentos, Tão longas forniti
ns mias considerações, que logo no sentar o
Sr, Lopes Gonçalves, o Sr, Bulhões requere-u
no presidente que suspendesse a' discussão
cias emendas.

O Sr, Victorino comnutnicn á commissão
quc attenric no appcllb elo seuador goynnò t

A, Viaçào Geral da Bahia
e o Sr. Mauricio de

Lacerda
Requerimento deixado, lioje, sobre a mesa

da Cantara dos Deputados pelo Sr, Mau-
rido ele Lacerda:

cReqttciro quc, pelo .ntermedio da mesa,
o governo preste a seguinte informação!

cAjuai a resposta dada pela Viação dcral
tia Bahia ú contraproposta feita pelo Oo-
verno Federal, publicada no «Diário C-ífi»
ciíiii de 23 de julho do corrente h>

-- ¦>»*<yj7i»'—t— ---»------¦—-¦..!¦¦.*-

íi»defesa ürnmê m m
água siija lia Caniára

O Sr*
_3„a

necre rnta :' n hora

irai lã

para retropolis»-,da barca
» _g_B~—«~~ —

presidentes
e Sao Paulo
A vare

tlc
em

A A. A, fornecçu-nos, á ti.rdc, longo tele-
gra.."uni. dc S, Paulo, noticiando a recepção
festiva, cm A.varí, elos Srs, Drs, Affonso Ca-
mnrgo e Altino Arantes, presidentes elo Para-
uri c daquelle Estado, respeelivaineiile.

Uma indemnisação por
caiisa de um barco

estragado
Na cidade elo B.clcm, no Pará, ã firma Mol*

la, Fiúza & (';. comprou, ba tempos, a Ma-
noel Antônio Ferreira dc Moraes um rebota-
dor, que, logo á primeira viagem que fez,
submergiu c;n virtude ele avarias, pólo seu
mão estado ele conservação,

Contra c. vcndeelor elo barco propoz a re-
ferida firma uma acção, pedindo fosse ellc
conelcmiiado a lhe pagar u iudemriisncão do
3:0(IO$000.

Condcmnnndo o juiz n rco, na forma do
pedido, o Supremo confirmou cia decisão,
Ao íieeordào deste tribunal oppoz o conde-
ninado onbargos, que fprnra lioje unanime-
meiite desprezado.'!,

-->"—f_<}U>^--»—a—

O DIA MON
O cambio abriu »

]',•> e. 12 118 ri.
funecionou ás
c sem grande

axaj
intorèí

por parle rios 2-inadprcs, Os esterlinos fo-
ram vendidos a 20?600, tondp sírio rejeita-
dos. em Bolsa, negócios para 10.020 sobe-
canos n esse preço j 30Ü.OOO francos a
810 réis.-

Segundo coii-ia na praça", foram adquire»»
les dos esterlinos o; bancos inglezcs c o
City n dous bancos allemães.' As letras fo-
3'nnt vendidas com 5 V dê rebato. Em
Bolsa venderani-se apólices ria Guião, tia
emissão dc 1912, sendo 520 a 8tS_S é _03
rc 8005 e bíJíivé outros pequenos negòeioSj
para ns demais, ínoluiivo »a éstocíuaós c mu-

, ©ís©_»s_i ô.'i?'à'3í,5í.a
Sl§____3 B.§3_> e3*_á
si3Í.s|-€3.í5)eSo

O Sr, deputado Joaquim 0;uric> fez durairie
a «ora elo cKpedieiitc ela Câmara mn protesto
á plirasc .iá conhecida do discurso proferido
pelo Sr. Mauricio de Lacerda, a 7 do correta-
te. Por maneira quc, niio arimülindo n cx-
pressão de "poetas contratados pela verba se-
cr cia'", disse o orador que o vale qua nesta
hora sacoclo a ai.na ria pátria cm uma brilhan-
to campanha cívica 6 Olavo ílilae, presente-
mente 3.o Rio Grande, cm missão du Liga dn
Defesa Nacional.

f— Está a choyer nn molhado'! -- Csclama
o Sr, Cabeda. O cou!ingente com que o Rio
Grande concorro para n defesa nacional) c mui-
to nales elo propagandas, prova não nceessi-
lar de viagens cie quem quer que seja.,.

Mas o orador pvosegne : "A nceusação (
falsa e- caliútmiosa, Sr, presidente, Bilae acha-
te ua neltial cnmpnrilia cívica sem ter recebi-
cio rios cofres públicos qualquer ausiüo, Não,
ò um contratntlo- não recebeu siqttci' slniples
passagem elo governo fetlcrall, nem foram em
seu beneficio tlesfalçarias as verbas secretas,'

•-- Recebeu, sim; recebeu rioze contos pain
ir no Rio Grande c tem ido á Europa por con-
ta de verbas semclhnütes',; (Aparte do Sr,
Mauricio) •

—. V. K:c. cslti mal informado, volve o ora-
dor'. Desafio a que me apresente algum do-
cuinento !

O Se. Maurício lembra no Sr, Osório quc
ninguém ba de fornecer provas de pagamentos
por coiilíi de taes verbas, c que, sendo nssiin,
nunca sc chegará a umn conclusão.

O Sr. Joaquim Osório declara então que r,i
fosse possível o Brasil pagaria Bilac, o com
muilo prazer, conforme lhe tlisse de viva voz
o próprio Sr. ministro dn Guerra, E concilie
.-afirmando que está feilo o seu protesto c que
o poeta Olavo Bilac..

!•- O caçador do esmeraldas __ apnrlea o
Sr. Mauricio.

—¦ ,., tem & ttcompanbal-o nessa alliiiide
cívica a nação iiiloirn, sendo de se lastimar
eine, haja quem tente: marear a faina e honora-
bilidade de um brasileiro notável, quo é o cx-
poente ile cultura c ric patriotismo.

'A SESSÃO DO CONSELHO CSTCVB
MUITO INTl;f<r;SS,\NTn

i MM M lilts
â Ia SsiÈli

A rfíinDiiokiçüo cias rojsarUçdos]
municipaes

Corri a Hesença de lü Inlemlentea f..l Jmje
aberta n fcsüf.u «'o Conselho Municipal, presi»
(lida pelei Sr, (blulio «U.s Santos e nccroliirla-i
da ptrins tirs, Albivlco de Moraes C Crinipe.:.
Sobrinho, upprqvnüu a acta dn sessão ante»
rim- nassoitio no expediente que constou de :
officio do nrofelio. prestando IrifonmaçOos que
lho fonii.i Bollcltnans por lntormcülo du mc<n
c rofcròotck oo cmilráto da Compnnhlu Telo»
pbpnlcn; ifiepicilnienlo da Liga (to ConVmer-
cio, quc irntc.tri coiilrn o projecto Ti (tcle-
plionos); icqucrlnionto dc llonorio Adelino do
píguolredoje outros, moradoros na Gnven, Jnr-
cllm Botniloo, Lcblon c Ipnhcina, podiudo que
fct.iii Ci)ii'.l'i'id.i uma ponte na ciiiliocndurn da
lagoa Rotflgb do Freitas; rccruorlmonlo C-.\
Liga dos proprietários, osslgnodo pelos seus
dlroctorosj pedindo cojn Licluido no projecto
di- orçimiiiito elo próximo exercício cpie "ne-
nluinia miuánçn seja fclln no Dlálrtcíó Fo.
cleir.l BcntjoprcsciitnçfiO do guia, cem scllo le-
der;.!."

O Sr. Morlo de Almeida censura ns infor»
niaçõcs pjejstnelas pelo prefeito no Conselho
Municipal sobre os telcpbonos, Faz largas
considern^es a respeito c clll-ns cloficieuloü,
lacônicas, Achn que n municipalidade u5o bo
«leve conulilar coro ns informnçòca «pie, por
officio, n Light lho fuz sobre n Mia renda.
Como pane interessada quc <!-, pois ninguém
ignora qiil n Prefeitura tem direito a 10 J"
da renda Jquidn dessa còmpnnbiá. n sua aeião
fiscallsadern clect se-.- constante c iuinler-
rapta, éxaninaudo si preciso for, dlé cs seus
próprios ivros, A Light, com im.a "siins fa-
çon" tid.ui-avc-1, fuz allusõos no seu memorial
a lucros Iquidos, fazendo iieüe-s comprobou-
der'oi dooeclaçfip dò seu mntorin). Ora, como
todos sr.Um, cüz o Sr. Osório, lucros liqul-
dos c; a cTicrciiça entre a receita c a despesa,
c não o jhe entende a companhia canadense.

Passai!* n ouira orrieni dc Cõiisiriet-ações,
S. S, aVjjdc á notícia hontem publicada pela
A NülTiíe referente á disposição era que te
iu'.ia o ir. presidente da Bcpublica de nuo
cousonliçain continuação, na presente sessão
legislativj «la discussão das questões dos te-
lephone i,«la Companhia Ferro Gnrril Coi'ioca
o Matndoiio dc Sanla Cruz, Elogia o Sr, pre--
siricule ri. Bepublica por esse seu gçsto c Iam-
bem to alicitn, dizendo quc não ba incouvs-
niciilo r.ctliuni em ndiar n volação e discussão
de projeeos cm quc estão em jogo vilães iu-
itíresses ó publico c ela municipalidade e cuja
Bi.lução lio 6 urgente.

O Sc jlendes Tavares diz algumas cousas
confusas j pede no St*. Osório cpie rectifiquo
o seu rilsoreo nã parte em que. diz que o Cou-
selho Miwcipal irão tratará mais, na presente
sessão IcHsbitiva, claquçllcs projectos, Nada
o nutorin a avançar tanto. Ainda lia tempo
para ludi,..

.-— MasV. F.<c. r.r.o 6 cnpnz de garantir que
o pyojoct 72 volla amai.há á discussão, npar-
lei o Sr Osório,

O Sr. íieiules continua, fingindo não com-
probende o que cüz o Sc Osório c passa a
falar naíónfinnça cpie o presidente ela Itepu-
bllea ele)>sila lio prefeito, que mais do que
hihguòmVulito sc tem esforçado para que o
publico lio seja prejudicado com a renova-
çfto do riitratü dos telop_6n.es.',.:

r~—•
O Sr, Psorio apreseutou e Tui npprováuo o

segiiitit| jequerimento :
¦"Bciiuivo que. por intermédio dá mçsa, se-

jám BoIetntT&s 
'elo 

Sr. prefeito a copia dos
estudos tanditdos fazer pelo ex-prefeito, ge
neral Éiito RibelroS tsobrè ns contribuições
pagas pA Companliia Téleplionica á munici.
páHcttulciS a do relatório apresentado ao ex-
prefeito )r, Bivndavin Corroa pela commis-

A IiíIlKKA
«V populaçBo

Iunndont
cliü c o1>rl_.nda a

nunnflonor Trlcsie
nOMA, K (A NOITE) — Sabe»», a.oi «lc

lit.ii l.oili- .ru, i.,i iitiituldiidiH mllIUriM nus.
f.lucn. uni. i.iirini. * milhares dc pessoas que

.jriii.n.Io....Hicm a clilnde de Trloslt.
| As i.'..iiiia« liilimailiiH n «I 1 ¦....- «,.|... -ii.-i cl.

il nl.- foram principalmente n. quo fxtn.a o
hlloniii Italiano ou estilo ií*........ » famílias
Hnllanas,
Os novos Bupor-aZcppolInH

LONDRES, 0 (A NOITE) h- Telcgiaplinni
dc JCurlch informando que um "íupcr-Zep»
polin", do ultimo modelo, fez na torçn-folr.i
rio tnrdc demoradas experiências sobre o In-
go ele Cein.sliiuzn,

O dirlglvol allemfío lem quatro barqulnhas
c, como sc verificou, podo subir e descer
com grande rapidez.

O sou podor offenslvo í enorme.
1'i.in das modificações Introduzidas nc dl-

flglvol «!• uma grande prancha movei, na bar-
quiuha du popa, du qual saiu um ncroplnno
Esle apparelho dcsprçndou-se com grande
faclliC
VÔO J.

elo "Zepj
o Interior

rlin" Ci.l.l.l.lK.U
1.)da Aliem:...!.:.,

a sHtiaçfio cm

r-áo rie
d.., que

O Sr
dos no
contraio

Eiiceionnrios flo Ministério ria l-azen-
fl cnearrcgiiriii dc estudar a questão.'-

QNEGOCIO DA PERUO CAKBIL CA-
ilOCA

Tonscea Tellos pediu fossem publica-
ólíão official os papeis referentes ao
In Companhia Ferro Carril Carioca,

REMODELAÇÃO DAS BBPABTI-
|ÇOBS MUNIC1PAB5

toda ella

Cslií normaUsttda
Katerina
PAUIS, l> (A NOITE) — Tclegrammas de

Salonica dizem que a situação em Katerlua
está iiornialisadii.

As forças franoezas quc sc apoderaram d.i-
(juelln cidade formaram um verdadeiro cor-
dão, dividindo os realistas c nacionalistas,
evitando dessa forma a lula entre os dous
grupos.

As operações na Alesopotamía
NOVA YORK, P (A NOITE) -- Bsdiogra-

pliara dc Berlim:l,0 ultimo conumiuicado turco informa
que na Mcsopolamla, ao sul do Felahíé, o»
turcos derrotaram dous batalhões do infau-
tinia ingleza.

Em Smyrna um ncroplano turco derrubou
um .ippi.rcüio francez, epie caiu .uo mar. Ò
piloto francez morreu,"

— -'—-¦— -¦ ¦¦¦ I »»mfr8>-*—fll ¦- ¦ i j. .. .i„i__. n».i

Os bens da firma Goilçàl-
ves Campos fpra'fflráfiíialj

s em leilão»
Foram afinal ve

Juizo <la 1» Vara
Gonçalves Campos
gnmcnto da mult:.
juiz federal dn

rndidos boje cm praça ?.o
Federal os bens cia firma
& C, penborados pnra pa-
cpie a c-sla firma iinpoz o
Vara, cm virtude du ceie-

bre contrabando de gnzolina e kcroneze.
As propriedades da referida firma, com-

po.riaj, c!e e:;a tvapicrlio cm São Christovão e
dous esplendidos prédios, um k rua Gonçal-
^es Dias e oulro & r.>!< do Rosário, não en-
contra ram licilanlcs nas tres praças coir-c-
cativas n quc foram levados.

Iíoje forruii posios cm leilão n quem mais
desso ou offeree.esrie. Estavam avaliados cm
225:0t70? c foram arrematados pele- Sr. Ai-
ferino de Oliveira pela quantia cie 21:000?000,

AS CrOMMISS.ÔJ-j5 DIA CAiMARA

adeva.teao peto

O BRA.IL,!MMF.N30 H08P1TAC

0 Sr. tarnillo Prates critiiíi as
fraqcrosas assetções do

Dr. Miguel Pereira
Oi'»*uj.ou boja a tribuna dn Câmara r, Sr.-

Cnmillo Praios, tratmidn da molesUtt rii
Cario» Chagas c du sua prophylasia, (jiu-r
cm primeiro lognr mostrar quo, si a unle»
prophylaxla n ser segiililn í- n dc ^o destruir
palhoça* c cnbnnns, cousa (|..c> não í negada
nora polo próprio profossur Miguel Pcnlrn,
todos hão do concordar qúó taes inerilda»
tmnllonni tlospesas do tr.l vulto quc iò ns
poderia fazer um juilz que nntlasso cm «uno,

Alam disso S, Ex, prolcndo tninboni ro»
bater cs conceitos «lo Sr, professor Miguel
Pereira quc, não lia multo tempo, pedia, com
InlonçÜos chlslosns, pela» columnns riu A
NOI.TIJ, que o orndor nprosenlnsso algum
projecto ei medida que bouvosxo feito, como
deputado, c*.ri prol da snudo publica.

Def.(.i.s de Bomolliiinto Introducção S. Ex.-
passou a historiar e.s clrcunislnuclns que en»
volveram i. npresontuçQo do um seu proje»
cio, ho.ic. lei, sobro o tratamento c propby.
larcia do mnl (lo Clingns,

Vlnhà a propósito recordar a pbrnse que,
quando n(tui no lirasil, leve oceasião do dl.
zer Clcmouccau n um elos nossos opjieisicln.
hlslàr,: "Nfio falo mal do seu pniz; não ha
de faliar );'. fórn quem o cnluinnie!"

Em seguida o eslas pnlavras o Sr. Caniilla.
teve ensejo dc ilustrar ã ('.amara quc, devi»
do l< nusenoin do estatísticos dcinograplio'»
sanilartns, c impossível sc querer avalinr i
numero rie brnsilclros nffecln.los de cnilc<
mias, (jue cs ba, c muitos, sabe-o S, Ex,(
que diz ío prezar dc ser verdadeiro seria'
ncjei, rie ter compartilhado e observado os
inales dc seus patrícios c, o que í mais,
tor nido victima da inalar'.;, no valle de São
Francisco, Dnbi, porco., a nffirmar quc o
Brasil i ura hospital, medeia vcrelndcin
aby.smo.

Passa depois o orador n criticar propríoi
menlo os conceitos do professor Miguel Pe-í
rci.-n, n eiueni presta e.s homenagens dc suí
admiração, embora dizendo cjuc aquelle me-
dteoj mostrando.so lão versado nos chronis'
tas c clássicos portuguezos, desprezou ntf"posl-scriptum" dc _eu artigo iuserto na A
NOITE f.(|(rilIo que o clnssico citado, Bo»
drigues Lobo, chama "policia das palavras".
Não houvesse o Sr. Miguel Pereira esquecido
os conselhos ti esse respeito c dc certo iiã_
nvnnr—"a o quo avançou, não só em rc»
le..fio uo orador, como r.o eslado sr.i.itavio»
do Brasil.

O Sr. Camillo Prales, np«'.s uma inlcr-
rupçüo para ií posse do Sr. Seabra, reatou
o fio do suas considerações, neilus iiiiid,"»'
largo tempo ne detendo, ntú cpie coneluiiC
seu discurso lembrando o (luantõ é pcrl.
goso andarem certos espíritos, dominado.'»
pela beileza da linguagem clássica, a fazei
c transcrever cpigramuias dc séculos .'ilrat
saclos.

O orador recita duas quadrinhos ] crfidusf
c, tão ligeiro as concluo, í- nparlcatlo pelo-.
Si, Augusto de Lima, cjue llie lembra o cpi.
gramina dirquollc padre feito a um meriicaf
que, vendo pastar pelos ares uma pobre ave,-
(tisr-.e: "Espera, quc já te curo". Disse o
disparou n espingarda contra o mísero pas*
sarOj huitaudo-o. (Bises.)

li foi asaim cpie o Sr. Camillo Prales-
acerescentando ao epigramma mais nlgtnnai
ligeiras palavras, concluiu seu discurso, rcí
cobendo em seguiria os cumprimentos drt
maioria dos deputados presentes,
¦¦¦¦ --...»)-»<;r;';'>--ti~...._..u,_,^,..w^

Passano-sc á ordem do dia foi
iinpvovari.

O Sr, icuclcs Tavares apresentou dous pro-
jce-los:"Fica prefeilo nutoirisado a rever o qua-
rico do imccionalismo da Prefciíura sobre as
seguintesbí.scs :

Art. V. a') ícdttcção c siipprcssao cio cargos
e;uc forei julgados c-jn excesso ou desneces-
sarios.; Ji fusão ou snppressão cie repartições
que forca julgadas desnecessárias; c) orgrv
liisácão cj nova tabelln dc vencimentos,

Ari. !!'' Ficam respeitados os direitos dos
acíiines ftbccionarios.

Art. 8".\Às modificações que o prefeito li-
zt cm vi/iurte da presente Íoi serão submet-
lirias ít (pprovnção do Conselho Municipal c
só depoí ric npprovndns í que enlrarão cm
execução."

G otttíi pibjoolò do Sr, Mendes layares
manda "ornar valido por dous ainios o cernem--
sc ric jüpectoves módicos escolares, nao
para

io das nossas líiettas
Na sua reunião de lioje, n comniissão do

constituição e jiistiçn da Câmara dos Depu-
taclós àssignou, íuíós longo debate, parecer do
Sr. Gonçalves Maia Sobre o projecto que cs-
t.abelece penalidades para os responsáveis pc-
lon incendios de maltas, produzidos por loco-
motivas.

O substitutivo no projecto, neceilo pela com-
missão, ficou ussiiu redigido ;

Art, 1\ ET expressnnicnte proldbido, nas c-s-
tradas de ferro, sejam pnrticulnrcs, sejam ela
União, dos Estados ou dos municípios, o em-
prego de locomotivas desprovidas de redes
protectorns (peneiras;., capazes rio in.pedii' o
incêndio por fagüllias nas plantações, pasta-
gens, maltas ou quaesquor outras bomfeito-
lias ou vesUincrita.s. do3 terrenos niargiunes
dn estrada,

Art. 2", A mesma obrigação assiste i\i es-
Inicias ele ferro, offióiacs ou particulares, re-
lnlivameuto á construcção c conservação dc
fechos, nas margens elas linhas quo" cortem
campos rio pastagens, dc criação ôu engorda,

Art, 3o. A f.altá elo appnrellíò protcctór n
rc refere o nrt, l1, assim como a fáltn.

fere
p.

Os mãos tratos dos operários
miini«_i_.ã«_'- hijonaírelisíss
BUENOS AIRES, 0 (A. A.) — O der.uv

lado Gnnco entregou no Dr. Bamou Goracz^
ministro cio Interior, um memorial c-m que
cxi.õc os mãos tratos que soffrem cs ope
rarios muuicipnes, cuja situação é muilaí
j.recana, demonstrando tambein <
cario dc. serviço, o regimen discii
drifcnailos; dos empregados dos
mulheres o menores,
trabalho noctiirnó, c
fereiicià ús telep!

iar
hoc

e oi
Correios, das'

violam a !ei sobre cv
especialmente com rc'

ihonistas.
»>s-»-a_Í,-C!>'?w'"t -—' —¦¦-•"-¦• -^¦¦.--¦.^

que

só
lauibera

Ijegoeioí fot'£o_i fosís

esp^crio comeenvo
MINISTÉRIO DA GUERRA

Transferindo'; na arma de infíutinri.a',}—
Oil capiiãcs Josí; Pereira cie Miranda, ria 3*
companhia rio 47-° de caçadores; para n l1 do
Jli" cio 0'' regi menlo, © João Bnptialn de
Moura Carvalho, dcsla companliia, bnfalbão
o regimento para íiquelTn.

llòforihandò": o capitão rin nrma cio cavai-
l.írin Alcibiaclcs César Plàlshút c o sárgetító-
ajudante do 4o regiinento de infantnrift AVal-
rieiníro Bonifácio elo Livramento,-
MiNÍSTEKiO DA MARINHA

Promovendot' no Corp» do Engeiibciroa
-Viivae», 'ior antigüidade; no poito do Io té-
iiínté O /gvatluiHlo Henrique Clesnení-ino da
Costa, <s a eliefo do secção da Directoria Ge-
ral cia ConlabUidade ele Marinha o Io offi-
ciai du mesma repartição Ricardo Barradas
Monlz,

Exonerando, Ü pedido, m conlra-iilniirniVIe
Hcnrlquo Adalberto Tiicdini Costa do cnrgò
ri.) inspector tle Marinha.

Graduando, no Corpo de Engenhei ros Ma-
obinistns Navaes,. em 1* tonentè o 2° Josí
Corroa elo Mello.

Concedendo medalha militaj* á diversos
Siib-officiaes, inferiores _ praças rie Ma-
rltilia,
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Approvando, com nlicrações, as n.oriifieii-
ções íçitns nos estatutos ria companhia dc se-
gtiros Indemnisadora.

Autovisnndo o poder exeeiitivo « abrir n
credito especial de 20:507^150, para paga-
mento dc DD, Çocilin Toledo de Oliveira
Lisboa c Elvira Lisboa Moreira Fonseca", em
viliucfe cie sentença judiciaria,-
MINISTÉRIO DA AGffiGT'LTUI!A

Concedendo autorisação íi Compa ubia ttol- i
latideza de Commercio ria America do Sul j
paro funccioiiar na Republica. j

Exonerando, por abandono rie emprego, o 
'

¦Dr. Arthur do Prado, lotate cftthodmtieo da
íEspola Superior ria Agriculluca e MecTieinn Ve-
leçinaria rio Pinheiro.-

íiiippriini.irio r, logar de auxiliai' tecliníco
el.i eii.adi'0 rio pessoal d* serviço do iüriuslria
pastoril o o logat- dc anofitee ,uu*ã_o fí.brieoete

CONFIR»
DO SRi

o ciiadro dessa inspecçâo como
para a Atsistencia Municipal. "¦

O AGENTE DA LIGHT
\\ AS DECLARAÇÕES
liSüNDES TAYABES

De pleiò necordò com as declarações feitas
no Consubo, pelo intendento Mendes Tnva-
res, o Sr Dr, João do Rogo Barros, agente
da Light Jna questão dos telophbn.es, cleela-
rou hoje fia norUt de um jornal ria manha,
que "cssiS moços cio Conselho fizeram app»
nas um icqueno recuo, paro lançar de novo,
repenünunenle, o projecto nos. últimos dias
da aclual sessão". O Sr. Burros lamentava»
Be elo íiuiliiento dc despesas quc esso adia-
mento oii recuo ia trazer »a empresa, ma;
quc a íefornia serii npproyadâ
nincla cie. anno,

Qut tlrã ft lúcio islo • SC,
Republlm? . . :-,

O Sc. Getulio rios Saiilos, prcsidènip elo
Cor.selhi. Municipal, cm conversa com os re-
presentauies da imprensa, üepoi3 ria sessão,
disse-lhes que, embora não seja legal a pro-
rogação «te sessões elo Conselho além do clia
15. 6 possível quc ella so faça, mesmo por-
que — nccreseçn.fou — liem sempre a lei
prevalece:.'.":'- j._
. __.  -«a-»-)».

li sancôionada

presiricite da

O carvão nos navios da
esquadra

"O 
Sr, afnurante cliefe do estado ríia'

conimcadoii, cm ordem 
"dó 

dia, aos coi
for

recoiiimeadoit. cm oruem uo cna, aos com-
mandaiítcs das Uivísões navaes c das navios
soltos quc informem cm que data receberam
carvão düratit 

¦--¦-'¦- -• •-

reníe atuio.
o terceiro trimesíre do cor

íilclpnesr Faràrõs papoh âi _30icu).o.ç3., ^*bqu|õ'r|o,-'«lo.irta^
rriolos*: ¦¦-!" «'¦-'!*_#fe*íttej»io.f (W-B_rbae-i5wiVVi_.

O regimeoto interno da
Câmara e os requeri mentos

cie iníorniações
O Sr. Mailrlció dc Lacerda enviou S. mesa

cia Gamara dos Deputados a sc_iifiifé intli-
cação:

(':Avt. Os requerimentos de 
"it-foiniiacoeS 

ao
gfovcvno serão vetados tia ordem do dia,
depois das maiorias cot votação tu mesma
serem esgotadas. Saía doa oess3§_j.^«a»' no»

ou má conservação dos fechos a quo sc
o art. 2°. imporia, para as empresas
ciliares, bem corne parn eis estradas do ferro
rios Estados ou elos municípios, cm multa dc
500? a 1:500?, alto ria satisfação elo dnmnn
causado aos particulares. Nas estradas ele í'er-
ro da União, elos Estados ou elos muniçipioS,
essa falta ele n'ppai'èlbòs prolectorcs, de fe-
chos, on má conservação destes, constituim'.
contravenção punivel com n mesma multa, que
rcbair/i sobro o funecionario responsável c!i-
rectiimente pela omissão, ou pela negligencia
de não ter rcsponsabilisado cffcctivninente o
seu subalterno (art, 82 da Cqnst, Fcd.), sem
projüi-0 cia responsabilidade civil,

Art, i\ Os míicbluistris, ou foguistas, serão
responsáveis, pessoalmente, pelos resiriuo? in-
cnnclescentes da fornalha que lançarem ás mtir-
gens das estradas c soffrerão a nralto cie 200?.
a 400?, sem prejuízo rio processo criminal i.
cjue ficam sujeitos pelo incêndio que Ünbi re-
suliai", nos lermos do art. 5'.

Avt. f)°. Fica, para todos os effeitos, cqur-
parado ao crime elos avts. 1-18'c 829, combina'
rios rio Cofl. Penal, o incêndio causado pelos
conéluclorcs ele locomotivas ás plantações, pas-,
tiigéus, mattas ou quaesquei' outras bemfej-
torias. ou vestimentas, dos terrenos rnorgir
naes das c-slradas. por cffeito de fagüllias, ve-
siriuos incandescentes, ou equivalentes,

Art, G\ A ncçno penal conlra o cU-lincpicn-.
io não exeltie n responsnliilidhdo civil da es-
tracla: seja esla particular ou officlal, pnra o
vesarcimento rio dnnino causado,

Ati. 7°, As multas estabelecidas nesU lei
serão cobradas executivamente e entregues í.
inuiiieipaüriade do logar onde se deu a infra-
cção, para serem áppBcadas, exclusiypmònla,
íi obras pias, liospitnes, casas cte cr-viriarie e.
na falia destas, k instrucoão publica prK
maviii,

Ari. 8', Nos crimes elo que trata a presente
lei, cabe,acção publica, iniciada pelo Miulsteí
rio Publico, "cK-officio", ou por denuncia de
qualquer pessoa tio povo,

Art, 8\ Rcvognni-se as disposições em cou-
tcavio."

Uma casa incendiada em
Areia, na Parahyba

AREIA', o (Serviço csiicdal da A NOITE)
— Na casa de uma' família pobre. 1)031.1. ei-
elude, declarou-se lim incêndio, morrciido noi-
Je, queimadas, duas creanctuhas. Quando cc-
nlicceu toda a extensão desse tristíssimo fa-
cto, enlouqueceu cie dôr a tiiãe da; pequenas
infelizes viclimas,

... •>—numt» ' 

Wêtmmm n© iifif mm

fiii.l__l@ít#i
Pcrarite o juiz federal ria 21 Vara proptt»

zeram Manoel Saraiva rie Campos e outros,
fuuccionarios do Departamento ela Guerra,
uma acção conlra a União para o fim dc con-
demnal-a a lhes reconhecer o direito, que.
entendiam ter, á equiparação c'o venei--.cn-
tos aos elos funceiònarics ria Secretaria do
Estado do mesmo ministério.

O juiz julgo-.', a acção improcedente, por
não aütorlsar. a lei siemclhanlc equiparação,
só concedida aos fuuccionarios da Coiitábi-
Kdailc rio mesmo minislerio. Appcllatido
pnra o Supremo, este confirmou a decisão,r
Offerccendc os autores embargos no necór-
dão rio Supremo, cr-íe, nn sessão rie hoje,,
¦relatado o feito, rejeitou unanimemente o»
embargos, de accordo com o voto rio relator,
o Sei ministro Pedro Lessa,

¦..,. —-..,-_». _-B_—< .."

A fesí
.bastião

O hospital S. Sebastião completou IiOj,
27 arttios cie fundação, Dirigido actualniehte
¦pelo Sr, Dr. Gnrfield de Almeida, aquelíç
departamento cia Saude Publica recebeu k
visita do Dr, Carlos Seidl que, acompanhado!
do director' c dentais ftmccioharios, perców
reu todas as dependências do liospitaf, vtsi<
tàttcló as enfermarias.
iBr_n____»_»íJ;_e'r3s™'W'.-sn^^

,?!)COMI
.Maiá ta-rde V, Es. ílcárã

©oiiYencido de qtte as
iíioss©s iM'ove:i.S:_;io os inú**
o@'s qut lhe podem Ir azei*

satisfação.
—_»—_~

Leatadro Martins & Qt

Vende-se uma pliarmaeiii, em boas c.r.riír
ções, num dòs locaes rnais cculraes, NegocW

c desenibaraçíido. Preço mínimo, 4o:0i'»«serio
Carla reciaeç a Arthur Soares,

1

E a ai Uía

Otide eslá o homem, estã o perigo, e onde
eslá n mulher, também. Boi por isso que
D. Antonia iTnchürha do Meneses, residente.;
á rua Sonariov Pompeu n. 1-1, no. saltar cio'
um bonde do Engcníic cjo D.entuQ, -na rua
Sc'to, esquina «lo Pcimoiro do Março, caiu!
o feriu-se, _esloofto.de taoibom ura. pi, A A:.-.

\4 »lst*n''* _ _*ee'Ei_S * * R^Uelia «avtft-a

9_ Largo úa'¦9
ioca,

Mòvaiã i.
Oo?oee Ole

(.Junto no portão ela Ordem)
irestaiõcs. Capas para mobilin
..tos cic-Q.Go e'o,"

0 pe.ças
metro üSõoo e ISuoo.

cçfiodo Ri me. Uangas.
tUio. daiQcaBttay.ana n

Costv.iiios ele puro Iin',.o lira..:..
co c ct-ies soli medida, t.onfo»

Qfflcina do O.ilacio rins Noiva»
OU.

SE» COMPROMISSO
Viatt. V, Ek, a

veia, vüíiflquc os
.pngaiiieiitoi?, 'li.'» •l_,<_M|f'.T

nossa exposição de m*
•preços C condições c\(,

Rua Chile 31

f
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Cuidado com a tal "Cidade
Maravilhosa" da rua

S. José!
UMA ARAPUCA PARA PEGAR
O DINHEIRO DOS INCAUTOS

O ftlo do Janeiro d-.vivlilsft.se.., II a»«».
qulior Ur n prova dvnsn (leselvllleacíio pais*
ali pela rim Si\o Jote, iwmiui em frento ã
lir.ihmn, uto e. eni níéno «oraçfto «Ja «•*,¦«<¦.*•:
l'm cavalheiro lit.lnll««u flll, em uma loja ba
multo dcíaltigadi*., um, "eosmorainn" ou cou-

AS MISÉRIAS DA POLÍTICA

0 PREFEITO
I IM

O 3L-iOp©©
i: nuem •!» n lortuna inaij raro
" i .,,. iui ii in in

a nai lo'..m«. eoiii-

Kcomniore» "•¦•"¦•^.^rf - niu». Ouvlilgi

8 • Quitanda, 10', •¦¦líwl,íS„gí" . 'ilttU«oi rua Uunifl
84, M; lieiwrnj Cainani, IW»-.- - l,u"J'

da Novembro. SO. ,—— ¦

Carniça cia Rocha Santos
Pedro lM.nlo

dn Itocha Sanlos t
Ho.-li.i, slin-ernimii

5 S.-.nl"s, ,:,A»>e.»j;
Libanla Alves da

reconhecidos a
restos

T níoK rTS^Íl.bníoso.* ssíta cAnS, ^^«jsa^
pol. x,,r.ns fôrmas inc u Jli)v0

•* s:„S S tSíuUwm a mlísa de «¦
os convidam pnrn. i • ..,,.,.,,„ renouso. será
limo din. uue, pclo.soucttrnon.pow ^ ^

Sacra-

Amorno Joaquim cia Vtoüa
JÜIÜOI'

(Sanenlo ajudante «lo ItatalMa Naval)

J^ü inferiores do Batalhão Naval «jn-
f vidnm os collena», iwwnt , o amigos

Kfo 
"JOAQUIM-DA M™!™.., , ,,.„.A missa do /J tua que i\;

no dio

^^.m*********************************¦*--**.. '*•

U't«- p.tfiiu» familiar jA do ba multo
tftrla «pciul.» do podi'i', com cri.mio ftnuillo
«Ia população, <-, eomo iiieilldn d,< iicifirtiu»
«,',i publi. H, guardado entre ns t;r,nli«. do um
luanlconilo, si o marechal a piiUnini que nos
governa, cm ve* du \cv dc uma vaélllnçilo ii tn-
Im!.mie, a fazer priiifãiii com ., ^inhulnncln
dn paradoxo d>> governador ninltogro*jciuè,
tivesse vontade para contrariar n« rslgenelas
dc uma figura «le palácio, »u»tciuntlorn d >
cnlhiislasla dn ni-tc dn Ulelvlna Si'rni, nps»
zar de, oom palavras mescladas d< posilryis»
mo e iiiültanen, lodo pureza, todo corrccçfio,
garantir aos bcoelòs n sua nflo ln.|erfo'reiielá
nns resoluções prcshlenclnej, vi ptvoçeitpndo
com os encargos do seu posto, per completo
alheio íis decisões «Ia governança.

Km logar do reineltcr paia a Fuulilaile de
Medicina o cseúlnplo plagiado, . Iniplngir
nos aluninos ns HçOes do BouvcnI sobre ,t,
moléstias do estômago, o hurldéiicmo do
presidente offcrceo no paiz o cspcclnculó
Inédito dc uma Ihtcrlnldndo rcrmnnento,
perpetua, a produzir maléficos frufòs ifo do-
iiiiiilo da Munlelpnlldndo, K o niiltndo é
que o Interino so inette a dar porpáos c por
pedras, comnieltciido desatinos n ufa, pr.i-
ilcnndo tolices em penca, como nnva A

unir oi
ia antecipam
como ás pessoas <l"c
cnlerrameiito.

(sabbado), As
pel

agrai'
comparecer!

a ultima mensagem
i-pn n e.vu-
lili-lgld.i no

Municipal, documento nn i|ik> o
c da cidade, apavorado cíin o cres»
dos gastos, pede, por un lado, n¦. dos professoreslulro, ) levanta»

bcrnncln
Consclhi
governai
cimento
dlinliiiilção do--, vencimcnl
primários, solicita, por

OS MUS
bem

;n no seu

Córuiicl l»au!ino iloaiiüiíii
Barroso

DE SÉTIMO PIAMISSA
Êucíydcs Darroso, Eduardo

muis fninilias convictam '
suas relações pnra a miss
tar-mór da egreja dc s.
Paula, mandam rcsar,-*s
nmaniiã, 10 do corrente,

cí-n nitiit') (luerido pae, sogro c

NO JOAQUIM BAIUlOSp,
«o dia 1 do corrente.

fnllc

Studait c
pessoas do

.. ipie, üo «1-
i rancisco de
0 i\i horas,

por alma de
¦ avo, PAUI.I-
ido no CeacA,

José Hibeiro Jüiiquiéira
Botelho, Adanlo Jim-.lose Jumineira ~- ,

t.M.eirn 

Botelho c Ormco Junauelra 13 -
"í.o 

envidam as pessoas do s.;n ami
sa ceda sun família para asslsUrwnà
m ssa dc 7" dia que mandam celebra

nanl.n, «ata-felÃ 10 do corrente «

0 no horas na egreja de S. Francisco «.le Pau-
9 ''- T ,.!.',,",«n eterno do sen saudoso avô,

lio da rua São José, onde funeciona
a "Citade .Maruuilhosa"

in parecida, a «pie deu o nome dc "A Cidade
Maravilhosa dò Século XX", E pnra engodar
o transeunte, escreveu em um letrclro <|tte dez
por cento da renda das entradas reverterá em
beneficio da Liga Brasileira coulra a Túbcr-
cnlose. 0 transeunte vi nquillo, !è que a en-
trada t apenas de quinlieníos ríis, compra
um bilhete e entra... E só lá dentro, «unindo
não pótlc in.íis protestar, é que so convence
dc que foi victima de uma novn e origiualis-
sim.i modalidade dc "conto do vigário",

A tal "Cidade Maravilhosa do Século XX"
não passa dc uma espécie de presepc, mas um
presepe de quinla ou sexln ordem, niuiLo in-
ferior a taiilos «pio sc fazem por nhl no Na-
tal, c que se exhibem gratuitamente. Si os
donos linquillo promcttcsseni pagar a quem
foisc visitar a c-.ia droga, nem assim cucou-
Irnrinm visitantes, si estes soubessem dc que
»e tratava;

A instaliação daquella arapuca, daquclle
caça-niclieis, em plcuo centro da cidade, o um
desaforo c uma esploração contra a qual
achamos dò uosso dever prevenir os incautos.

¦ *— * m** i

fesE' RÍBÉÍRÕ 
"JUNQUEIRA

l.eopohlinn, Minas. Antecipam
mcutòs.

O* 1011 <\ rt

_allesido em
seus agradeci-

Sawtociarmen «" Uochtt
Pedro dos Santos Â Lopes, ern si-

Ísnal 

dc pczar peio tallcçimcnto da
e-itremosa filha de seu digno sócio
Sr Pedro Pinto dos 5>anlos, convi-
dam todos os seus amigos e pessoas
de amisnde da família a assistirem

A missa de stiinio dia, «me **£*%*''£$&
feira 10 do corrente, as 9 boras, Ja .aalru
do ii. Sacramento, pelo qne antecipada-
mente agradecem'.

PAULO AUGUSTO
Christiaiio Augusto fr.ir.-o e Anto-

niela dn Câmara Coelho Franco parti-
cinam a seus parentes c amigos o fal-
Sento do sou PAULO AUGUSTO,
saindo o feretro «manto;. iO do cor-
rente, dn rua Carvalho de Sá 2.1, pnra

mitêrio dc S. Francisco Xavier,

«¦

Os filhos, noras, neí'*s o mais pnren-
tes de D. Aurora Sintz agradecem a
todas ns pessoas que compareceram ,a
seu cnlcrrnmento e de novo convidam
parn assistirem a miss,", que em suffra-
itio de sua alma ser/, celebrada nina-

ohà, na egreja de S. Francisco de Paula, As
0 horas da manhã.

ll[lfiÍIIÍÍ(ílí!S
flitrafisiiíiiiii

"Rio dc Janeiro, 8 de novembro de 1016,
Sr. redactor da A NOITE. — Saudações. Em
sua edição de hontem publicou este jornal
nina noticia, sob o titulo acima, a qual cure-
ce dc breve ^-edificação, visto que os factos
sb plissaram 

'muito 
diversamente.

A verdade é a seguinte : a fallencia da íir-
ma Corrêa & Sampaio foi requerida peio Bati.
çò Nacional Ultramarino, perante o Juizo da
.V Vara Civel, em 8 de agosto próximo passa-
,Io mas, após consciencioso estudo, s-ji afinal
ijencgada pelo MM, juiz dessa vara, o q-.i;>!
eòndcmnou o referido banco a indemnlsação'
ilns perdas e damnos em iv,;:ão do manifesto
itólo com que agira o requerente. Este, po-
rem, nggrnvoii da sentença denegatoria e o re-
utu-so iieiule de decisão dn Corte tle Appcltn-
lão, eslniido, portanto, ainda "sob jiidicc".

Foi então (pie o sócio Bernardo Corrêa da
Cosia, estando em divergência com o outro so-
cio, Marcos José de Sampaio, compareceu
perante o Juizo da 2- Vara Civel. cm fins do
mez passado, pára requerer novamente n fal-
lcncia da firma, pretendendo confessar a sji
íiisolvabilidadc, O acto daquclle vicio, alem
de não Ut uma'explicação plausível o digna,
tão insensato é, representou uma cilada, qué
teria desastrosos effeilos si nfio houvéssemos
descoberto n tempo a secreta manobra.

Parn evitar ns funestas conseqüências desse
neto, isto c, a forçosa decretação dis fallencia,
visto que o requerimento revestia a fôrma de
uma confissão dc insolvabilidnde, suscitámos
o conflicto dc jurisdicção perante o Cor;'-clfio
Supremo dn Corte de Appellação,

Ao mesmo tampo apresentávamos uma rc-
elamaçao ao MM. juiz da 2* Vara, com o fim
«le demonstrar que o sócio Bernardo não po-
•Sia apresentar-se em juizo em nome da fir-
jna visto que nem elle é o sócio gerente, nem
jpoile usar da firma, nem o requerimento eslá
essignndo por ambos os sócios.

Cumpre aecresccntiu' que ns dividas que o
«ócio Bernardo nllegou não terem sido panas
sommam apenas -tiõOÜÇ, e que o capital <.!.-:¦ fir-
K»a ò do 400:0005000.

informação Inmhem interesssante é a de
fpie o soeio Sampaio tem ív. firma 3/5:0011'
«lo capital, no passo que o sócio Corrêa npe.
mns tem 25:000ij, dos quaes somente 7:40o-? fo-
ram rcalisados..'.

1 Não ó pois exaelo que o soeio Bernardo lc-

Íilia 
requerido fallencia antes do bfc.nco Ul-

ramarino, não é exacto que a fallencia lenha
sido decretada em qualquer das varas nem
•jue tenha seguido seus tramites.

Por taes motivos e porque a noticia, i.il
tomo foi publicada, affecta o credMo do esta-
íielecimento commercial que a firmn Coit?.-i
ik Sainpaio explora, rogo a V, S, nos faça o
favor e a Jusliça de publicar & presente ko
iiiesmo local, ficando-lhe n^s p,>? isso nnlcd-
padamento agradecidos. — ÂbIodJoi iPpreiiis
Braga, advogado,"

r—^
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Arrcbatailor suecesso
N0

Cabaret Restaurant
-DO-

Club Tenentes dn Diíibo
— AV- RIO BRANCO 179
Valo de reunião duelito elegante eiiitelijçltial e
oiido.se èxliíbem es uielhores prograniiniis por

artistas tle valor incontestável, nòli n
direcção do inegtiiilnvel caburetier

AXDIIB' DUMAKOHl

Conforto •-- !i)*o cm uni mo
apreciam a Arte. e c

VEP.At.VS 
I10SITA
tPACHINETTli
0KU.MV  
IXRTIIA
HOH DE-CüBA
BELM0.NT15
L0LITASALGAD0 ....

í chio uiiOc se
Belio

Netivei dansariria elassie
Cantara mexicana

Eslfella mundial
Chanteusc à diction
Cantora chilena

Cantora hespnnliõln
Cantora inlcfnítcioiwl
Cantora lyriea

£'¦

menlo de mais um Instituto de elslno, )'.
(|ucccü-se, entretanto, o economlsajor dc ul-
tinia hora de confessar que o antiieiito das
despesns annuncs, na Prefeitura, im sommn
superior a mil contos, corre poi' conta dc
sua responsabilidade, eni virtude i'ni refor-
mas tumultuosas, annrclilens, rwoluclona-
rias, desdobradas com o filo de cjllociu- nas
posições parentes, amigos c adheilnlcs, com
manifesto prejuízo dns moças rbrmnlistas,
guerreadas pela sua vesnuln administrativa.

Lógico serin, Impressionado coii a eleva-
ção das verbas, impelrnr o nosso Juirgüllies-tre permissão ao lcni«-lntivo do uiuiiieipio
para eliminar rcpartiçõòsv siipprinlr servi-
ços, sem lesão dós direitos ndqníidos. Mns
a economia <lo Dr. Azevedo Sodré] única u»
espécie, í feita de original mnmirn, com
o accresclmo da quantia a gastar, como uni
perdulário de aprimorado escoj Assim,
quando elle confessa a crise ii,: situnção,
quando os cofres municipaes «"'tio vastos,
quando o opera rio geme no pe-,o dn ii.ii.c-
rin, quando os pagamentos esião ;¦; pique de
cessai-, ò lambe-eslrellas lembra a ü;e.nção dn
Escola Normal de Artes e Offlclis 6, pnrn
fingir o fornecimento de rcctirsoij preconi-
sa a diminuição dos vencimentos Io proles-
sorndo primário, sob o fundnnienji do não
haver quem. em qualquer parte \o mundo,
ensine por tal preço is creanças.

JA os professores, cm niovinieito digno,
levantaram enérgico protesto, coir- ealur dc-
fendendò n justeza de soa nobre causa. .Tú
Medeiros e Albuquerque — esse, sim, prestou
assignnladns serviços ;! inslrucção -- em um
magistral artigo mostrou nãò eoiiu-ecr por-
ção do /(liibo onde um prefeito ganhe 64
contos por anno, afora os aehegij, oddit.v
mos nós. Ignoramos lambem a «¦xisíenein
de um pedaço da terra onde o fino dc um
ford niouor seja no mesmo tump<! vereador
cm S. Gonçalo, presidente da Cnirara Muni-
cipal, deputado no Estado do lliij tratador
de doidos no Hospício, docente ia Escola
Medien, presidente do Banco de Auxilio Ila-
m'do e medico d'.-t Kquitatiiia, c,\{\ a fun-
eção magna de ajudar o papae a [rendei* ea-
sas A édilidade. I

Ah 1 "seu'' Wencesláo 1 Como loct! — o
tratamento {¦ do tempo dn nossj defunta

insidera-
>.i*s com-
ificio do
•e, logo

cm sua
; á b.sr-

or à vir-
e lagar-

paro dos
ninicipes

Morreu no Porto
oactorTaveira
Um tclcffrfliiiraa ilo Porto trouxe-no*. estn

manha a noticia do Mtadm«to> naquei-
Ia cUlmlo, do actor-cinprcsarlp Afionio Uo»

conhecido no Urnsil,
i)nil«í íflcvií r°r dl-
verias vezei e «rn
vaitamcritã relaciona»
do. UltiiiiitiiKntc cata»
vn elle afastado do
Palm, dedicado Intvi-
laiiientQ á dlrccçío
ile cinprcfn*) tlicá*
Irncí, A sua csiréa uo
lliealro (oi com o ilrn-
ma «Líiro dc Kilir-
iicy», cnuciido-lhe um
li.ild de secundaria
mporlancia, EÒndo que

esteve no Briisjl, pcln
primeira vç/, cm .870.
cm 188'.. entrou para
o thentro dc l>. Ma»
rin c eiíi 1833 foi pn»
ra o 1'orlo, escriplii-

rndo pnrn o lhentrò Baqttct, Mais tarde,
associado a José Ricardo, explorou o thca-
trti I >. Affonso, pnssnhdo com <;sa empresa
para o Príncipe Reni. Poítco depois, snlu»
do José Ricardo c Santinhos, ficou Tnvci-
rn como unico empresário. Elle era nine:.-
ccllcntc ensaiador, sabendo mitcttcr uma peçn
cm scena*. .Morreu nos 0(5 annos ac edade.

LISBOA, 9 (A. A. )•-- Acnhn de (fal-
lecér na cidade do Porto, omlc sc adiava
a ncROclõs, victima de uma syncopc crtrdia-
ca, o conhecido empresário thcntral la-
\iira, que fez iniiilas viogCilS ao Brasil
levando companhias portugitczas dc ci.mc-
dias, rcvistns c operei

mi * ^
O uctvr faceira

Os justos desejos
da rua Barflo de

Cotegipe
. • -

Uma repi*«a«nt«»)fto
é levada paloa mo-
radoree ao prefeito

Uniu dns mns quo lim direito •'.««¦«•«•w;
r ii llnrA.i ile lloteglpe, tm Villa Isabel, nin
«•hela do lindo» prédios, nin «i»e «erla «rn •;-
canto M... rt Prefeitura JA tivesse,.tido pov
«•Ila algum carinho. I. foi a necflSsIando.Uísso
carinho «mo levou hojo uma oommlssao tle
moradores o proprietários A presença «lc* sv,
profolto, a ipicm entregou a seguinte repre-
¦ciitncfios „ .. ,. , ,.,.."Ilimo. e líxiiin. Sr. Dr. prefeito-;do Dis-
trlclo l«'e«leriil. -- Os nlialNO-aii-lgiiados, ino-
radores o nronriolnrios nn run liarão do «.«>•
Icglpu (Vllln Isnlii'1), Vim rcpeilosnmenli' A
pi-esençn do V. lis. pedir o calçnrneiito dn
cilada run. , , , „,.,

lisln run, nno isiii complctnmciito ediriça-
dn. lem n ninlnr parte dos pmllos dosam-
gados pelo n-guiiite fado: neslii run eslslo
i'inii valia lio iinde us nguaj cslH;'iiiidifi c npo-
drecldns oxlialnm um mno cheiro Inmippnrln»
vol, nfugciiiunilii ns fnmlllns, pnra .nno serem
vidliiins de epidemias, eoiuQ sejam lebre
paluilro o iniiltas outras orlgliiadaa pcln Ini
valia, «llio lem feilo derramar lagrimas i*m
niullOB lares, pre indicando os moradores,
pio|iiieiiii-l(is c n própria 1'refclturn.

Kslo pedido foi em tempo feilo un nntivcs-
sor do V. Kx., ilim •> achou insto e razoável,
ficando do providenciar com a inaslnin ur-
gciii-ln. o nli* hoje iiiulii ha feito.

Confiantes nas alias qunlldndc.i ijuo \. Ex.
possuo, esperamos «pio noa fnen Justiço, assim
como lem feilo cm outros bairros menos nc-
cessllndos".

A comnilssâo, i|iio foi á Prefeitura cm com-
panliia do Sr. coronel Leite Ililiciro. era comi-
posta dos Srs. Nieolúo Cornvollo, Josi Vieira
dc figueiredo, Albino I-Vrreira da Costa, Mn-
noel Antônio de Moura Machado, Jo:,e .loa-
ipiiin Martins e Jptio llidnrt.

" lc'*»niliS
! n:v,in'

—•—
No Miiiudouru «le fjsntit (.run i

Ab.iiidos linje t 4U7 rtl
iielros «i 89 vllclloi.

Miiiili.iiili'1 i ('aniliiln ).,

&S t..,i d*, sy
es i Cândido I.. de Mdi„, ah .

p, f 2e.i Durlseli fi 0,, 19 r,| A. \hlL>i;., ilil r.i l.lnia ft PJIIiok "' ••
l«*rnnolsco V. Qoulnrt, .''II r
IMini-nln d« Abreu, 'Jl r

I

• « I'« « 1 V.l JoOllvclrn Ii-tnão
i;,, no i*. o ia i> ; liiisiiio 'rnvnres, •""'." il
v.i C, dns lleliillil.-itii», lü r.i Porllnliói* n, 1'^7 r.i Rdgnrd «Io Azevedo, an r.j \i, , t.j;i|
veira f* <!., !•• >'•) l-Viii.niiii-s k Mnrcòniier
II p.j Augusto Mi dn .Multa, 17 r. i- |MC . ., J
xnndro v. Sobrlnlio, .' i>., o Sobreir., & t;"^

II 'W v.
Fornm rojolliidos11 i u i«,, :t p, t j
Pornm vendidos: 'Jl 1,'J :i4 r,, .,.,,, », inj

.lios c 17 fressuras ilo roxos, '"•
"Sloel," : Cnudido Ií. «h« Mello, '.'Iil r.« iii,'

i'|M'h ít <:., Hl'); A. Mendes, IWOj l,lm« À |fí,l
lhos, '.''.''.li Prniiclsco V. Uoulnil, Mi-, (•„ ,|UJ
llctalhlsIiiB, SSj .loão Plmmiln de Alirru lii-
Oliveira Irmilos «t C, Ctiaj Dnsllln ThV.-h-,.'
H; Portililio & C. Hl: Uilgnrd de A/evedo, i;,'
Auíiialo M. da Mòltn, l»(: I-, I». oiiu-irá b
C, llit, e Sobreira «. C, 20'J, Total, II »*¦•,,

No entreposto de m. Dl oro

O inin chegou a hora.
Vendidos : «151 1(8 r„ 55 p.. '.'0 e. e a» «.
O.s preços foram os seguintes; r<vi

$7110 a MÃO: porcos, a ).**'.!IHI; ciiincir"
ivMiin, o vltcllos, de fOOlJ a 1-,'iiK».

No iiii.tuii.niro dn Penha ¦

*.

*****

Presidente... de graça
O Sr. s>iç»»>ye.. cumpre

ume fíromrssa
IU ENOS AIRES, 0 (A. A.) — Os jor-

uats de hoje louvam o acto ilo Or. Hipo-
litÒ Frrigoj'cri, presidente cia Republica, mau-
liando entregar ;í Sociedade de llcuciiceii-
cia, desla capital, a quantia «lc 5.000 pesos,
correspondente a 19 dias dos seus venci-
mento-?, no exercício do sen cargo no mez
de outubro findo, c mnis 1.500 pesos a
(pie tinha direito, para despesas dc
representação, nc;se mesmo período, ik-s-
tinando-os ã manutenção dc operários sem
trabalho.

lc

Vf.ri.iilo corpo ile büiies.
BREVEMENTE novas es'»

tré;ib chegadas tle
BUENOS AiRES

—Orchestra ilo primeira ¦_ ;-.J«n—

amisade — sc recommendnria A
ijão publica, estabelecendo ntí as )
migo, i,i tirasse o homem do c
Campo dc SanfAnna c o manda
pnra sempre. A Penha pnrn, com,
ultima visitn. fazer letras cm frei
raça Indiana dos Pimpões, cm lou
fiem milagrosa, inimiga dns cobra
tos, prolectora dor, caçadores e ai
desgri"*"'1 . tn tre os «piaes os
dcítn 11. . . heróica cidade dc S, (Sebastião.

Bviçw Filho

Dr. Dantas de Queiroz!Cura da S'ÜEllCIJi.0-
SU peln Pneüihg-

thorax e oulros methpdos mo ternos do tratmçiitp. Con-
sullasdai s á» 11 dn manhã., llua Urugaesiia, n. ÍA.

Amanha churrasco no Rio
Grande

t&A Casa Asscmblíá, rc-iauranle de pi-imei-
ra ordem, tem diariamente o mnis vnriudo
"menu" e os melhores vinhos, llua dn Assem-
blóu. 70. Proprietário Ollòmar Mollcr.
^_ —. ****** . 

Morreu lioje a victima
uma explosão

Nu Santa Casa, para onde fora levada
a 19 dc outubro, depois de horrivelmente
queimada, devido ;í cxplosüo dc nm loga-
reiro dc álcool, fallrccti lioje Custodia Oa»
lanlç Oalvito, moradora a rui Pliiiomena
Fragoso n, 14.

¦ ***** 

Abatidas hoje : 10 re/.,..
¦ ¦¦¦i *************** * ***\f4*\*m 

l HII Pih

As "economias1'
SrT Camillo

do

*******

•fc******-
um agente cia Centrai que

menoscaba da cidade, em cuja
estação serve

tmEscrcvc-nos o nosso correspondente
Itabira do Çaiiipo,- eni Minas:

«A população de Itabira clp Campo, in-
dignada com o agente da bstàçiío cia E.
Ir. Central, Sr. Libérato Oòniide, que me-
noscabava des seus habitantes, pretendia,
na noite de hontem, fazér-llíe a troça aca-
demica cto «enterro»; Sabedor deste facto,
o alludidò funceionario', clandestinamente,
abandonou a estação, retiráiiclò-se apressa-
danierite com sua nmliier, pelo nocturno
qne por ali passou ás 19 horas, com destino
ao Kio. Era a segunda represália que lhe
iam lazer, pois, domingo ultimo, rcalisa-
ram a «enconiirieiiçtaçíjò do corpo», cèrinio-
nia em .que foram consumidas duas mil
velas, obrigando-o a retratar-se por es-
efipto entre as pessoas mais influentes
localidade.» ,

— t--—tttfly* T t .ii ¦ |

Renunciará o ministério
peruano ?

LIMA, 9 ÍA, A.) — Ahnuiicia-3; a pro-
vavei renuncia do ministério, deiiUo a di-
vergencias sobre a convocação do tongreso,
para realisar sessões extraordínaijas,

¦ ***** ,j i ¦ ¦¦¦-
Oltíif, ouvidos

i a gái-gan-
S. Josí, úI

ás 5.

Bscrcvciu-nos t
"Uma ihis cansas por «pie sc núo têm feilo

promoções na Directoria dos Correios «5 a
apparciite prèoccupacãó dc economia?.

Até agora, porém, na realidade, não só ne-
nhuma economia resultou do traneamchto
dc promoções para tantos empregados mere-
cedores do prêmio, como ainda o ipic sc vae
dia n dia verificando é simplesmente o cri-
terio dc apaniguar louvamlhheira e astuta
camarilha, eximia mascadora dos dinhoiros
puhlicos na infeliz repartição.

Mais uma prova elocpiente «enba de dar
o director dos Correios, j*m deixar em evi-
dencía a sinceridade do animo de economias
ein sua administração, chamando pura che-
fiar seu gabinete o Sr. Seyerlho Nciv.i, aclual
secretario do trafego'.

lista eorninissüo importa em duplo au-
gmento de despesa: primeiro, porque a gratl-
fieação de chefe de gabinete é proporcional
aos vencimentos do cargo do coininissiomi-
do, já elevados; segundo, porque com o atas-
tameiilo das funeções de secretario, o Sr.
Sevcriuo Nclva tem como substituto um che-
fe de secção, percebendo também a «lifferen-
ça de vencimentos dc cargo mais remunera-
d). Assim, emqtianto praticantes, nmaiuicn-
ses e officiaes \i.i Directoria deixam de ser
promovidos por fingido espirito de eco-
uomia, o Sr. Camillo Soares nomeia, sem
concurso, para auxiliarei de praticante, ra-
pozolás rísòuhos e tem rasgos de generosi-
dade para o secretario do trafego. "Pro pu-
dor" I

¦ ***** ——
Exames de sangue, anaiyses

de urinas, etc.
Drs. Bruno Lobo a Maurício de Medeiros, da

faculdade de Medicina — t.fthoratOilo «Je Aua-
iyses e Pesquizas: ÃOSAHIÚ lliti, esq. praça
Gonçalves luas. Tel. do Lah, N 1384.

Sazesenvenenados!

da

Drs.Leal Júniore Leal Neto
líspecialistas «m doenças tios olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas dc 1 ás 5 —• A».seniblío n. üfl.

Â caridade nos hospifaes
Quasi sem poder andai-, veiu ;*t nossa retln-

cçãó o operário ltniil Pinto, «pie noíi cxhihiii
uma guia passada pela .Assistência, no dia 7,
para ser clle recolhido no hospital da Gani-
boa, afim de soffrer uma operação indispeii-
savcl ;\ continuação dn sua existência.

Disse-nos o Sr. Raul Pinto que ainda não
L-onsegtiiu s.er internado ímquellc estabeleci-
mento, de onde ainda hoje foi corrido, sem
mesmo ser ouvido, por um medico que o inll-
mou a retirar-se em termos ásperos, cha-
mantlo-lhü nomes e dizendo-lhe quo clle es-
tava "fedendo" I

li (5 essa a caridade nos nossos hospifaes 1
***************************** ,i -| **$*%****> 9 ¦¦"- ******** '¦ i - .i,..i

C 0 Mi ° u":o ,h reTll0LW 0LIYIER obtém-se ca.
, ,!. belloa foríesi sedosose isentos do c.tspa. Vi-
dro 4*4 Nus pèrltímáriãs« á RUA t«l\UGÜAYANAj 00.

Os terriveta eiieitos iiroimzlidiii por
nw faliria mm snta?bio

• t*****m******^*****m**m**m****m******m********^**m*mm ¦¦* ¦¦¦—¦ i

O llio hospedorA nnianliã o Sr. Lugnè-Poe
o sua senhora, a netriz Süzhnne Despres. O
direclor do lliealro "l/Oiuvrc", dc Paris, e u
comediante, cujo ultimo trabalho na arte
dc representar, na sua arte de representar, de

nolnvel intuição os-
indica', é sun lutcrpre-
tnção do "llamlct",
pouco niílcs da guerra
nctual — I.ugnè-Poc c
Suzniiric Dcsprès são
já conhecidos da so-
eiedade carioca que
f requenta t li e a t ro.
Certo, mesmo, devem
estar ainda lembrados
quanto s assistiram
aos espcctaculos, ucs-
ta capital, da ultima
interpretação shakes-
penrenini do drama do
louco príncipe dina-
mnrquez, do seu tra-
liallio cm "Poil dc Ca-
rote", nn "Onsa da
Boneca", cm "Monna
Vanna", ele. De Lu-
gní-Poe, basta se dl-
ga que Paris lhe deve
conhecer a melhor li-
lernturn theatral e os
maiores artistas es-

a«iui, sem duvida,

g^ggjgi 
**************** *******

******* ***m**ti-

Suzuunc Dcsprès no"Uamlci"

iiiinpiiilor o polid ir lliiiVülSitl

EíVi TODa Ã PARTE- —ijt— •-

******* FUHEBBE
MISSAS
***** pi i

Ilcsaiu-sc aninuliã as seguinlcs:
Dr. barão ile Santa Cru/, ;is 10 horas, ni

Candelária; Manoel Heitor, As !•, na egreja
de Nossa Senhora dn Conceição, na Ciu\ia-'
I), Carmcn da Koeha Siiulo.i, ás 0, na uuitrit :
do Sacramento; I). Carpüna Moreira dou
Santos, ás 9, na mnlriz do lingenlio Velho ;y
Gabriel Gonçalves Fortes. :.s Ü, na m;iii i^ í
de Santa llita; D. Zoraida Freire Ilíbeire,
4a 8 1|2. na egreja de S. Francisco de Paula}
D. (^iirolina «lc Oliveira Noblc, íis !) I 2, na .
mesma; José Ribeiro Junqueira, As D l\2, ni'
mesma; coronel Pnuliuo loaijuiiii BnrrostVj
As 9 1|2, na mesma; D, [sulina Leggs dei
Maura, ás 10 112, nn uiòsina"; Octavio de 1'nir,
va Coutinho, ás 10, un mesma; Domingos'
Campos, As !), na mesma; I). Maria Kosâ
Barbosa, ás 9, uo Santuário dc Maria, A mil
Cardoso, no Meycr; I). Margaridn ltosa H-ir- ,
liosa, As 9, lia mesma; I). Isaura dos Sàntoí:
I.iina, ás 9, nn egi-cjn dc Nossa Senhora iláj'
Apparccida; João Ventura Ilodrigues, .if
,S1|'2, na matriz dc SanfAnna; I). Cnrinci}
dn Silva Mello, ás 9, na hicsmn.

ENTERROS

Um aspecto da fabrica, c seus directores

§ Mel M imitiu® no
t' mn typo indigno, o Abei Marques,

casado, dc 31 atino?, oleiro, morador ;{ es-
trada de Inhaúma n. 299. Esta jnanhã agarrou
uma pobre pequena de Í2 annos, entendendo
de praticar r>cíos libidinosos. Foi descoberto
e preso pela policia do 22^ districto, que
o ihetteu no xadrez c vae proec-ssaf-o,

i ********

Br.8Éiofreire^ffi^fe;
a. Ctdite, 2*, H-t. im.i93\ i.

B' um enveneuamento leuto qu« sòffrem
os moradores do subúrbio, num tormento de
horas a fio por dia. Que sejam postos á mar-
iiem os prejuízos materiaes pela oxydação dos
nietaes, iuutilisação de roupas, ele, ainda que
sirvam elles para a prova do mal q;te causam
os gazes á saude, A tal fabrica é uma fonte
de dores e de males.

Do facto, os habitantes das estações do
Meycr e Todos os Santos, especialmente des-
ta ultima, onde a fabrica está localisadn, tím
sido atormentados, de certa data, por dores
de cabeça intensas, vômitos, perturbações gc-
racs, todas symptQinaticas de intoxicações.
Médicos diversos com quem conversámos ob-
serraram estes casos em sua clinica, não po-
dendo, no entanto, affinuar qual a intoxiea-
ção, sem conhecer a composição chimica dos
produetos d.x fabrica, rorí-ni o fétido horrivel
c intenso que se desprende, afflrniam elles,
pela natural excitaçao do systeinn nervoso,
\em a produzir fatalmente fortes dores de e.i-
heça. li, mais, essa excitaçao nervosa predls-
pôo o organismo para adquirir quaisquer mo-
lostina.

EnteinteiM os profisslonaes «.uo A Diictto-
ri« «it Siii-^t PvMm <*!»« fSírfeitajJMiot» pt«-

viilenciai*, estudando in «omposição chiaíiica
dos produetos da fabrica e si a emanação que
delles provim causa perturbações e iiitoxicn-
ções do organismo.

assim sendo, está a repartição logicanícn-
le obrigada a agir, fazendo mudar o cstabelc-
cimento, ou exigindo um melo outro do climi-
nnção dos gazes.

A fabrica, «íue è de produclos ehiinicÒS va-
rios, pertence aos Srs. Naegeli d C. c está
situada A rua Tcueute Costa, em Todos os
Santos. O local onde a institUaram ó justa-
mento o mais baixo do subúrbio, formando,
á menor chuva, um extenso charco. 15' o b.ts-
tanto para provar as condições de iiisalubri-
dade do estabelecimento,

Segundo Informes dos moradores do Jogai-,
a Saude Publica já intcrvclu, pelas continuas
reclamações, passando a fabrica a txpellir os
gazes venenosos A noite. Em verdade, dc ha
tempos quo as emanações só sfio sentidas de-
pois das 18 horas.

Fica o caso entregue ao Sr. Dr. Carlos
Seidl, director dn Saude, que, «rio, por qual-
quer meio livrará oa moradores daquellns es-
taiõen *i* tvwllrit» «*e *m .*?£»•$ «avs»«ia-
BiíO.tíi .--¦--

trangéiros. Conlieee-se. .
também, a excellentà revista "L'05uvrc', de
sua dirceção ihtcllectual, como o theatro do
mesmo nome, a qual publica os mais bellos
artigos de pura arte, na melhor obra de pro-
pnganda das Bcllas Aries. Lugrie-Poc e Su-
zaiinc Desprès, ipic trazem comsigo Jllle. A.
Verneúll, joven artista a cujo talento se fa-
zcm as mais lisonjeiras referencias, vim até
ao Brasil c vão nlé A Argentina b demais Ue-
publicas sul-americanas, reolisitr varias con-
ferencins, íi semelhança da» «íue vêm de rea-
lisnr nos Bàlliáiis, na. Scaüdinavia c cm Lpn-
dres, narrando quanto viram nos vários thca-
tros da actuai conflagração, os quaes visita-
ram. Com essas conferências os nossos lios-
pedes que traz o "Orita" representarão pe-
queiias peças patrióticas, cujos resultados
pecuniários reverterão em favor das varias
obras frnncezas do proteeção ás victimas da
barbaridade a guerra europi-a.

> ****** * ¦

Campeonato de Tiro
A directoria da Confederação do Tiro

Brasileiro previne, por iics*jo intermédio, aos
atiradores classificados nas diversas provas
cio campeonato realisado no mez dc setem-
bro próximo passado, que os prêmios aos
vencedores serão distribuídos no dia 12 do
corrente, domingo, ás 13 horas, no staiicl
da sociedade n. 15 da Confederação, ein
Niciheròy, , i

. . i ***** «

Uma prova de apreço ao eseul-
ptor R. Bernardelü

Amigos e admiradores de Rodolpbo Ber-
nanlelli, o artista cseulplor do "Christo e a
Adultera", vão offerccer-lhe, no din do seu
annivcrsario iiatalicio, em 18 dc dezembro
próximo, um jantar, para o quo já abriram
uma inscripção, das 15 ás 10 horas, diária-
meule, na redacção da "Época", a quem
mais quizer tomar parlo nelle, A commissão
òrganisittlora do jantar está assim compôs-
tá"; presidente, Nogueira da Silva, da Agen-
cia Americana; vice-presidente, Dr. Hnphnel
Paixão, engenheiro arclíiteelo; secretario es-
clilptor Antônio Pitanga, secretario do Cen-
tro Artístico Juveutas; tliesotireiro, Dr. Ar-
mando Faria, chefe de secção dn Caixa Eco-
noiiiica.

Oi*. Kí!}yar Abran5es^rSÉ"a
pelo Piièumotlioráx — líua S. José 1ÜB, ás '}
horas.

Foram sepultados hoje .-
No cemitério de S. Francisco Xavier: Wu[.

deinar, filho dc Alexandrina Vieira, Hospital,I
dc S. Sebastião; Maria dos Anjos, fillia de-
Anna Chaves, rua Barão de Mesquita n. .S.'>T;'. ¦
Anua Luiza Bcrgquist. rua Santo Alfredo mj>
mero lt; Salvador, filho dc Francisco C:,!.V
bria, rua Henedicto Hippolyto u. 28; Josí^i
filho de Luciann Sjivia dc Almeida, rua Se^jl
nador Pompcu n. 43; José, filho «lc Avclinj]
Maria da Conceição,' rua Visconde de Niclhc»
roy n. 112; Manoel Ignacio Maia, rua Miguel
Sayão n. 7; Maria Ávila dn Silva, rua Siint.'!
Luiza n. 3li; Ottilia, fillia de Manoel Düiirtf'
Coelho rua Senador Alencar n. 27. i.

— No cemitério de S. João Baptista : I.oibí
rival, filho de Adalgisa Maria do Carmo, rua'
da Passagem n. (ili; Mathildé, filha de lidi*
gnrd Barbosa da Silva, eltac-ira da Flor- ííf
n. 4; Dr. Luiz Siqueira «ln Silva Lima, rua l);-v;

5Carmo Netto n. lüli; Nair dos Santos,
Real Grandeza n. 124-, easa V; Ernesto, i
de Bcncdicta Augusta da Sihn, rua Silveiiií
Martins n. 22.

~ No cemitério da Penitencia : João \ i»
clor da Silva, Hospital da Penitencia,

Serão iiihumados amanhã :
No cemitério dc S. Francisco Xavier; li ,i-

triz Coelho dc Oliveira, saindo o cortejo tu1
nebre ús 9 112 horas da estação da E. do 1 cr»
ro Leopoldina. na Praia Formosa, e Roínãij
da Silva, saindo o enterro íis 9 horas, da : mi
dos Coqueiros, sin., morro da Favclla.

No ecmitcrlo de S. João Baptista : a iitr
iiocentc Clotildc, filha tle Francisco Corrfâ
da Silva, saindo o pequeno esquilo ás II hüV
ras, da rua Santo Amaro ri. 180.

¦ i ***** .

TR1H0Z
Deposito-

ERNESTO SOUZA
Dyspópsiii. .M.ts ilijjestOcs. In»
lippetencia, i:ii.\iti|iioea, |v![)i<— IncOcs. I''igll'.ll). llltOilillÜi—

iTiuiciro do Março 11
—****•

Uni tenente da "Briosa", ei
, promove um

escan

Foi dar um passeio..
Da Colônia dc Alienadas, no Engenho dc

Dentro, cvaditi-se lioje uma íotica ah m-
teriiada. O director do estabelecimento, ou-
vido a respeito, con Firmou o facto, adean-
tando que a fuga se dera por oceasião
do almoço. Essa demente, aceresceniou, '(cm
o habito dc fugir pela manhã, regressando,
porém, á tarde, á colônia.-
¦ ~— i .«tma» i 
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Mobílias a prostaçõeaj
ALFANDBGA, ili

, mf)**m 
Linha de tiro de ex-aiumnos

do Collegio Paula Freitas
Para instaliação definitiva deasn linha do

tiro, a comnnissno orgaulsadora: de accordo
com o Dr. Alfredo de Paula Freitas, director
do, estabelecimento, convida todos os cxnhi-
nmos para uma reunião, que so realisará no
edifício do collegio, á rua Haddock Lobo 345
amanhã, 10 do corrente, ús 20 horas,-

O nctual instructoi* do collegio, tenente
Qtiintiliano dc Castro Silva, offereccu-sc paradar desde já & instrucçãa militar ao» que jc

i n|)>t!.4Slr.ienfc. - -

ti policia em acç,.«
De quando cm vez o cadastro policial rei is»

la unia façanha de uni desses officiaes il,t
Guarda Nacional que só servem para o <i.V
prestigio da milícia. Ainda agora de mnis iiní
fnetó lastimtivel foi protagonista um official
daquella corporação, o qual, certamente, !-'ii'
o eon-eelivo merecido.

•Muito alcoolisado, o tenente Rodrigues Goii*
çalyes Viainui promoveu esta madrugada um)
grnndõ escândalo em tuna easa de ehopps (li; |
rua do Lavrailio, discutindo com um oulroj
fregne/, que também bebia. lün dado iiio*'|
mento, o leiiciile levnillou-sc para aggredirj
o seu eotilendoi*. Houve grande reboliço, Iria
lanim apitos e, quando a policia chegou, i-ii»."
va o tenente Vianna caído c ferido uu calir-.a,''

Foram elianiailos os soceorros da Assisli-n-1
cia, sentlo iiietlieado o ferido, que apresenluvilj;
um ligeiro IVriineiilo nu ealicçn, resultante- i!í'l
umn queda dc que foi victima na luta, mas
que se não podia levantar, doido ao seu '*•'
tudo de embriaguez, o que foi consta lado
boletim da Assistência, enviado á policia,
autoridades do 12" disfrielo, que prendem»
tenente Vianna. officiarain ao commandu
da Guarda Nacional, relatando o pccorridi
enviando o boletim díi Assistência, pcdii
lambem a remoção do official para o qinu
daquella corporação militar.

-*»; i—¦¦!———— ¦¦! **%+*plW* <«--¦——***** -'•¦ '

OBJECTO PERDIDO
O Dr, Fernandes c Silva pede á pessoa t| ií,

eneoiilrou no bonde da Praia Vermelha, liou?
tem, ás 7 horas da noite, um pequeno enibru-
lho com o endereço — Dr. Fábio dn S. U"i'*i
ros — o obséquio de leval-o ít Pensão A nu V
cana, que será grotiflcada;

i •**»**• _———

Covarde! Ésbofeteou uma
creança

Na rua dos Arcos n. 29 o estabelecida
com botequim Antônio Soares da Rocha,
que é mu rcíüiaclissimo covarde. E disso
deu prova esta manhã. Porque um meiicr,
de nome Miguel Ccziir, lhe fizesse uma
pilhéria qualquer própria da sua pouca cila-
de, o «valicntc» Aiitonio Soares esbofcteoii-
o, sendo esse acto revoltante prcseiiciaiHi
por alguns populares qué sc comniuinc-
ram com a policia do l'2o districto. O -
missario Miranda, de dia .aquella dck<
cia, prendeu o esboféteador, que vae

^convenientemente processado.



....

.-
«I.

—>S«ém***-*s»&KiÜ*rm'4i>.
^»££r£_^Êffl

Ba piaiêa
«O Si» (tttó cholrmioro mal...
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Poz termo K vida aos7 dezoito annos
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S fe. KS' J&. "!!'!!-!::'»-'' S-.Mamou, iiiirlniito. iiuiiii. i.
í» r òU'.iSi í*h""""' "-«Kwcilo (lll 0.'np sr.ii.ii o (ivM'iiin|)i(. n rjua chegou
«ralada con ., nwsm honostldndo arl. ccom quo f.,i opresonlada ao publico; Ai-iilil

't-.iiu pnr lul fnriim aoaua liai n« nuo r&mcn «Mr ,,-.,,,. ii,,, ovldonlõmtmlo, Ia S \\cerlns inu-ini'.....» ¦— •' '

Jraçta da família do-Srlffl." {L (1'
farto, d ejffiicla dn PcnK> 1.138 fi-
ggw W» ¦ vida lho cn, „ 1 , o' ,,1

a

ÇffiPALAIS

rpivic-».. nrJnofjHiliiwiHe ¦- cnm pC--.ii o (lixemos -- «|,i Sr. CnrloM Lcnl n .,...M-ri.l.íH-.n. do liu,.,. ,1,-, n custa do p|, ws cSil..'..M,-.. ImieeonlM iiie-s,,,,,. uma 
"rarto 

«ll.if.-ii no mesmo i,.m|)(1 <|m. •' 
>

«onslnir nojo. n ou trn ,{m.|e( n (| , ,! [, 
";,

Jiwilro i-nr.. gC divertir c .,á„ ««"ouvir IírlaMü fwlir» d'AI,nmii. Do prlnc |o ,'f íIln peça so ro niivom "enxerto.'" „ini dio roso
||'*}Kos eiicar tntlõs pnrn dnroni logní n roftenons |..u.e-,.;-„l|nrirt-r,,s" o n phrisc» o bm

.,".'..'.'.''r,•''.',• "!l" 
í"° ,,líbi"s' "»» clnrninout,aioriloffrapilicos. Isso min ii,».,.

a nm,. hora tle boje,v i.iik a Anti teiiela çiegpi nado pude a»

,",,;-;, <lls,',l',° «Pinou conlícclinciito do

niomnpileos. Isso mio podo continuai',.,,,,„"¦''' " Rco.n" ,l" Cnrlos (*0«*'*» Parnícappnrooer nu próxima gomniin, c é nreopieque (. eiiip,rem .procuro colill.lr esses nl ..Yos c
pne n policia nuo .se-jn, ,.o thenlrifigura der .rnllvn,

(J

c, npeuns umn

iV. cm.,l(ll,,.e"1' e»do reiebdo nu recado

í" s 'tí»ir1i/Mplveu morrer. Para lúvnr
ie ló ?. Vvc1'." WWftlW comprou m

itMielo. ' ' ,"*-0l'im,° «l"'o o sc» con-
Isto passou-seQiiíiikIo a a

/t-
d
Luto fíi/cutio remover o cadáver nàrn'«.necrotério poliii.il. ¦'Ir'1 °

l!o*.'i. apezar dé lido 'ler "deixado 
cariaalguma, declarou momentos antes de mor»

lt existe"0! *'°S (1"° " k'v:mm' n l16'' termo
• -irrr 1

A propaganda d'A NOITE
s 

K&'n, I1í¦•>,'.t•0'•'•c,ll''• o inlcrior de Minas,a. i .mie c Ki„ como agente desta folha, oSr. coronel Arlliur Vieira de Rezende

u.\ llDllei-ii

Esln (fio

AS PRIMEIRAS
no 1'ulnco

enhliochln opereln foi lionleini. is ...... 
y,?. 

represc.itn.ln no Itio. TcLipiiiinid \ iinie levou-n «
jiue csuee i-oin mnis dclocnlldndes vnslh. O.s(ine
cn" deríuii
fie-rliiii o .\j,,,.j

Bcenn, no Palacc,
metade- dns suiu.

poucos òspcctndorcs• i inm.no ilcsompciiho dn "A Hono-do rcrlo. por bem pagos: Iln Io
,.,., u. ii' i° 'li,l-in' "" tnnclllòlò e«11 Aicssln ll.irlo, por nriim-sc l/io liclln-""«o m*. só por elles; «A Uoiiccn" wrn-• ' ' fnmwmeiilo". Os dous exccllentes nr-

| isins .cniilnrnm o;-roi>rcsonln'rnirí «Io modo
,u 1'," ,,"s"t ,)ln,1'5? cs,n ncostumiidn n.i/)|)iniiiii|.i.;,  nindn Iion.ei.i fez eiitlni-s. asllrniiiciilc. Além dclles, o nos papeisI dcineiioi* Imirorlniiclii, coiilrlbiilrnm pnrn o.(... '«cwmpeiibo dn opereln Aiijícline Itt.l.i-le, l'u..i|),'„ pompcl; Alfredo To

[üosan. Os coros nfltindissim
çxçelleiilé, ..ii. Hndò
bella iiionliigem, e "A Bonévez, nli-.',i.i(,(i um ruidososua musica encantadora c oiiiteresíiinle,

-»-«••_-¦

srre t- Ricardo
ios, ü oreliestra

Biinrdii»roupa o nino
¦i". mnis uma

suecesso, com t.
seu librelo lâei

°i'io ,,K '«""IVilnn - AROfllATülii -iiinin iiovuliiilo ninorleiin,'.!m.ii luiiiin,mnls iliitncfu), innljbnrnioli-.niiiiiti'ii-s..ii venda eintoilcs os lirmnücns.Depositários gemes-.Co Ia 1'erclra Muiu * C.
__J_____* "'.' '*|'_MA "-f" y» «.">
O alistamento eleitoral

Com este titulo a livraria do Sr. Jaah-Ho Kibçiro du» .Santos acaba tlc editar umopiisciilo, contendo a Lei e o Regitlhméntòfclcitpraes, que prescrevem o modo por qtie
E.bh'1' 

k'lt0 ° :ilis,;"1,c",° eleitoral tia
O Regulamento está copíosamente anno»tatJo e coiiiint-iitailn nçío Dr. João tle Sou/a,o que facilita nos interessados a exàcta compn-Iit-iisiio do texto legal;

CUIU DA QAQUEIRA

SEGUNDA-FEIRA 
|||
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JACK

"A pri nre:;, «los dollars", no Republica
.TA se piydizii. no cspccíncuíó da "A prin-jç/a dos doljiirs , pela Carrimbaí mn exiloli.iiiiii.i,,'. N:,(1 erraram os vaticinios poniiiécrfeeijvameiilc a mnguificn producçno dc l.eo

í,í Si °, ,!""'k'm <«a "troupe!' ilalinnn ornni. iicpnblicn uniu interpretação dns m.ii*.atinadas que cila nns Io... dado .,0 seu ain-(ia curto iiiiiiicro dc récilns ali. iv.de-sc di-/-cr tnl ^e'lll Invor, pelo menos nuaiilo ú parteque diz prnpi-inmciite ri Léo 1'ull, cujo Ira-liiillio leve e.-tcçllenlcs interpretes cm ivnnisilasqiiini e Cousalvo, esle não só còrrcctoMiáPaul urn como na prosa, rcprcseiitiiiulo com-i(i.elo n .lolin Condcr; Rnisy leve uma Bn-lanlç in,lerpretc nn intclliffente c graciosaaioii (.sillng; Us demais interpretes, bons
„ü,,í!ri,;u"';íi' dos ,Iolli."'s". si não teve uniaWoiilagein-.com «cenários e mobiliário novo;«.orno se /azem mister, obteve gunrdn-roupac ma.cavoes que nllenuaram essa fnltri li aprovo de- que "A iiriiicczn dos dollars'! asm-/lou in, audição tie liontein dn Carrimbn eslnusos c vários pódidon de "bis

A senliorinlin Diva Macbado Ribeiro, qi.eme fo. apresentada pelo illustrc cbllégà Dr.
n-!n «-"i- L,l,,l!,res-.»" 'nieio do tratamentoi.io podia pronunciar as palavras mnls sim-es s i..,o com grande difflc.ildadc; e pouco..i- te um ...ez depois vi „ mesmn sc.ibori-).... ei; o com-ersiir seni licsltnçfiò, con. toda.. leeilidiiec. O trntnmciiio da eaRiieirn poloVr Augiwto Linhares d.i completo resultado^Hio, Jl de- em tu Ino de 1!H0.

O chimpanzé illustre, afilhado de
poeta brasileiro

<í(___2_r~£ cr zq*"

(Fa.-*- *<-»»» ~^_ r.t. ¦^-_#áíg._

o o.-»_ri,

um glorioso

_v_<* _£*^e

- ^y^^-

-*~~+ /^t3try**^ %„

!>K. MOURA BRASIL

Enlre
,11

poucas linhas
Manòc-1 lieis e Anlonio Ferreira de(.ilIVi

... ,í;".,..',- ''. hoxi-yo U,"je "-"fucllíi run for-te .iitcrcnçiio, terminando aquelle nor «Inr
^dH^^ífr^^^^^Al-Xiado

\ 
', 

,°7' C0»I>eçimcntci do oceorridó.
\iu.i ei.) Governador, cm Dnrata Ilibei-

" -=^«_-^>_-.

. - V— *

^-«-e«_

aios íi))]))
po

., ..,.,— ,..,„.. v wuiuh iiutution ti o ijis íiue
•í? l>l.';',;,n'"!':"" WW 0S l?Úl)]ÍCÓi que deuao Itepul.l,.;, mnis dc mel., -t-asa, umn ns-alMCUtCJíl >vlt'cl:i. *i\

A festa ;l«
Henrique

gtiez, que¦ In coinpnulihi

d
ÇO*
Ale

ter
dos

NOTICIAS
líci-.riiiiíe Alves

o Alves, o correcto actor porlu-orn e uni dos pVincipncs clenieiilos
do Kileu Tlicnlro dc I.isbÒíl

?a/>imniilin sua fesla artística uo Cai-los Go-
pn?.'-' • .;; !i.l;;'í;u'",10 .Sí:n' co'"Plelo o come-tn;:, as 21) ,l..|. A réeiln se iniciará com uiiime.irn it-presenlnção, por essn coinpáhliín,•teslcjadissuna revista "De capote e leu-

,' fin quo Henrique Alves f';,ni 0 "Paleta
,. 1Ã.'.1'''¦ 

':'." sfffnida ir A A scena; cguaimcnle
\ „ J.T'"''c'ü '.'- " "'!lííi;,iia im-one-a-j em um
íi, li -n" ;'" 'nf|Ue,/!li! Parlc í!o l-cperió-10 lo llicalro Republica tle Lisboa. Finai;>) ente, Henrique Alves fnrá uma conforciicino o-l>!Ojtrai'l»ea, sob o ll.cma "Gomo viu,parar ao 1 lica Iro',
A primeira de lioje no Republica

A pi-inieira de lioje no Rcpublicn é deve-s grandemeiito attrulientc. O publico não
," leia a ugiiçnr-llie n curiosidade o fadotie ser uma opereta nova ...que llie traz acompanhia Scptnniniglip-Carambn', come, port) rei da reclame", tnl se,, titulo, umpniieir.aes personagens nascido no lira-Ni.--ii_cl.lt; um terrível discípulo tln escola

}..ngneriana- ,„u, cln Nova Yoi.,. chanlft fi n(:iwiçao. de. iodn gente. lifprcscnlal-o-A onetiir •.„,•,<.,-, Vullc. cm poi-lugncz. Os papeisoa ü rei da reclame" eslão assim dislri-utiitos: Oloriii, .Maria Ivnsini; Brumildc Cia»l!fll'«. MM» Unrntcl.II; Klsa Gatunbh, Neíly
|;ur.v; empi-esario Barntini, Luigi Cousalvo';
fi'f'!.(.-1,lJ''ii(lo, 

>iis(|ti,ili; votóri Cittitiibn (obasle.ro)'; !•. Valle; Oscar Flcur, Gt.iile.ôJusm. A recita dc boje cln Caramba 6 asc.-cln de assigi.nlu.-j "O rei da reclame"tem imisiea do maestro Bcttincli e o libreto'-¦ (le 1; ni li io RcgglO.____ ,\ coinponhia Vilalc faz bojo "rc-
Pnse da "A duqueza do Bnl Tabai-in".
ífuiaiilia nao haverá espcclncúlo tio Palávd
para ;ei_isnio geral da opereta "Cinema Stnr"'que ira u scena sabbado.

_- Fnliinn Mii-is dá hoje o amanhã noi iieinx seus tillimos cspòctacülos;¦ Segunda-feira vimloiirn AlexandreAzevCdei fura no Recreio a sua fesla nrlís-lica. O (iireclor da compaiilíin que ali ira'-Iialba escollicu pnra esse espectaculo a co-media do Sr. Paulo linrrelo, "liva", 
que serálevada em primeira ícprcscnlAçãó.--~- O empresário Luiz Gtilhurrio, ao quenos injo.rinnm, foi nomeado direelor-gcrenleelo II.cairo Nacional Almeida Garrct- dc Lis-uoa, nssim como direelor artístico'lo iictorIgnacio 1'eixolo",

;—- Ma dias demos a distribuição dmpriiicipae-, personagens da Opereta "A duque-za do l.ul Tuba riu" na iiVlcrprctação quoler breyc nn Recreio iiela cpmpaiihin
\zevedo. Faltou apenas um

ie-, esteve no.ie cm põlyoi-osa cerca das 9 lio-os Os opci-arios-Osorio de Oliveira, PauloBarbosa e Sebastião, depois ele muito bebê-icm cm um bolcqiuiu, criipéijlinrnm^e emlula corporal cm «itie todos saíram feridos.
n-"íi • i P2ílp,W •de Afí"i;i1, 'feixou-se áPOboa «lo 2,,'- districto de qffo ora f,,Aa„bor seu .empregado João Figueiredo cn ,mrelógio dc: prata c 17 libras. Figueiredo foipreso, confessando et seu delicio——»¦ -m***-. _

doenças do apparelho dlaes-íivo e do svsícma nervoso.-¦ tiilos s; — Dr.'Renafo de Souzai..ODes; rifa S. |psé. ,9, de 2 ás 4
||ll'|n '
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A policia niaritima- perseguiu esta ma-dHigada u,n bole, Este, porém, tinha poti-co calado e cnlrou cm certo ponto, na qul.i
fazer °" a r'°lici:i 11;hí''1 ,,odi

O cfíí.O •
podia

policial descobriu qne o lal bar-co çimystenosoí estivera atracado á faina
Uirià busca foi dada e o tripolaiite danltia Ahretlo Fcrrcii-a entregou'ás autor"

çlatlc.a sete amarrados de couros sàfáclos
que. d0 ai bole na fuga fora atirado*"paradenlro daquclla embarcação.

m
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íürn inédito -=- Edição da fabrica Cines
CIN.CO ACTOS I

l^"lft PM wiriiiiii_Tr:,Mm*_n--__T_ir__ri-Bj'i §\ m ___¦__ i________ B

.|1'(Í'-!!-KC1^"!v?n'e;li',l,S "**S 0Í "lli,nos modelos«1 Liu-. ii.in retiro Ainer.co-n O, casa 8.

Consultor1... Medico
—_»

cartas nssignádas com

pa-Alexandre
Pd ile importância; o da ndminislradora dos
jclepboncs. Alme. Morei, quP será interpre-o Pela ticlriz JudiUi Rodrigues.

knli-a cm ensaios nn semana vindou-
pceu infantil do grande espectaculo

t.liiqimibo do Tico-.Tico", original dcloiningo.s dt. Caslro Lopes, com ,i ejual vaeunia série dc cspeelaculos no Municipalcommissão de senhoras, revertendo o
Jji-otliiclo das récilas para ns obras da egrejã
['P 

aenlior Sanlo Cliristo dos Milagres. Go-'iii'c.ii'ii sempre o cspectáctilo umn peç.i in-«.«ul i.i, da lavra lambem de Caslro Lopescoino sejam "O sonbo dc Bealriz", "O ceie-ilnniin branco", "A Baratinha" e "O talento"c .liiqiiiiihn". Embora os cspeelaculos se
!'.caiise»i no Municipal, os preços das loca-nanes serão módicos

i'a"O

uar
li mu

(Só sc responde ainiciaes.)
P. II. dc Au. -- Não, senhor. Encontra-se lambein nus aifeceões pleuro-piilmonarcs— .ile_'l(l por cento dos casos.

,.-„.;.}' -A' 7" Exlractó ftiido de hydrastiscaiiadensislü grs.; ácido borico, II gr5 -
ttlycerinn, 00 grs.; água de rosas. 80 grs'Applicações locaes duas vezes por dia11. F. A. ele O. — Traia-se, provável-mente.-de uma supuraçno interna. A conta-gein elos glóbulos, nesse caso. poderia serim precioso auxilio para o diagnostico. Mos-ire a nossa resposta a uin dos médicos.i - D. 15. K. E, — Exame.

C li. S. A. R. — Asepsino, 2ftmanteiga de eacáo, q, s.; pnrasitorio. :\. 8. Duas por dia.P-. de A. — Vale ri a nal o dc quinino. 10ceiitigrs.; crgoti.na, 5 centigrs. ;"s'ulMo ele
i ,?', KUl'/',",.3nÍllis,'i,n,ma; P~r» '¦"'¦1 PÜ-ni a. r,. o. jonic duas por dia. llcnòusòabsoluto. Dieta luclca. repouso

G. C, G. G-. — Exame.
1. li. de 0_. E. — Miiito interessante

íi bvlgèm-°S 
":"J P°tlcr rcceilav: ignoramos

ção 
'imsah ' T" ~" Mando cxamlnar a s0"'*5-

t" )/ n' T D1CSçl° '??' (Pcil,cr c Eeumcr).
gciiéia)'. ~ -Xame (com ccrla ur-" 

M. a'. R. A. V. I. J,. H. a — Cilronheuo, 10 grs.; xarope do liorlelã-pimcntn, 30grs.; água cliloroformada, 120 grs. Tomequatro colbcres nas 24 boras. Esse seu in-commodo, porem, cosluma ser de origemsypbililica (90 por cento). S
G. Q.-..S. (Areai) — liso externo: pilo-tI"'J,>Jna'nri s-ri;,^cocto de .InlJorahdi c ai-cool a 90», ua, 100 grs.; titt.ra dc nioloe c

Os tratados de commercio Encontro entre a policia e cangaceiros
nos sertões piaiihyensesentre o Uruguay, o Brasil

e o Paraguay
MONTE VÍDEO, 9 (A. A.) - Está pu-blicado o decreto; sanecionado peto 

'Dr. 
Fe-Iiciano Viera, presidente da Republica, tlcsi-

financio uni grupo de personalidades cmiiicn-tes, cie accordo com a proposta que lhe fezo ministro das Relações Exteriores, paracomporem a c.órrinüssão especial encarregada
de auxiliar o governo nos trabalhos preli-minaies para a negociação dos tratados dccommercio entre o Uniguay, o Brasil e oParaguay.

*-~*a*t*

Dous naaH.os
THEREZiNA, 9 (A. A.) -. Em um en-coiitro entre a policia e um grupo de can-

gaceiros, haiúdo no numicipio de Canto deüurity, morreram dous cangaceiro* -ct«*-
PAL-ACETE

centigrs.;
uni suppo-

V. Ex. deve fazer uma visita
á CASA CINTRA

Av. Rio Branco 108, nníign confeitaria'Cnslellões, ondeencontrarn urn g-rntide sortimento do frutas frescasconservas ile to'i|its ns qiiíilidfitíes
Especial salada de fnil;;Vf, sorvetes, refrescos, cie.

ni Aluga-se, por preço razoável, até 30 dcabril próximo, a òpjimá casa da ruá dasLaranjeiras n r,2ó Trala-sc no largo dnn. 0 pliarmaein, ao meio dia.Lapa

As autoridades policiaes do 12» dist-i-toprenderam em flagrante os «bicheiros:) jo-
||a™0i C0!" joffo á rua Riachuelo nu-mero 192 e Antônio Joaquim de Gafva-lio, a rua Fiei Caneca n. 99 A. Na casa«os tlous «bicheiros» foram encontradas di-vci-sas listas de bicho, cartões, tufões, etc,etc, que foram inutilisados.

*m

ws-anwisi**,

Tootliiill
HolnfoBo x Ameili-n

.1..m,,?r,«.i',íin.t'í,''í0 ''!,s nionpreii aiiaridoíiailoi o
V..SS ? . \ líPll" ' "m,ls ''" -jAlroiiãlà de Silo
Í\,l \ii,rt Vnr,,,,i ¥*0tt> 1*,onllBnr..e.n no pro-Mmo din IB, forlado nacional, um Inicies,n...

teams dentesIo inaicli cnlro os iirlmelròs
clubs.

Vllln iHubi-l x Ciirlucn
ymdJu^T^l1' '"' n° l'"m"u ''" •'«¦•-li"/mil «lc, cicoiilri,i'.«.»ii.i em mateli amlslo-po, disputando duas ricas tnens, os primeirosc H-stiiiilfiü tcnms «|„s clubs nelmu. ",mt"os

K'c«» dn mntéli S. Clirfstòvlln x Andnruli-
O .Sr, Kilgnrd viclrn, que scvlu de lim--man no Jogo d.0 domln-to ultimo ctítrá ossos(lufis, poi ter s.iigldo um coiistn mio o dnvn

nidíínnT " í°', % ?'" A' (;" dW->'- * "'»" 
'

poutnnn » sotfulnlo cnrlni
/•lllnios. Sr.s. Mi Dl), membros dn commis-«Jo do foolbnll dri 1' divisão du Lu, Me-ropol lana «Io Sparts . All,lttit«»s —flbiidoiiiiiii (lo.s jornaes - • ¦ ¦

ANoiíéMimdanui

mnilili.ios «lo ho e a insl-' unciio «lo um 'consln" sobre „ nniiüllncoo
;» nu.d, s. Çlirlslovno-Andaralij*, M. .Vê-
í,t-cVlin ,0« "'"-sn..'... d„; „„o ;„.„„.rnm sqelo^dum dnuiiollos clubs disinilniitoso como fui ,„n ctc*llc_. veiibd d..,.!,,,-.,1,. ,. .t'l'-l-..\'.. liara H; . --'in <ln verdade, (jlio não sou so-tio. nem dn Aiidnrnliy noiji do ,S. ClirlatovflaI;ui soco <l„ S. Cbrlslov,',,, A. (h.b ato f Is(Io nimoMle 1(112, dntn ein que o deixei'do serP»r ine- bnver relij-ndo desln cnpllnVA«'t._.i.ln.e..,t.' só sou «ócio do itlver 1'oot-!)..ll f.lub tendo n liiin.a do reprcSènlril-o nufliindro «Io rerereos dessn Boborímn I;|_°

rl--^i^i,s::i£^1^ -"-"-¦
Auilnx-Cliib

nenllsn-se domingo vindouro, no cxccllcin;.«roímd «|„ Çnriocn F Club, ft!lSslrndi de o.Çiislornn, n eiieiiiiladorn lesin do snoi-ts na«tua figurn... «I„„s nijitchos «lc football cnlro«s Primeiros tcnms do icnrnhy K CnrlocnV-eAiidnx Club x Navarro A. Club 
l","lu''' l

O Icnm desle ultimo obedecerá á soBuinte(.i-gniiisi.fuo: l-oolonra, EuHpidõs c Máximo-Vospaslniio. Serr.is c PaiUnoj Hvimolito (..'-mcroliido; Borsol, Gabriel e- Mario. '

l.indolp*bo!! 
Ami'n'ca""' Awmlro, Affonso e

Tiro
Campeonato dc Tiro Brasileiro

(Alia precisão)

„$n,Í«sPTa ."" ""•°xilnn (,i-' 15, no slnnd(.i (.uno dos brnnc.s Aliriulorcs, n disputalesa imporlnnte p,,,Va. qne ,,,,' iX\olÍ
,- , ,' " *¦-'*«, «¦ :;!>lH.i:!:i cin oito series dicuco tiros, sendo com iiiscrijiçôcs abertas i.
íin,!i<l".>'''ií"'r"l0l''..nu.'sm" eslranbo á socie-dade-, podendo pedir informações no Sr mn-jor Jono Pedro Vieira c tenente Dnvid'-Coo-Hio, secrçtnr o o direelor do Tiro. Os prêmiosconstarão dc, além dò uma artística medalhatlt ouro com inscripçiío alltíslvn, medalhas depraa para os >2°-a 3» lugares' c ele bronzepniu os -1", r>" e fi" collocados.Sabemos que pnra esla prova já se acb.iinscriplo grande numero elos nossos melho-i-cs «liradorcs Antes d.i hora marcada parao tornem, podeiao os Srs. concorrentes cn-

Ó sland
1'nla-sc

\?S 
<,l6;.Allí,nx C1»*>i «orf effectna-do' iimtorneie, dedicndj nos atiradores desta socie-dnde. devido aos esforços do tenente Davitl

O piogranima dos concursos anuaticos
A Federação Brasileira de Sports AlJileti-
ÍI» RJ«W« ?m?o, orgtlnisou o 

"o1:
grnmma dos concursos aquáticos, cuia reali-suçno na enseada de üolafogo seira n 10 ele lo-zembro próximo c marcou a dala tle 17 fdomesmo mcz para o inicio elo
H-nter-polo

\.\xivi:iis.\i<ios T
l.mio.."!!!!f.í' .í,m:,íl,"I ° Sl'' ninrcolinl Teixeira'.'iinloi, minislro do Sunromo Tribunal Mllli..r•-*- J'i./rm annos bojo,- o ;;.•, cimllAo l ..1/
nu'v?lhC1.:k;,í"i..,,l'!"nr' !"' ÔiitíícJnHo A •' í«o \,dw c Dr, Floriano do Loiuos.

^Sró«
Him jStaà'!„iÍÍ,Wò ° bno,in,,e,»l»Io Constnn»

.in~ ''''V'"1'1"1111*'")) o nnniversarlo nnlnllolo
cnpllaf. '''"' V,st'"'"1, nroj»_-IçUirtS ..esta
f.'.t.s.i.i//i,\7rAS

O Sr, |)r, I.uir Sparano coiilrnloii cnsn.icnto com Mlle. Alslni Mnilins, f d, s?•¦ilniirniile Adelino Martins. r*'NÁSCIMRNfOS

IrcV"vi,!h' 
S.'' n«,bÇnfll-R»l»U_ol Pinto «• !>.Iidic- \ieli-, lispousol 1'Into esl,', nilgllioillnilo.nm.o^,:eh„e'nlo«leun.i.n,e,ii,,i..qri!;jlchn"

iiodas di; ouno
Commenior.',.,,,,, ns suns boon.i do ouro noiu .1 do oprronlo o Sr. José Podró dn SllvCnmnolio funetiloiinrlo dn •!• dlwkSd 

"ln 
RsIradn do Forro Centi-nl do Umsll, e s„, c.,.ppsn, D, Senliorinlin Dillio DinsüoikIo celobiiir unia

cns. i.i. cí
Ciiniucho, (,,-n missa cm aeçiio de gm-ejn do S, lioiiedlctõ. em I.onf- , i • ,"..•'. ' -' i'ii,eiiiiiii, oill l.oien )Stntlo de S. Paulo: As 8 horas. (, Sr. ( ,. .!lho nesse- d.n completou 71 os dc edndetti:c.tci'Çòi:s

IcathTíXrMn0 \iJitn ,]í,,n,icln <1c S,I;' e"*
),'• olho ,1, • ?,,l,C,,íLI1 "" Gr*-ss, o Sr. Alvnro' 

Í--V, ""'• ' ° ,'-,,,ss" ••'II" coiroiuircio, o
veiid. I . 

,,"'S"' ,:l" !im:"l,,!'' c"' 's"'' vi-
jcntin tle Jncnrépngtiii, umn i-dimlflbus pessoas de sutis relações cgiimbiis de Mlle. Lilinii.
VIAJANTES

iiiiindniii,
muitas mui-

A 1,.,, 1, d„ 'Drlnn" regressou «lu Uiiropno Sr. Atilonio José dn Silva, cnpllallsla nestiiprnço, que f„i a I.isbon busenr sua li-;,,:posa, «me sc achava enfermasc encontra quasi restabelecidarnm receber o cnsnl muitos a
müiio^-iSio? SÍha e Slm Csl,"Sil '- sitI»
F.NFK1WÓS

cs-
«ine hoje j,i
A bordo fo-

ninígos. () Sr.

rem experimentado sensíveis melhoras .•S. lcscuibjirgndor Affonso Lopes de Mi,-.-,,,....o,,.,,, eslndo de saudo foi melindroso,medico assislcnti. Dr, Ileiiriquc
jfl considera o d. embargndor
raildn cm convalescença.
cuxcEiaus

O
Woiieeslno,

Affoiísò «le Ml-

é na rua Pereira Nunes, 4fi.
que cm dezembro vindouro, no

No salão do L.vcec Français realisa-se no din• tio corrente- ás 16 horas, „ ,-ccital tio pia-nista patrieio j. Octaviáiiò 'Gonçalves. 
O m-ó.giumii.a desta fest., é o seguinle: Ueethovcn.

íF a»,a;! ,ü"-n,7 '!; 2.~ '• A,,•'l¦'i(, so<«»»i"II. Allegrelo, lll, Presto ngitatò; Chópin -Noeliirno op. t) „. i; kS|„(|o 0p. 10 li ')•Estudo op. '.;. n. 12; Gluck-Sgambati -'.Me'lodta; Gr cg — ,k- fnime; RuiMcáu; Glm.roycasquez - Devaneio sobre ns ondas; j.Octavia.io¦ — Iteverie; Estudo; Leopoldo Mi-gucj! — Sclici-zotto op. 2fl: Dagmar Cliniidt
MU, Itlinpsodia-lliingara.
PELOS CI.IIIS

campconnlo dc
O programma dos concursos aquáticos, cuias

S^tâ^Mm™. fiei,.. 0,'g'iuüía:
1.000 metros — cs-

do da seguinte forma.
1" prova -• natação

tieantes.

dc^Vmeim 
~ 

m^H*- t1c N«la'cfió' do T.ioen. .1.1.10.0 — (.OO metros.
,iioi's.Pr"V;1 

~ "Ill!'^° - I0° "1elros - J'U-

tnclo1"'0^ rrn*""'".iPeonalo Brasileiro dc Na-
l't ,T 1-),?°,metros — aberto "
classe dc nadadores.

•r'' prova
rida. .-.. .'.".:".•;:.'"/ :~,'":" ni•¦"•"•* — cor-

qtialqiief
natação — 400 metros  .,,,«dns em turmas dc 4 nadadores.

Jj:™X~^lc,?±M»™>^° «res obri

O Eden-Club, novel associação que sc pro-poc n reiihsar diversões de Ioda ;, espécie -ios
seus associados fundada na prospera estaçãode Olaria, da Eslradn tle Ferro Leopoldina.nniiuiicia pnra esteniczclrilvcz no dia U.asüa.fesla inaugural. Isto quer dizer que n "e'-!iic"
cios subúrbios dn Leopoldina sc prepara paraassistir n uma fesla dignn dos associados donovo club. No din !) elo corrente, rcalisn-se nocinema lirasil, daquellc subúrbio, um festivalcm beneficio do mesmo club, c para o qualtem sitio distribuídos iniiumcros convites.

gatprios: um d
mortal; 2 saltos 1rente.

7

frente, ti m tlc costas c umivrcs á vontade do concor-

.-cl»1!-.?!,^ mnc,,«"!,,10s » flist-iricln em linhalecta — alicrlu a qualquer classe.8' prova •- match dc vater-polo — scra-brnnco _c vermelho formados com dc-meiitos dos diversos clubs de regatas '

..Di.ihiio Sal.lure, nao tem sido disputado ul-ümameilte por falia ele concorrentes. ?'
ve-i'r S' 

cnl''etan|0' nné este anno cllc scvciificnru, com a prscpça de nadadores pa-raensesi
Sport Club Brasil

Para este mcz eslá marcada uma assem-blen geral cxlraoidinaria deste club pala c-i.em tratados assumptos dc interesse social

--»-*-— JOSÉ' JUSTO.

^fe-^5°

mais elegante

T
2.
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ASSEMBLÉA, -36 - RIO

Os que visitaram os aqua-
rios municipaes

Durante o mez dc outubro passado, foio Aquário do Passeio Publico visitado por8.(45 pessoas, sendo 0.244 adultos c 2.591
creanças c o da Quinta da Boa Vista por14.237. pessoas, sendo 8.332 adultos e5.90a creanças.

FOLHETIM

UC ]'i:
c o traje não será

espeelnculos para boje:da rcclnme"; Recreio,
(¦nines, "O 31"; S. Jtísé,

1'lícnix, Fntima Miris;ourjiiezii do liai Tnbnrin".—l mtKta—.

"O re
Cr, i-l os
velho'

Republicai"Si mono";"Dansn de
Palace, "A

CASA MOBILADA
Cetle-sc |.or Ires ou quatro mezes, a familia de trn--"puto, uniu cnsn mobiludá, ronrmiav-l, nn rua Pen-»nnn r.oi)S|i.nt, Informações
ro 178,

eocs na rua (Ia (iuilonda nu-

Sociedade Rio Grandense"
dessa
biem,

.loi.itt-m empossada a nova directoriasociedade, a qunl foi eleita para ode 11)17-1018.

ía-aí!!ào NOEiifliõ üft SILl/EIRA
«UA DA ALFANDKÜA ÍJ_.-lelephona «11. i

tintura dc vesic-alorio, flã, 10 grs.; ácido sa-acylico, b grs.; essência tle violetas 50 grsh preciso também procurar a causa' 'P. Ii. R. E. I. 1\. A. — Pela naturezado assumpto essas cousas se não dizem empublico... comquanto seja cousa séria.B. B. B, B. — Exame.
N. O. V. I. D. — Isso é mais anligodo que Carlos Magno ! Quem disse que eramedicamento novo, certamente não é me-tlieo. E' algum curandeiro que quer cx-

piorar,
M. A. R. T. Y. R. — Si elle tiver boavoulado para deixar o vicio, tome algumascolberas (uma ou duas) doste remédio

quando sentir a tal vontade: tintura dc ca-
psicum nnnum, ÍI grs.; espirito do sylvio,
XXX gottas: glyccrina, 5 grs,; infuso docaScarillia, 70 grs,

X. Y. /,. •— Exame.
A, ,T, M, — Não ha do que,-
P. I, N, A. — Como dar opinião semsnber si u possoa pude ou não fazer uintnl uso y
í\ »'t O. «— Não haverá algum tumor

zinho t
G, D. !_.'_• Exame,

\ í>r. wiqolah mma<.

A COLUMNÃJFERNAT
Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gaston Leroux •

9;v PARTE
***********************»m**yyyyy»^mmm**M*ymmn

A terrível aventura
-•«••

m
/-. 

^ti?.1 -!Íl ilS? N0™'?86*1 perífío, disse Gerai-1,Corblllard teria assobiado. Mas, deixa-me 1 fi

Jul;iela caiu sem

que tens? Doixa-inc olhar?Gérard I
Era ollc, agora, que Ibc apertava o braçocom força c a afastava, attribuindo o mo-vimento inexplicável da rapariga á terrívelnervosismo o, eniquanto falava, abaixara-sc o olhara...
Subitamente, percebeu que Julieta des-fallccia.
Gérard trguen-se,,.

forças nos seus braçosJulieta 1 Julieta I minha Julietasinlial
recupera os sentidos! Mais um pouco de co-ragem, c estús salva, juro-tfol...Gérard percobeu que Julieta se reanimavaao contado de seu hálito ardente, em sousbraços amados,,,

Ella perguntou num sopro:Ella ,iá se foi?—• Nno! respondeu Gerarei,,.- A tal mu-Iber ainda abi ostfi... eslti aô, sentadanuma poltronaI... Está de costas viradas
para nós. Evldontomento não pensa, partirJá... Mas. ouve-mo!,.. Ella estú. iM sosi-nha!.,. _' apenas uma inullier *, *m*\ **•
pião! f s "3"'"- '

p- Sim! absoluta certeza! Para vir ao en-contro dos boches aqui cila se oceultava!Deus mcul o que vacs fazer?... Gè-rnrd; o que vacs fazer?...—-Deixa-me, vou arrombar a portal.,e atirou-se sobre cila! Como vis. é muitosimples '
Isso é urA» loucura!tar!.. Ella vae grl-
Nao lhe darei lempo para isso! Matai-a-ei a baioneta, como fiz á Seutinel-ia!,., _ assim poderemos passar!...Ouve! Ouve! Ouve! supplicou Julietatentando arrastal-o para a outra extremi-date do quarto!... e embaraçando-o comgestos supphces que. cllc nfio podia com-probenderi... Ouvi, vamos tentar passarpela outra portal... Nfto li? nluguom por

m„?= ?? ,?,nt™ í0J,n'--- Isso será muitomais faclll... Reflcote bem!— Gorbillard, rjuc conheço a casa, disse-me que essa outra porto conduz A escada
guc vne dar dlrcctaraentò no botequimSeria cair na bocca do lobo. Rosenbelnichamará pólos soldados.,, Peco-to qua moaelxos prouedeis .. como entendo...it- Qeus meu! GérardI  Gérard 1,,.

_!,_?,quo? O auoy 0 pe?«v*9fR9| «IU* tpici-o qte maU» gssA vu*

Ihcrl... Estús ouvindo?.., E' indigno dc
um homem ma lar umn mulher!... Aban-
dona esla poria!... Deus meu! Procure-
mos outro meio!

—-Tanlo peor para a espiã'!..". E' um
dever inntnl-n!."'.". E' o meu dever!,,, Lar-
ga-me!...A minha visla, c um horíor!..,Fica aqui, que cu virei te buscar, dc-
pois!...Nno! não! não quero que me deixes!...Afinal de contas não comprchendo queuma espiã mereça' tanta compaixão!..,—Oh! suppliço-te!....Lnrga-mc, repito-te!.., E's cxlraordi-
liaria!.., chego a descoiihcccr-lc!...Não! não! não! por ahi não! por ahinão!...

Julieta agarrava-se a Gérard, poslaiido-seentre elle c a porta. Ella impedia-o de attin-
gil-a, detinha o seu braço, supplicava, diva-
fiava, delirava...
„ 

—, Supplico-te! Supplico-te!... Uma mu-Iber! Ella vae gritar!,.. Hão tle correr emseu auxilio! Tudo estará perdido!...Farei o quo quizeres! disse elle, afinal,desanimado, cansado dessa luta inexplicávele silenciosa nas trevas, estupefacto por en-cpntrar, no instante da fuga premeditada, oobstáculo com que não contva: Julieta!...
Sim, farei o que quizeres!... Fiquemos aquic esperemos que nos venham buscar!...Ob! Gérard 1 Gérard! como mo dizesisso!...

Serás a causa ela nossa morte I disseelle...
Gérard! Gérard! Jú não gostas de mim,GérardI... Falas-me com severidade!... Jáuno gostns dc mini!.,.
Oh! íi oceasião não é própria a que melaças uma scena de amor!... Por que nãoqueres deixar matar esta espiã? Conheces-:.,

por acaso?...
Mas! Estás louco?...•—Ahl basta! arrombo a poria, veremosdepois I

E tomou impulso!.,.
Desta vez ainda tove que delcr-se ..üorard encontrou-a ainda de braços abertosJuotD da porta, extertorando essas palavras»

iiiconipi-ehcnf.ivcis... iiv-

A minha Julic»

ihcoihprehcrisi.veis,
comprchensiveis!

Isso causará a morte dc todos lios! datodos nos!... Causará :i morlc de todos nós.si. passares por nJ*.llv.-;
E como nessa oceasião, não podendo conicíuma espécie dc rúgido, erguesse cm direcçãoa poria que não podia altingir a mão formi-(lavei, num gesto selvagem... eis que Ju-bela çaliiu de joelhos, de mãos postas nar.ielle, como sc lho dirigisse unia prece...
A luz da lim dava cm cheio cm Julietn- elloviti-a ai-rastundo-se aos pés, tão soffrcdòráe tao acovardada que ergueu-a, c a soh.eai*abraçou-a:

Minha .Tuliclasiiilial..
tnsiiiha que enlouqueceu!,.

E cobria-a tlc beijos.Oh! sim, bem podemos nos beijar poi-qui-vamos morrerI... E beijavann-se' cbo.rnudo.
Subitamente, Julieta eslrcmcceu-lhc nos bri-

Cos,
Não! não!.,. Não estou louca... Asso-Viaram... Não onviste?Náo! disse Gérard, cu bcijavn-lo...¦— Garanto-te que assobiaram! E' Corbil.larcl que nos está avisando. Podemos passai*pela janclla!,.,

Correram ambos á janclla do quarto do*objectos cm desuso, Eiitreauriram-n'a.,,
A noile, a lua, o silencio...Náo se ouve mais nada, disse

A tropa deve lei- seguido para maisA outra sentinella já não está na estrada ;
Olha... elebruça-tc... estás vendo... não tò.caram no lioincm que matei... o seu coroeiainda nli está... de nada se aperceberam...Lutai»! Que estás esperando? Onetas esperando? •

Justamente nessa oceasião da maltatiti um assobio.
— Ah I desta vez ouvi. Eslavas mo pc-vtm.laudo o que esperava... era isso o que c.lesperava! el.ssc Gôrard mim sopro. Yc-m' Vousair cm primeiro logar. Assim si houver perlgo, sei-oi immcdiiilamente avisado c melholserá ficares no quarto...
:—Nãoi não te abandono m:iis...

(Con/i/iiíj.)

Gérard.
longe...-

es<

pa-i

:k .;
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Loterias da Canital Federal
Cfmpinlili dl Lotirlm Naoloiiw

tft Iraill

CnIi.!.'..'.*,.", pulillftvi, sol) a flucnll-
lucilo dn ijovcriio fideiíil, ás 2 12 e
•oh •iiihliiiilos 111 II hnrail A run

Vhcumlu dc Itiitiornliy u. 15

Amunliít Amanhil
3*i - Ai'

ISisi
Por ÇSOO, cm Inlelros

Depois do antanliá
A's 3 horas da tarde

50:ÓÓ0$000
1'or oíOUO, cm décimos

Os pedidos dc bilhetes di> Inte-
ríor devem ser acompanhados do
muis ''.ou réis paia o porto do Cor-

Velo e dirigidos aos ngeiiles geraes
Na/arclh .'•: <*., rua do Ouvidor
,n. lll, caixa n. 817. Teleg. J.l\S-
VIÍI. e na casa !•', Guiiiiarães, Ilo-
snrio, 71, esquina do beco das Can-
coiliiRi caixa do Corrnlo n. 1.27.1

mMmmmmm ¦ lii.1l ¦,¦¦**¦ WWBBWWaWBMi*M*MBBI

*
VciHlcm-se 200.000 ilo Bi a-
sil. Proposta por carta a K.

Mona
Soledade, 136, Bahia.

mm
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ESPECIALIDADE E M
Leques e objectos para

presentes
Participa a VV. EEx. que
á çlvçgou o precioso

OLEO DE CAMELIA para o
eabello, assim como grande e
variado sortimento de LEQUES
e outros artigos Je sua espe-

cialidadc

Bronzcs, moveis de bambu,
cortinas e transparentes,; por-
ccllanas, xarão, brinquedos e
todos os productos da indus-

iria japoneza
A. dc Souza Carvalho

Telep. C. 5511 —RIO

PETISÍ»** V PORTÚGUEZ*,
I.ilnl ila ciüt Hiirocai. i'oi, 22?2 M%

10», rua do nomtrio, 10Ü
(üNinE QUITANDA E AVENIDA)

m\ MAiiii/. Tolfinli. r.'.v» Noito
181, KUA UO HOSPÍCIO 181

íciiiii.i ilu run .Li i'.iii.'..'i',.i.i)
AMANHA AO AI.M0i,0i

Mayonnaise de la-iosta, peixe
assado com molho de camarão,
cimm. de peixe, peixadas e
bac.1lhoad.1s com urclo***

AO JA.NTAIlt
Sopa< de mexilhões com

arroü, fileis de garoupa, sardi*
nhas nas brazas, borrachos au
champignon, queijo da Seira,
castanhas assadas.

Todos os dias ostras Ires-
cns mexilhões o cacas,

Vinhos sem igual. Chopp
dn llanseaiiea.

Manoel Fernando-. Barrocas

-CAMPESTRE-

TVJi. .*i.G(>6 NORTE
Amanhã ao almoço:

Vatapá á bahiana.
Mayonnaise de garoupa*
Bacalháo á portugueza,

Ao jantar :
Marreco ;í portugueza.
Bacalháo com arroz.
Pcixaila cm canoa.
Todos os dias ostras cruas.

Canja c papas.
Sardinhas nas bnizas.
Camarões torrados.

Preços tio costume
•»¦ 1, ,

Pó íis arroz OOfiA
Medicinal, adherenic e per-

lumado. Lata 2$ooo.
Perfumaria 1 Mando Pangsl

¦.c-**-t't.*aia.---7..**;*a ama •"- **¦**•*•¦ *-Trr*Ti*-3i**-caiaz. 1

h 1%AGAHOUT
d»s ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
para oa Couvaleacentos, pura os Velhos
o para Iodos cs quo precisam de forlilicanlos.

B
mm*

I5T!!**P*

lf), nuo iIcb Siilnts-Pèrcn, PARIS c Pi.armacia

¦O sanque viciado é a causa latente de
iodas as molosUas" — (BOUKPlEU)

Depurae o vosso sangue usando a

TAYUPiRA SILVA ARAÚJO

DINHEIRO
Emproüla-tio sobro lolas,
roupas*, íii/.oiidas, inofaots,
pluuoü, moveis « limo

quo represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
— TI1LEIMIÚWIL073 NORTE
{Aberto dns 7 horas dn

manhã *ís 7 dn noite)

JJJMRAL & C.

A CllílIRA PHYSICA
Prof, Enéas Campello

Oucrcl* 101'
fOIU'» 0 M-
1II01?¦Üuorels poi-
MUI O V0Ü90
lill-.li» ilO OU-
vulvlilu 0 nor-
rlglr na v.js-
101 ilüMltíl
pliyilroi 7

Mtttrtoiilaoi
\o» niíiaulai
ilo Contra ilu
Cultura Pliy?
itciii n nm
limão .In I.a-
ilni i.i, :i', ou
escravo! pc*
ilill.l» 08 ll|i*
porolhoi du
CjtniiMlIca

dõquttrlo.quo
custam 10$ o

IsjfllOO, com poso» ilo 1 oui kl-u.
aiii encõütitiroii também tubcllns pnrn

(¦•iiiiinslio.ii luecoa U*»,ii'i*ras pura exerci-
cio*, com pcficiion poüos, a i$ o tu 'os
oi meios puni 11 vo^sa cultura ph.v-
«ira. Roínoltoin-io pura o intor/or mu-
iliiiiiio miI.j postal NAo i.'M(ii.'.,.i"' ila
consoryucüo da vo'?» sautlo, doixainlo ilo
escrever miinoillülnlnoiilo, podlmlo »¦' pro-

[ipcclOs ou Iiirormiiç.ks clrcuiiiittinciodAi.
Nio so iicccila importância cm iflllon
0 Centro illipíío linnbeiii .lo gublno-

to parn inasto^ons. Alton.lu » eliauiu-
üos .1 •luiiii>:iii4. Tel. 4..IC2.

BK"V T JW ^mmmmmmmir

CHAPÉOS
Últimos modelos cm velhulo,

palha cseda a i23>, i5i>, 2o?> c•*.*>**)* tingem-sc, icforinain-sê
palhas a «|*j, 3$ c 5*», á rua
da Carioca 11. 10; acceilam-se
alumnos» /

CATC SANTA RITA

mtWLiW9)£=9í

li»»,. ÊÊ:\\ M aRÍFW

^mtâmM&r
r.Uii.lo Aciü 11. SI.Toicpliono IIOI Noite•) nm Marechal Floríano, i-.'. Telcplioiio
1.218 Sortòi

Licor exclusivamente vegetal

Elixii' dc Inhaine Goulart
Àiiii-syphiliíico c pnrifie&ilor do sangue

Com o Iraliiincnla pelo Elixir tic Inhaine,
o il.'cnti!.>.-xpi'i'iin>.'iitii lima (-hiiiilo Irans-
formação no seu cslailo geral, o iinpetilo
aiiginciita, a iligcslão se laz com laciii-
(Imiti (.Imi.lo au arsonicuj a cor loina-te
roíinla, o roslo limis Iroico, niclhi.r <1í=jío-
siçãu para o trahallio, mais força ms
músculos, mais resblencia á failijjac res-
pjração lacil. O doeiilo torna-se floresceu.-
to, inaií gordo e sente uma sensação ilo
liem estar muilo notável. i)Ç*iO'J cm' qual-
quer iliiigiiria,

Com os preparados para .1
pelie. Usem sóa PEHOI.INA ESMAL-
TK, unico quo ailquira o conserva
a belleza ila cnlis. Approvadu peloIíistitllto de llellozn ile Paris e prc-iniailii nela lixposição ile Milano. Pre-
ço 3$000.

l!iicoiitrii-se á vciula cm todas as
pòrfiiinariiis aqui c em S. Paulo.

Leclerc È C°.
Agentes Ue Privilégios e

Marcas ds Fabrica e
Commercio

RUA DO ROSÁRIO N. l56
Eiicarrcg.im-so de contialar o pro-niovrr o eiiiprcç/o ,1o processo ilo pro-ducção ilo coiiibiiiaçocs azola ias pornicio do rcácçãu do azoto sobro carbonetu,

privilegiado pela Palente de invenção n.
5.1'sC, Je 2 ile dezembro do 1907, da
qual 6 proprietária a SOCIETAgENERAU"
PER LA GIA.NAMIDU.

iMigigg mum méis
CAUTELAS DÕTONTOIS0CC0RR0

CONDIÇÕES ESPECIÁESii,
4*5-47- RUA LUIZ DE CAMÕES, 43-47

C5ssci GdOSTIãlER fundada em 1867,
Hèrirv & Armando

Esgotamento nervoso, falia dc appe-
tilo, eiigiirgitiimonlos ganglionarios, im-
potência, racliilismo, ncurasllieiiia 0
mais enérgico tônico. Unico quu com
um só frasco faz aiigiiieiitur de um n
dous kilos no poso, Milhares dc cura...
Em tmlas as pliarmacias. Dep. Bragaiíçii

Cid, Itua do Hospício n. 'J, Granado.—Rim I. de Março n. 11 e TheòiloTo Al)reu,§
Voluntários n. 2Aõ.

A NOTRE-DAME DE PARIS
drandi^s saldas em todas as

das a pr-seos sem prece-

ODIESH
ru?.-;e qualquer postiço dc
Oito com cabellos caido.-
Penteado no salão
(Xloiiictiro)— Traía-

mento das unhas
Jlassugens vibratò-

iia-=, appliiaçào
liiitura em cabeça
Lavagens de cabeça

a 

3$000

0$000

2SÒ00
20J0D0

2S00.0
Perfil ma rias fluas pelos me-

llioròs preços
Salão exclusivainenle pára
senhoras Casn A NOIVA, 30
ma Piodrigo Silva ;J0, antiga
Ourives, entre Assembléa è
Sele de .Setembro. Teleplione

1.027, Central

Vei&dem-se
Jóias a preços baratisuimos

Na Avenida Rio Branco, 157
(Junto ao Odéon)

); mm ^
9^i Mmfiltml^^*J\

<úà \w'!JL\

Jlr " Mi 1 1

y^y?BrffnrTf^wn(ihítffT*rjcyT ^*i^

fSSTfiwKMJw\ íf > 1 Ir I IM I iÊÊWii

\ V preciso domi-
\ fiar a multidão

elegância força
o êxito I

Telepli. i 179 Central

Modista
Foz vestidos por qualquer figurino com

toda perleiçüo, rapidez o preços linratis-
iiiiios. Itua Gonçalves Dias, 'òl, ontrada
pelu joalheiia Valeiiliin,

TELEPiiO.NB P9I CE.NTllAL

Mme. Amaral
Cominúuicn ás suas freguczns e cli-

entes qn.i renbriü o seu atelier de co.-lu-
ras á mu Sele de Setembro 11. 101, loja.
Cunfco'ibria vesti-los de linlio .IcmIc•)5*"'.'ü0, iii.', Iaffetas etc, desdo lOÜSOOU.
Tcophono Õ.8UI Contrai

OU EllIlM
22*Uroguayana* 22
Dnln. Rolo iloKntembi.)

II I illl'ii:.t

LOTERIA

<v

S. PAULO
UmtltlmV WlO ROV-filg mCatado

AMANHA

60170$
ternos por

medida
• DÜ-*

çhcvlots,
dingonaese
casimiras

das niclhò-
res mateis

ingiezas

2» 81
Por i$8oo

Bilhetes i'i venda cm tod,*$
as casis lotcrlcnsi

ÍJ2

EXTERHATOBOAVENTQHÂ

Cabellos brancos
Usao brilhaiiliiiaiTriuinplio» paraacas-

lanhal-os. Frasco "JSOOO. Vcndc-so nas
seguintes perfilinarias: Bazin, Nunes,
Casa Postal, Garrafa tlrande, Chio, ller-
maiiiiy o Granado £i C. e cm Xieliien.}',
drogarias Barcellos, Mixlac Lopes.

'^c-ÉjuêwÉe

O fortlficáiue rápido, de gos-to agradável, resultado ideal
nos casos dc debilidade geral

F. H. BÉTEILLE
Repreientante para o Brasil

Caixa do Correio, 1.907
P.io de Janeiro

Director, Dr. Oswaldo Boaventura
Cursos dc preparatórios ccursos primário

e intermediário
«SS? AULAS DHHX.VS E NOC.TUnXAS ^^

Corpo Docente — Dr. Joào Ribeiro, Gas-
tão Ruch, Oliveira Menezes, Álvaro Esplnheira, Ar-
thur Thiró o Wlendee de Aguiar, do Pedro II—Or.
Miguel Tenorlo de Albuquerque, ex-lente ria Escola
Militar—Professor Brant Horta* da Escola Normal
•¦Professor Cuido Monforte-Drs. J. Mastrangioll e |
Oswaldo Boaventura.
22. RUA DA ASSEMBLÉA. 22Í

RIO DE JANEIRO |

s9lVllMtmTWfÍ[8ammvm9rmVt&!í\

usando o siiipòmorio l.l.'. iücu-Mh-
iniollco ilu Dr. Wilson. Cur« lni.il-u\.'l n nlisolnlainonto curlii .les oit-
il.iUS onfnífpieclilos |km* unia incxl-dade ilosrogrnila ou uma vcililcu
promntura.

DEPOSITÁRIOS
MERINO vV: C,

IICA DO OUVIDOII, top—Ilio
l<oinclloiii-so cnlalogos il.^ic

,'ip|iii.<IIiii. Ilopreicnlaiilo um São

...ÀMÜTiaiO L-mMiltiü
IIIA IS DE NOVIvMI',110 o. 7*wmmmmWmmmw

WS íl i&T 1VP V &

Curso de flauta
Agenor Bens, primeiro

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

Oáttclaa de cesíu^a e tailleur

CAPAS
Para mobílias, 9 peças

por 58.(1000. Só na Casa
Esperança, líaddock Lobo
n. ro.— Tel. Villa 1.501.

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométricae pratica qualquer modelo, inclusive lail-

íeiir, em poucas li.;ões
Taiiilieni corla moldes sol) medida o

podem ser om fazendas, alinhavados i;
jjrovildos ou meio confeccionados,

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

rtua Uniguayana 1-10 i- andar
TEL. 3,570 NORTE

ELI IU SILVA
FwsisSaslís esw 1906

Cursos tle Preparatórios e Cursos Iuter-
uiediario e Primário

DIURNO É NOCTURNO
Carpo docente — Dr. Agliberto Xavier,

Dr. Antônio Leite, Dr. Pedro do Couto, Dr. Paranhía
da Silva e Dr. Mendes de Aguiar, de Pedro II; Dr.
Ennes de Souza, da Escola Polytechííiea; Dr. Antônio
F. de Abreu, Delegado Geral no Brasil da Associação
Polytec^iica Franceza; Dr. Panlo Diamantino Lopes,
engenheiro civil; Dr. João da Veiga,exlente do
Gymnasio Amazonense ; Ruy de Vasconcelos Reis;
Americano do Brasil, Alberto Moore e Dr. Gustavo
de Rezende. 0 secretario: Dr.A. Americano do Brasil.
A proprietária, Analia MaurelI da Silva.
- RUA SETE DE SETEMBRO, 170 -

TEL. 2.025 CENTRAL

TOSSE
O Xarope Peitoral de

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

GrandBareRotisserie
Progresse

'14, Largo de S. Francisco de Paula, 44
TELEPliOXB 3.8U-N0RTB

dosé MiyiK-iz Domingues
O limis bem montado desta capital,

poisiiiii ío ao centro do salão, o rápido
iogüo Modelo,

O primeiro nesta capital, hygieno o
conforto.

A's S2 horas: serviço especial de ceias,
acompanhado de unia saborosa canja
especial.

Menu:
Amanhã ao almoço:

Màyonnaiso do camarão.
Dacalhao á bisciiinha.
Tripas á portuense.
Linguado Hio Grande com batata».

Ao jantar:
Bolinhos de bacalháo ao tomalo.
Perna de carneiro com lentilhas.
C* buitek á hainbiirgueza.
Ostras, esnecialidade om frios.

Primorosa garrafeira
ALTA NOVIDADE

KM

Folhinhas e Blocks
para 19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N.

Cliapcosdc sol c bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
se na CASA BARBOSA, praça Tini-
dentes n. ti, junto ú CailliSlltiá Pro-
grosso.

Ií. D. — Nesla casa cobrem-so
chnpúos e fazem-se concertos com
rapidez e perfeição.

Grande deposito e cíüicína de moveis e col-choaria, tapeçaria, louças, etc, dormitórios es-tvlo allemão, ulfima moda, 500V000; mais barato
que qualquer oufra casa: salas de jantar, 58o.>; ditasde visita,
estylo de grande ciicito, de 150$ a i8o|j; (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, 60.^000. Peçam cata-
logos para nào ficarem iüudidos com outras casas* beãO dos
Mares na rila do Passeio n. lio—(Largo da Lapa).

Unhas brilhantes
(l.ini n nin con-lanle ilo UnlioliiiO, as

uiili.is ail(|iiiroin um lindo liiilho c cx»
lòilonlo .oi' rosmla,quonfiu ilosapimicce,

niiiiln niosiiin tlepois dc Invnr as iiiíos
iiiveiiws vozoi. um vidro, l.$iil)0. Ite-
iiictte-ío iiclo Correio por •2$0Ufl, .\,i
i.V lininila Graudot, nm Uiugusyuna
n. 00.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO r.iiiAi.

Kua Theophilo Olioiii 11. 84
Teicphono Noi!-.' *)5**

MAJESTIC !
ICharutos linissimòs leitos a»
mão com superiores tabacosI
dc Java, Havana c Baliia.p

.Deposito: Rua Rodrigo Silvai
n. 42— iJ andav |

«ilqiiiiida 011 lieredilaria cm todas as
manifestações. Blíctiiimiisino, Kcze-
mas Ulcpras, Tunidrcs, Dores iniiícu-
lares e ósseas, Dores de cabeça no-
ctnrnas, etc. c iodas doença; rcsul-
tantos de impurezas do sangue,
cüram-sò iiifiillivelmenlo com o

Unico quo com um só frasco faz desapparecer qualquer niaiulcstação. Uma
colher após as rcleições. Km todas as pliarmacias.

HGTEL AVENIDA
O maior o mnis Importante doBrasil, Oocupando a melhor si-tuacão da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores clcctricos.
Freqüência annual de 20.000 clicn-

es. Diária completa, a partir de
108000.

End. Teleg. — AVENIDA
RIO DE JANEIRO

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos fieguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
ruaRiachuelon. 7, Casa Pio-
gresso.

Tuberculose
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Cabarct Restaurant

CLUB MOZART
Ã elegante honbonnière da ruaChilo, 31

Hoje, ás 0 horas, colossal suecesso
jo programma de artistas sob a diiecrão
lo ARISTOCRÁTICO cabaretierGIÜSTINO
JIINEHV1.NI, cômico moderno, o mais
j-icrido da elite carioca.

Cineoaa-Tbeairo &-. José

O mais moderno espocifi 'o que cura '
o STENOI.LNO, receitado e udmirailo pelainotahilidailcs médicas do paiz e du l'u-
ropa, Cicatriza os pulmões, inata os mi-
crobios, dá vida c saude ás pessoas fia-
cas, anêmicas, dyspepticás, nciírastlieiii-
cas o fortalece os nervos, dando o vigor
da mocidade. Drogaria Granado à Tillios,
rua llruguayana, 91. Vidro'5$; pelo cor-
reio, 7$500. Centenas do attestados 1

sexaanaasEBnmai

m^imàMÊmè &m.

t ?:¦ PRE<^0 DÈ 1 VIDRO R* Mk3fBÓ:>s<-/;.
^VEMDE-SE EM TODÀ-âíAS F»)?ÍARMÁCIÁ5'
^P0SIT0S'PRÍrÍCl|AE:5ílR06A|?lfl'P^¦fiA BORATtíRiO¦HoMCEOPflfIC^ÀüBÈRÍB LOPES *-C.%
l''í?WO.'' -'RU^í;ENfcEKHÓ-'líf''pEI*t^0''Í6X'Rlt7','í:

_ A CURA DAS ULCERAS
. rendas chronicas, darthros, empigens desapparecem
iníallivelmente em poucos dias com o uso da Pomada
Maravilhosa (pomada antiherpetica) dc Th. de Abreu. Mi-
lhares de curas. Depósitos : Bragança Cid, rua do liospi-
cio n. 9, e pharmacia Abreu, Voluntários da Pátria n. 245.

Vzndem-se
jóias a preços bnralissiinos: n#

rua Gonçalves Dias 37

Joãlheria Valentim
Tclcpliono 11. PU1 (Jcnlniii

A PIDALíl.l j
Hcslniirnnl oiuleso reúnem as nicüio

ros fiimilias. lligórosa escolha feila diu>
liamciilo, om carnes, caças c Ic-ninics'
Vinhos. iinportiii;iio dc marcas cxcliuivki
ilu cata. Pretos módicos.

IIÜA S. JOSÉ', SI — Telep. 1.513 C.

ST08US
Collocados no logar por

ii|$ooo. Só na Casa Espé-
rança. Haddock Lobo 10.
Teleplione Villa 1.501.

:q|

ASTHMA
A cura só sc olileni com o especifico

descoberto pelo Dr. Kinu's Paimor, a
OAIIÜI.OGENOL; não falha nas afllicçõps,
chi .dos 110 peito, fulla de ar, accossos.
Drogaria Granado & Filhos, rua Urü-
guayanii, 91, Ilio de Janciio.

Vidro, C$000; pelo Correio, 8§500,
Atteslados do valor.

Curso de preparatórios
Mensalidade  2 5*pooo

Professores do Pedro II: obteve nos exa-
mes do anno passado tíl approvações.
Noiilnmi dos seus alumnos foi reprovado.
Umi Sete do Setembro 11 101, !• and: r.

CORAÇÃO
Molosliiis do corai;ão, eom falta de ar,

cansaço, hydropisias, pés inchados, palpi-tações, dores do lado esquerdo, rheuma-
tismo e syphilis do coração', lalojanicnto
das artérias do pescoço, suffocações, lc-
sões, endocardites, dilalaçõcs dos vasos
dcsupparecem com o unico especifico des-
coberto e APPROVADO PELA SAUDE
PUBLICA, O CARDIOG13.NOL. Urilliántes
curas! Receitado pelas notabilidades
médicas 1

Encoptra-sc nas boas pharmacias e
drogarias. Granado â Filhos — Rua da
Uuruguayaiia 11. 91, Rio de Janeiro

Comppa-se
qualquer quanliduilo dc jóias velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monte ile Soecorro»; paga-so
bem, na rua Gonçalves Dias 11. 'il.

Joãlheria Valentim
Telephonc 991 Central

f rograniina:
M. CLARETTE, cantora lyrica,
LA BELLA SILIA.NA, estrclla italiana
G. e M, MINERVINI, no novo repertório
VISCONDE ABELARDO.
LA CARMELITA, bailarina hespanhola,

SLA 

G10C0NDA, cantora italo-argenlina.
R.MA MORA, cançonclista.
IAUL, fadista portúguez.

Variado corpo do bailo.

ARTE, MUSICA, FLORES
Orchestra do tziganos, sob, a direcção

Jo prolessor brasileiro-ERNESTO NERY.
Todos ao Mozart. .Xinguem falte.
Cuaulo autos, .Novas estréas.

Empresa Paselioal Scgrclo
Companhia nacional, fundada cm 1 de

julho do 1911—Direcção scenioa do
actor Eduardo Vieira—Maestro direclor
du orchestra, José Nunes.

9 do novembro de 1916
Nas 1* e 2" sessões—A's 7 e 8 3/4

A maguifica burlcta carnavalesca

DANSA DE VELHO
Toma parte toda a companhia

Na 3« sessão- A'a 10 1/2
A revista dc costumes portuguezos

A' RÉDEA SOLÍA
Brilhante desempenho pela companhia

nacional.

_0s espectaculos oomeçam peta exhibi-
ção do fllins cineiiiatograpliicos.

Amanhã —0 GÃÜCHÓ~~a #1 RÉDEA
SOLTA.fim ensalos-DA CA' <t'W,

Tfteatro Carlos Somes
Companhia do Éden- Theatro do Lis-

boa-Empresa Teixeira Marques —
Gerencia de A. Gorjãõ

HOJE HOJE
Duas sessões—A's 7 3/1 e 93/4

da noiíc
Formidável e eslrondosissimo êxito

A pòpularissima revista em dous
actos e nove quadros31

0 panei de «17» por CARLOS LEAL.
O papel do «31». por JOÃO SILVA.

. Toma parte toda a companhia
Scemirios doslunibraiHissinios

Duas estonteantes apotheose.-.
VIVAM OS ALLIADOS 1-0 ESTO-

RtL FUTURO I
Em virtude de compromissos toma-

dos com os Sr?, artistas que tom be-
neficio marcado, «. 0 31 » terá do ser
retirado de scena, passando, porém;
a roprosenlar-so aos SABBADOS o
DOMINGOS.

Dentro do poucos diss: GRAiNDE E
SEMÍjAClO.NAL ÊUHPfiíifiA.

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & 0.

Grande companhia italiana de operetas
CAKAMBA-SCOGNAMIGIilO

Director artístico, Cav. ENRICO VALLE
—Direcção musical do maestro BELLEZZA.
HOJE - ãVTm - HOJE-.. Sensacional aconteciiiiento artístico]
Sexta recita dc assignatura — Primeira

representação da novíssima opereta
em quatro actos, de Emilio Reggio, mu-

sica do maestro Bettinélli
O REI DA RECLAME

Gloria..., MARIA IVANISI; Votan Ca-
tuaba (brasileiro), Cav. ENRICO VALLE:
Barnuni, empresário, LUIGI CONSÀLVO í
Colorado, O. PASQUINI; Brunilde, es-
posa de fatunba, ADELIA BARATELLI;
Elisa Catuaba.MinaZanaroIli; Oscar Flõur,
Cuido Mussi; Pasqualino, Caetano Tossi;
Tom, secretario, A, Giordano, Cantores,
bailarinas, chanteusbs. convidados, artis
tas da varíédudos, criados, ele, A acção
pa'sa-s.3 em Nova York.

O papel da Votan Catuaba sorá repre-
sbnlado em portuguei pelo 9íUií Cvt, B.v.
HICO VAUA

TKEATR0 RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

a Tournée s Cremilda d'Òliveirn

HOJE; HOJE
Quinla-fcira, 0—A's 7 3/4 — Duas ses-

sões - c!) 3/4
A notável peça em tres actos, de 1IEÍ-JRY

BR1EU.X, o maior exilo da Comédio Fran-
çaiso em 1013

SIMONE
Simone, CREMILDA D'OLlVEIRA

":.'.. **• ¦¦¦¦j IU-1'i

Cofres M. W. Ame-
ricanos

Marca registrada 11. 11,317. Roconhe-
ridos como os 1nell10.es e quo maior te-
gürançu oHeiecem contra fogo o roubo.
Grande «stoclc» com grandes iilialimrrilos.
Unico depositário: 10-1, Rua Cumoiiiio,
IO4.

Ha lambem cofres usados, dò outros
fabricantes, naeionaes e estrangeiros, pormelado do seu Valor. — Teleplione Nor-te 704

Tosse-Bronchití ^sthiíiai
O Peitoral de Jiiruá do Alfredo ile

Carvalho, oxclusivaiiicnlc vegetal, éo
que maior numero rouiie ilo nuas. In-
números sitlostndos módicos .¦ dc pes-
soas curadas o tlfllrninm. A' vivida nas
boas pliarmacias c drogai ias do Ilio
o dos Estados.1-Deposito, Alfredo de
Carvalho & C.-Rua 1' do Março, 10.

DINTITA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião donlí-'-

Ia pela Faculdade dc Medicina du Itiu
de Janeiro, com longa pralica. Tralia*
Ihos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda 11. 48.

I ¦ PMJ&gi theatbe' j

A Mala Cliinezn, á rua do Lavrailio
n. 61, é a casa que mais bnriilo vende,
visto o grande sortimento que tem; chama
a iittonção dos senhores viajantes.

Moveis dev Marcenaria Brasileira.
« MisD-on-sccne s do actor Alexandre

Azevedo,

Sogunda.-feira, 13—Festa artística do
Alexandre Azevedo-EVA, de João do Mh,

Imenbi', ás 18/4 « »?/*-SlM0SR

Grande companhia italiana de ope-
retas ETTORlá VITALE

CYCLO TIIEATRAL BRASILEIRO

HOJE: :hoje
Quinta-feira, 9 dc novembro-

Ultima c dcfliiitava representação
do linda opereta dc Leon Bani, 110
palco do Palace Theatro

La Metal M ln| Tateie
Bilhetes A \cnda na Avenida RioBranco 11. 138. Teleplione C. 573, CasaLopw Fernandes & C„ das 10 damanha as 0 da tardo.

CASINO THEATRO PHEHIX
Pemiitiinos especlaculos do

Qüilíta-íeira, 0—ás 8 e 0 8/4Repetição do festival artístico
IViystiTíos tio

Amanhã não ha espcclaculo paraeiiíaio do apuro da nova opereta— BCINEMA STAR, que s.íboú scena sabbado, 11.

Com sçcnarios transparentes, do modo
que o publico observe todo o trabalho
5 CENTÍMETROS
13E OPERA CÔMICA

linalisandocom o CÂNTICO BERSA-
1-iLILRl o

THEATRE VARIÉTÉS
Com números novos de FÁTIMA MIRIS,

CABARET RESTAURANT 1)0

Amanhã—Adeus do FÁTIMA MIRIS
AmanM-Despedida de 1'ATlMA MIRIS.
íroximaraente - Estréa da companhi»

GbUB DOS POhSTgCOS
RUA 1)0 PASSEIO \ 78

O mais chie e elegante desta capilal—
Rciidez-vous da elite carioca,

CONFORTO, LUXO, ARTE, BELLEZA

HO
E.\itJ sempre crescente da applaiididl

artista ANITA BOSC11ETTI.
INEüUALAVliL suecesso da 1 troupo 1

de artistas soli a direcção do elegaíllecfl1
biiroticr brasileiro (unico 110 gênci'o)JULI0
MORAES.

FERNANDA BRIANI), cnnlòra ' VOZ.
LA IBÉRIA,bailarina hespanhoal.
LA FLiiRY, cantora italii-iraiiceza.
OLGA BRANDINI, estrclla italiana.
ANITA BOSCHElTi.oxccnlrica ilaliana.
Todos estes artistas são conlralndos ox-

cliisivaineiite pela empresa A. PARISI £ C.

Orchestra de Iziganos sub a ilirecção
do popular maestro P1CKMA.NN.

EsU semana-GRÀNDES NOVIDADES

Surpresa ! í 1¦ *


