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PE SETE EM SETE DIAS A ESMO

O FADO EM ÁFRICA-

(Para distrnhir os prisioneiros)

Chorar, germanos, chorar,

Que a chorar a fome obriga t

Chora sempre quem, por sinr.,

Tem mais olhos qne barriga!...:

LEILÕES DE OBJECTOS HISTÓRICOS

Esgotado o "slock" de objcclos do imperador D. Pe-
dro II. esperemos que o leiloeiro Virgílio cm breve

unnuncie : — O tratado da llelgíca com a Allemanha.
ti capacete do kaiser, eom a águia dcpunnada e de azas

quebradas. O plano do estado-maior ailemão, remen-
dado varias vezes. O liorão. O óculo por onde Gnilher-
me II durante toda a guerra ponde contemplar a Torre
F.ifftl — Um despertador, conquistado peto I:ronprinz
na Bélgica, uma pedra da calhedrnl de Heimr, r. vários
pregos da estatua de von Hindenburgo.

POBRE UERMANIA!

(Hom senso tardio) — d mantcigiicira continua va-

sia I Si cm vez de canhões tivéssemos fabricado man-

ifiaa c queijos !,.,;

IRONIAS DO DESTINO

'A (tsla du creança !..."¦ "A ftsla da creancah
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A DERROTA DECISIVA DA ALLEMANHA
t.i HUiMiH'1

A queda de Lembers
marcará a derroca *a tedesca no oriente

l.cmbcrg, Cracòvia, Hreslau, serão as fu-
tttras estações dc parada do Exercito mos-
covita qlie se encaminha paia Berlim.

No domínio da estratégia, o observador
uue, do longe, contempla n gigantesca luta
<|ue se trava no Velho Mundo, fica extasia-
dp ante a sua grandiosidade.

.loffre,' Koúròpalkine e o grno-duque NI»
colúô assombram o mundo na applicação da
transcendem:; seienein da estratégia; os cs-
pcefadoros aticiosaiiicntc aguardam o rcsul-
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Oficnsiua russa visando Lembcrg-Prze-
mijsl-Cfacovia

tndo do jogo delicado disputado no vasta
tabolciro qu'c oecupa qunsi ii.da a Europa c
uma boa porção da Ásia, c vibram dc eii-
thusiãsmo pela perieia, calma c energia des-
«cs tres modea-nos cabos dc guerra.

A ultima offcnsiva moscovita nnniquiloti
para sempre o Exercito .'austríaco, o as con-
secutivàs idõrrolas que tem soffrido . impe-
dem jamais lóntnr-qualquer acção séria so-
bre as tropas do czar; a su-'t situação c de
impotência no final oa çaÍa*>íroplic eiirõpc.T;

Os feitos ã'arnia.; russos na Galicia vão
alcançando uni duplo objectlvo decisivo —
collocarido a llumania o a Orecia ao lado
dos alliados ¦:• abrindo aos moscovitas pas-
sagem para Iíerlim, inutilis.indo todos os
esforços dos soldados do liítscr na frente
oriental dc batalha.

Os exércitos moscovitas combatem . nas
cercanias de Lcmberg c a queda desta praça
abrirá o caminho para Berlim, via Crncò-
via, obrigando a evacuação de todo o terri-
torio russo òahupiido pelos fedescos.

Si lançarmos um f.olpe de vista sobre as
linhas moscovitas d.i Galicia, fácil será
desvendar .a intenção do listado Maior- rio
czar — omqutftito ao norte,' há Polônia o na
.l.ithuania ha relativa calmaria, impcllindo
os austríacos para ionge das fronteiras do
sul da Iiussia; as tnpas que operam na re-
pião de Lemtiòrg não pararãn nessa praça,
cm torno ila qual, desde o uiicio dá grande
guerra, táulo sc tem combatido.

Os russos passarão além, e, pela terceira
vez, penetrarão-, cm Przemysl. collocarido a
linha tedesca ,èm siiunção precária.

A' semelhança <la"òffcrisiva nnglo-frnneeza
do Somme, que. visando Peròniic o St.Qucii
ISn, tem por objectlvo obrigar . o . recuo di
toda a linha tedesca do norte da França c
tio território belga, livrando Vordun da pres-
são a que está sujciin — a offensiva mos-
covita, quando attingir Pcíemysl c cánii
liliar cm demanda dc OacOvia, terá álcáu-
çado um duplo resultado: ameaçando Brcv
Inú, na Silósiá, forçará* ,o' recuo geral da li
nha tedesca ua Polônia, o que naturalmente
influirá sobre Ioda a frente até ltiga.

Quando os moscovitas alcançarem Craco-
via, a linha tedesca quo se estende da Ga-
licia até a Litbiiâii-r. estará ameaçada cm
sua retaguarda e condcinnada a um desba-
rato ' 

completo "si não ' abandonar o territo-
rio russo. ;.

Comparando a inlctligcnle c superior c<-
trátegiá do Estado i\!aior moscovita com ns
grosseiras offensivas .dc vou M.içkcnséh so-
lire n Servia e dc von lliiidenburgo. sobre
a Polônia, verificaremos a diffcréiiça pçõ-
funda entre a estratégia dos que. se diziam
mestres o a daqüclliif que eram dcsdenlia-
dos quando, desarmados, tiveram que aban-
donnr ao inimigo o território que oecupa-
vnrrr cm lfltt...

De um lado. a offensiva brutal c eéi-.i,
confiante exclusivamente h", superioridade
numérica dos cffectlvos c de armas; dc ou-
tro lado, a torça mniejada com calma pela
Intelligeiiein hieida do Estado Maior russo,
o verdadeiro ,;ogò s-.iciitiflco dc xadrez, so-
bre o vasto tr.boleiro estratégico que oc-
cupa a frente que vae dos Karpathos ao lit-
toral do ll.iltíco.

A estratégia"'': alguma coasa mais que o
morteiro dc '120,-a lúitatn, o pão dc guerra

c :i cerveja; c a soiíiicia delicada c subtil
que os tcilescps não podintu còmprchendér
com a sua KÜLTUItA.

A massa, a brutaNlade o a fama não po-
dcriani síipplaiitar a intelli^meia c a civi-
lisação, mormente agora <iuc os iniperios
ceiltraes sc debatem uo esgotamento ni''te-
rial, única superioridade, 'liiás, que apre-
sentavam no começo da grande, guerra.

Mais quq os tedescos têm feito os turcos*,
que, impedindo a íassagem dos alliados
através dos Dardanrllos, com bravura ad-
miravel, digna dc outra causa mais justa
c mais nobre, ainda resistem aos embates
do invencivcl Exercilo do Caucaso, que _ o
grão-duque Nicoláo, através da Armênia,
conduz para a conquista dc Constantinopla;
mais que os tedescas têm feito os búlgaros
traidores, que, condmhnados á rnorte c ao
desapparccimenlo fatal, não obstante acha-
rcin-sc mcttidos entre a bigorna o o martel-
Io, onde breve serão esmagados, ainda fa-
zern face aos ataques simultâneos dos allia-
dos dc Salonica, dos rumaieo; c russos, de-
fendendo-sc tom phrcnesi, qual velhaco va-
lente, quando tenta escapar das mãos do
policial epie 1 agarra pela gola.

Os tedesens illudi-am-sc mais com sun
estratégia que com o valor dos frnncezes ou
a tenacidade itos inglezes, por isso que, pre-
vendo o quanto seriam capazes os soldados
republicanos, á traição iniciaram sobro a
França o' ataque pcias coslas, violando a
neutralidade daJBclgica; nãc ignorando a
tenacidade britanniça, cm .lulio Vcrne fo-
ram beber ensinamentos, de cujos ensina-
ir.enlos surgiram os famosos t frágeis "Zen-

pelin" c submarinos, com os quacs preten-
iliam •mclter medo. á Inglaterra; mas, depo-
r.itaram confiança demais em sua cslratc-
gia salibatinada durante meio século.

A-famosa c.lratcgia tedesca é, porém, a
principal causa da derrota decisiva da Alio-,
manha.

Tennhfe Aof//*.
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Guerra ao nosso oalé
nos Estados Unidos
Um sueced. neo a >rtgoado como

superior á tussa ruiiacsa

Morreu um ministro
hespanhol

MADR1D. 8 (Havas) — Falleceu esta noite
cm San Sebastiati o ministro da Justiça, Sr.
Barroso.

¦ mu* '

A inspecção sanitária aos
portos do norte

è
A commissão entrega o

relatório parcial ao director
de Saúde Pub.ica

As medidas propostasV'OSr. 
Dr. Carlos Seidl, director. geral de

Saúde. Publica, já está de posse do relatório
parcial da commissão sanitária que foi ao
norte inspeceionar • as inspectorias de saude
dos portos até Manáos.

Capcaiidb aquclle relatório og';Dr.s. Alberto
da Cunha c Maurício de Abreu enviaram uma
carta ao Dr. Carlos' Seidl, fazendo conside-
rações relativas á commissão que deseinpe-
nbaram c .lembrando medidas tendentes a
melhorar os serviços 'marítimos dos portos
do norte.

Assim, entre outras, os Drs. Alberto (ia
Cunha o Maurício üe Abreu propõem no Sr.
director gerai dc Saude Publica, eni seu rc-
latorio parcial, que seja dispensado o expor-
go dos vaiioics procedentes da Bahia; potleii-
do elles atracar directa c imiíiediatamentc. no
cães dò porto, devido á inexistência de
quaesquer epidemias naquella cidade, ao des-
apparecimcnto d.i febre amarella de suas es-
tatisticas, cuio ultimo caso oceorrido venfi-
cou-se liu um anno c couliantcs no apparc-
lliriníentb perfeito de que dispõe o Serviço
Sanitário do Estado. . ' 

,
Quanto ao Pará, em cu.io caes os vapores

procedentes dc Manáos continuam a nao
atracai- como lio tempo em que o Amazonas
era foco dc febrj amarella, medidas idênticas,
lembra a commissão, devem ser postas cm
pratica. „¦¦ 

'¦",'•',
O Dr. Carlos Seidl, fundado nesta, no que

sabemos, vae ordenar a cessação dò expurgo
iirêvio para o.s navios dc procedência do norte
mie desejam aqui atracar, c traiisnuttiu ao
Sr ministro do Interior as medidas cconomi-
cas lembradas no relatório prévio da cnmnils-
são c bem assim tomará naturalmente em

.;deraç5ó a rcclamaçâfl contra a iiroluhi-
ção ilos navios procedentes de Manáos atra-
corem no Pará.

Thoosanjs oi Travelers
as «cll as bomé h&x, ivitii n-hom tca or sen'«
iiXtgrnrs. tiane coavc.-.ier.tly as haoí n exa-
paci. uir-ligill Ci» of «fse {õmõuã p«r« fo>í1-
íriní . .

INSTANT P0STUM
Maik o( ttilieat atd n bit o( v.húleãoan

tftacle, Pottum is purc, drug-.írce, nouristiing.

I Pottom is espccially hafldy—a leve!
leaspoonful in a cup wilh boiting water maties
a deliciixij drinlc úuUntty. Its color and
flavour are rcry remindfut o( mild Java cortec,
yct ooiy beneficiai rcsult» foltow its use

Cm N> XA-i klah' • M N

O.N.XI0-I4» accH. W.C0
tm. Wwlam. Um V«t

"Theie^ a Rcaton"
for POSTUM

C«ul Co. Uí. C*ri. Cmk Mü. U..Í 4.
Oi «v Exan Hom a Na> Voi.

JBwinnBÍ**________£_j_|__:|

Vm dos prospeclos dc propaganda do"poslum", largamente, distribuídos nos
. Estados Unidos

O F.stndo de/S; Paulo, zelando natural-
mente pelos seus 'interesses commercines no
estrangeiro, interesses nacionaes, ao mesmo
tempo, sentiu que a propaganda feita-contra
o café brasileiro mais a mn!.s se. avolumava
nos Estados Unidos, produzindo já alguns
resultados, embora pequeno::. Enfrentando
assim o inimigo, que, dc longe, fazia alvo
a um dos nossos faeforcs dé riqueza, dí-
pressa o governo dn Estado visinho, vanta-
josamente, procurou destruir a cfficiciícia
da campanha já iniciada a respeito, c, di-
rigindn-se ao governo da União, pediu que.
por via diplomática, fosse deliberada algu-
ma acção :1o defesa.

Trata-se apenas dc uma propaganda com-
mcrcial do pioduclo indusUial denominado"Postum", que, explorado pela "Poslum"
Cereal C°. Ljd., «atile. Croclt, Micli. U.
S. A.", visa afastar do rhcrêadp norle-amc-
ricano o nosso café, que tem uma acecita-
ção especial naquella praça. Esta companhia
está organisadã com poderosos capitães,
tendo até agora despendido milhares de dol-
lars só com a propaganda a que nos refe-
rimos.

Km' sc tr.nlando dê um as.sumpío dc com-
mercio estrangeiro, jiislamciile num paiz
onde dia a dia vão sc estreitando ns nossas
relações, procurámos ouvir a aulorisad.i
opinião do Sr. Gottschalk, cônsul geral da
Republica Ndrtc-ainciicàíia no Ilrasil.

Interpellado por uni dos nossos cnnipa-
.nlieiros sobre si conhecia dc perto o já fa-
inoso. "Postum", disse-nos S S. :

— Sim.'. E' possível que estejam cm jogo
interesses . cominercines no terreno dc con-
correncia, :de . rivalidade, mas. não acredito
que; seja dp tal vulto a- prejudicar o pro-
dueto brasileiro no .mercado do meu paiz.
O "Postum" é iim succedaiico do café, ax»
trahido dc ginhulos cultivados nos Estados
.tinidos; aconselhado para as pessoas nervo-
sas,> isento dc cafeína,, como asseguram os
(pie exploram o seu. epmnurcio c cliimico;
nortc-aincrieauo.s. Não creio que tenha, cn-
trctnnto, as propriedades do café, mas os
seus pròpagandisfas asseveram a sua perfei-
ta sulistitn!çao como um bem geral para a
saude pubUaíi, E—,.cousa interessante —
no meu paiz 'ia uma verdadeira mania pelos
suecedaneos', Ha o mie • concorre á cerveja
á aveia, no trigo; lia-o que concorre, cm-
fim, a toda a sorU dc mercadoria de use
coniimim, alguma ver até reconhecida como
nociva á saude publica; ma:;, assim mesmo,
naturalmente usada.

Estou informado — disse-nos ainda o Sr.
cônsul — de que o'Ministério das . Relações
Exteriores já deu instrucções a respeito ao
embaixador tiras.ileiro em Washington. Lou-
vo essa- iHtitude do Sr. ministro, procurai!-
do amparar o pròducto brasileiro, tão apre-
ciado no meu paiz; mas fico convencido
tambem de que o café brasileiro não per-
dera cousa alguma no mercado nortc-anic-
ricano com a concorrência do "Pontum".

- i. --¦ <mf  ——

Aselefçõds municiiiaes
2w Ala 0^8

JARAGUA', 8 (A NOITE) — Foram rcalisa
das as eleições municipaes eni todo o Estado,
sendo eleitos, para Maceió: intendente, phar-
maecuticò Hirinino Vasconccllos; actuai sc-
cretario da Fazenda, c vicc-iulendcn-lc, nego
ciaiitc Salvador Costa.

I | al II 1 fl

I llll \\\ il 8S IliPS ?
"Hão. — Elle faz músculo,
caracter, disciplina e energia"

Assim se exprime o Dr. Piaciáo Barbosa
"A minha opinião sobre o "football" ?

Dar-lh'a-ei com muito prazer, com tanto
mais prazer quanto sou nm revoltado contra
o descaso com qüe governes c povo. entre
nós, tratam o problema da cultura physica,
c procuro, sempre, que posso, ser um propa-
gandista do exercício pbysico c da vida ao
ar livre, como meios dc ter saude c de le-
vantar a robustez o a resistência da. nossa
raçn,--<jnc é uma das mais fracas do mundo,
cm que pésc ao optimismõ o ao orgulho iu-
digènas. Quando ao "football" cm si mes-
mo, penso como o Dr. Francis Ilcckel, au-
lor de uma das melhores obras que sc co-
nhcccin sobre culj.ura plíysJca c curas dc
exercício, o qual o considera o primeiro o o
mais completo dc todos os desportos; reuniu-
dn as vantagens da carreira ás da luta disci-
plinada, fazendo homens lestos, babeis e for-
tes. O "football" não só faz músculo, como
faz caracter, disciplina c energia, cousas lo-
das dc que nós precisamos mais que tudo.

Quanto á edade cm que a pratica do "foot-
bali" pôde ser iniciada, a verdade está com
o Dl*. Francisco Kiras, conforme cllc sc ex-
tornou na Academia ile Medicina. O "foòl-
bail", salvo cOritra-indicação individual,
pôde ser praticado desde os sete annns dc
edade, isto c, o "football association" ou
'"socecr", que 6 o usual entre nós; o "ru-
gby". muito rnais violento, só deve ser per-
mittidò dos 1(1 annos cm deante. Essa é a
opinião dos melhores c mais modernos cs-
pecinlistas da cultura physica. O Dr. Lu-
ther Oiilick, no seu mappa dos desportos;
conforme elles são praticados pelos ringlo-
saxonios, o povo dc tradições c hábitos de-
sportivos mais adcanlados, divide as cdades
cm tres períodos: o prmeiro, do nascimento
aos sele annos, cm que os exercícios devem
ser os movimentos naturaes e o.s brinque-
dos apropriados; o segundo, dos sele annos
aos Vi, em que podem ser praticados Iodos
os jogos de bola, menos o "rugby", abi cs-
tarido o "football", c. o terceiro, dos 12 nn-
nos á maturidade, em que os exercícios são
os mesmos do período precedente o mais
alguns, como o "bnseball", o "basketball",
o "hockey", o "crickct", o "golf", o "box",
o "bowling". o "handball" o "i-owiug", o
"watcr-pcilo" (dos IS cm deante), etc.

F.stn divisão das cdades quanto aos exer-
ciciòs physicos, pôde s.offrer modificações,
segundo a constituição dos indivíduos; mas,
em suas linhas gcracs, cila é boa. 13, como
todo o exercício, nas creança,^ o do "foot-
bnll" deve. ser dirigido c fiscalisado.

Isto quanto á questão sóvacnle do "foot;
bali". Porque, é preciso que se diga que só
o " football"* não basta' para o desenvolvi-
mento pbysico regular c harmônico da
creança; antes de -chegar ao **football", a
ainda com cllc, a creança precisa praticar,
nicthodica o systematictimeute, os exercícios
a mãos livres, os exercícios respiratórios c
a vida ao ar livre, que lhe darão a postura
correcta c hygienica, o thorax amplo e o
appavelho nçuromnscular cfficiente.

Para nós, brasileiros, esla questão da cul-

tiira iibysica do homem 6, segundo penso,
unia questão de vida ou, do morte. Os po-
vos fracos, jihysicaiucnlc, dãlão destinados á
servidão. Os povos que dominaram o que
dominam o mundo foram o são os povos
physicamcnlo fortes; os que se deixaram cn-
fraquecer foram dominados ou destruidos.
O principio ehrisláo da procedência do cs-

Lm menino norte-americano jogando"basc-baU"

pirilo sobre o corpo é nm erro nefasto. 0
corpo humano c também uma creação divi-
na, e o corpo forte obedece, ao espirito, o
corpo fraco dornina-o.

Devemos reviver a religião da força c da
belleza do corpo,, como oiitrlora na Grécia
c cm Roma, e hoje na Inglaterra, nn Alie-
manha c nos. Estados Unido:*.

Toda a pedagogia brasileira é puramente
mental; a pedagogia physica não se conhe-
cc • sinão por fórmula e não se pratica. E
isso é, para mim, um verdadeiro assassinio."

Foi assim que," a nosso "pedido, 
se cxler-

noa o Dr. Plácido Barbosa -sobro -os- rcsul-
tados do "sporl" mais popular hoje uo
Brasil.

0 embaixador brasileiro
em Lisboa era estado

grave
LISBOA, 8 (A. A.) -- O Sr.Dr. Gaslão dn

Cunha, embaixador do Brasil, actia-se enfer-
mo, offcrccendo o seu estado certa gravidade.

S. Kx., que guarda o leito ha já uns dias,
está doente dc uma aortite, soffrendo repeti-
dos ataques de falsa angina pectoris. ,

O palácio da embaixada tem estado clicio
de brasileiros c autoridades portuguezas, que
vão ali saber da saude do representante do
Brasil. .... •'

S. Ex. tem recebido muitos telegrammas c
cartões dc pessoas gradas dii política, das lc-
trás c do mundo administrativo; que se in-
têressnhi vivamente pelo prompto restabcle-
cimento do embaixador brasileiro.

0 general Campos deixa
Cuyabá

O general Caetano dc' Faria, ministro da
Guerra, recebeu hoje telegrammas do general
Carlos Campos, commandnntu das forças fe-
deraes em Matto Grosso, commiinicando que,
em vista de reinar cm Cuyabá a mais com-
plcta calma, segue amanhã dessa capital pa-
ra Corumbá, onde a sua prescusa c mais no-
cessaria.

0 orçamento municipal
soffreu modificações

T
' Como noticiámos, a commissão de orça-
mento do Conselho esleve cm conferência com
o Sr. prefeito, resolvendo algumas ' modifi-
cações na proposta orçamentaria para o exer-
cieio vindouro.

Assim, na sessão dc amanhã, deverá ser
lido no Conselho esse trabalho, cuja publica-
ção sc fará, como determina a lei, durante ;t0
dias, afim dc receber as reclamações dos in-
te ressados.

Pudemos saber que a commissão resolveu,
entro outras cousas. augmentar o kcrozene,
entre os artigos a serem vendidos nos arma-
zens e cuja supprçssão figurava na proposta;
as multas do infrneção da lei que regula o
fechamento das portas c reduzida dc 5d0§ para
lOU"}; n imposto do carpinteiros, trabalhando
só, é reduzido de 80Í para (>ÜÍ; restabeleceu-
se a antiga tabeliã dç impostos sobre, joalbe-
ria; os collcelore.;, sujeitos á tabeliã A, com
exeepção dos estabelecimentos fabris, quando
estabelecidos nas zonas suburbana c rural,
terão uma reducção dc 20 c 41) °|°; a,taxa dc
cscriptòrio dc engenheiros c ágrimerisores foi
equiparada á dos advogados c médicos; o im-
posto sobre lçtreiròs, placas e toldos será co-
brado como acliialmeiite: a taxa dc assistenr-
cia, elevada a 10 ';' sobre os alvarás ou
guias expedidas para as casas commcrciacs de
bebidas, loterias, fumos, vchiçulòs c div.er-
sões, foi reduzida para õ "j", senito suppidmi-
da a taxa dc 0 V cobrada sobre os alvarás dc
obras.

A GUERRA
ml0 »n«.ni

Novas victorias dos antjto'
francezes

m FRENTE OCCIOENTAfJ i

A situação
LONDRES, 8 (A NOITE) — Os alliados nU

cançaram um novo suecesso no Sominc, avan»
çando ao norte dc Morval, oecupando complc-»
tanicntc a aldeia dc Le Sars c fazendo aind»
outros progressos, entre o. Ancre. e o norlo
de I.csboeufs.

Foram capturados uns quinhentos prisio*
rieiros válidos. .

Ao sul do rio, o.s coutra-alaqucs alleinãesi
forajn todos repellidos.

No resto da íreute nada liouvc d.0.Sfaad4
importaucia. - - -

Novos suecessos dos angto- . ..
francezes
PAPilS, 8 (llavas) — Communicado official

de hontem ú noite :"As nossas tropas, com o auxilio das ingle-
ias. atacaram a linha dc frente inimiga entro
Morval e Bmtchavcsrics. avançando mil c du-
zçntòs metros a nordeste de Morval.

Na acção fizemos quatrocentos prisioneiros
c tornámos quinze metralhadoras.

Ap sul do Sonuue. e na margem direita dol
Mosa estão empenhados violentos cluellos da
artilharia."

LONDRES; 8 (Official) (llavas) — As tro-
pas anglo-lrancezas .operando do coromun»
accordo, alcançaram mu avanço de mil c du-
isentos metros a nordeste ile Morval.

LONDItES, S (Havas) — Comninnieado da
hontem á noite, assignado pelo general Ilaig :"As tropas britannicas, com a cooperação
das franeczas, atacaram as posições inimigas
entre a eslrada dc Albèrt a Bapnumo e Les-
boeufs, progredindo um hilometro e occupatw
do a aldeia dc Lc Sars. O numero dc prisio^
nciros é ainda incerto.

Os nossos aeroplanos auxiliaram efficaz-
mente a infantaria, lançando numerosa»
bombas sobre as posições inimigas."'' .' 

m ¦¦» i— (
A CRISE GREGA

Não ha mais governo
LONDRES, S (A NOITE) — A sltuaçío Ini

terna da Grécia peora do momento para mo*
mento.

Os jornaes do Athenas, de hontem de nol-«
te, dizem que a criso ministerial ainda «e de-
Vc proloiiítar por • alguns dias, pois não li»
em Athenas ninguém quo queira tomar con-
ta do Roverno nas bases que apresenta o rei
Constantino.

Hontem de manhã og antigo» ministros tc»
uniram-se. cm palácio, a convite do soberano,
que lhes queria pedir que retirassem o pe-
dido de demissão. Os ministros mostraram
ao soberano a impossibilidade em que cata-
va o jíabincto dc ficar uo governo sem que
a Greeiá declarasse guerra á Bulgária. O rei
respondeu quo a Grécia não sairia da sua
neutralidade, suecedesse o que suecedesse. A
discussão azedou-se, havendo violenta alter-
cação entre o soberano e os ministros. O rei
Constantino mòstrou-so indignadíssimo com
a altitude dos ministros e chegou a ameaçai-
os ile os expulsar do palácio.

Os ministros retiraram-se muito desgosto-
sos, e. declararam que não voltariam aos-seu»
ministérios nem para despachar o expedfen-
te. Nenhum dos ministros, de facto, voltou
hontem do tarde aos seus gabinetes. Caso
elles persistam nessa attitude, pode-se dizei
que a Grécia está sem governo.
O rei Constantino quer ser di-

ctador
LONDRES, 3 (A, A.) — Informam de Ss*

lonica qne o rei Constantino continua con-
centrando tropas cm Athenas, esperando-sè .1
todo o momento que o rei dc o golpe dc Es-
tado para implantar o regiméh absoluto n%
Grécia;

NAS FRENTES RUSSAS

Dc Riga aos Carpathos
LONDftFS, 8 (A NOITE) — Nas frentes rus-

sas, segundo -informam . de Petrogrado, não
houve nada dc grande importância dc hontem
liara hoje.

A batalha do Dnicstcr proseguc com grande
encarniçamento.

Na frente dc Piiga, pequenas acções dc ia*
faiitaria.

Nos Carpathos, os russos fizer.ãin algum
progressos ao sul do Kirlibaba.
Os russos romperam a frente

austríaca
LONDRKS, S (A. A ) — Os russos rompo

ram a frente austríaca ao norte de SvimicLjr,
na dirceção de AVladimir.
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Ecos e novidades
Fui noccsinrlo quo .. Sr. almirante Alcxnii»

(Ii.ii.i de Alencar estives» mneiiçiulu dc cair
na compulsória uo próximo dia I», pnnj que
mi Scnudo Mir|!b.H- um projecto dc lei Inliv-
iiretiiudo a refonua om seu favor. Como totlii
m gente suhe, o Sr. Alexandrino de Alencar u
vice-almirantii cflcetlVO, graduado viu «luil
runte. , ,.

A lei monda reformar, como se fez alu
¦gora, lo.íu vlcv-iilinlrnutv quo ntlluja 08 mi-
no*. Nunca sc contou, para u compulsória;

-o posto du graduação, O Sr. almirante Ale»
>,iulrlno. porém, quer uma lei de oxccpç.W,
a seu fnwwr, Um chefo de classe «pie multas
veies foi (.brigado a tomar medidas «le ex-'.-cpçfio, 

para «.brigar i.fficiacs n deixarem O
.M-rvii-n, nfio ilevln ser «. primeiro n dar o
exemplo du cumprimento â lei, máximo agora
íitte dcsiipparei-cu o posto do almirante?

Na Argentlnii O tenente general llpcii fez
• compondin contra i» Pnraguay, comiiinn.loii
tvm cbofu o Kxi-rcilo argentino conlra os in-
«llus d.. PSitagonln, foi duas vezes presidente
«Ia Hepnblien, u seria a terceira si mui tivesse
morrido. 1'ola bem: aos tiü annos a lei Indica-
vii-lhc a poria ila reformai ú ningiiom se lem-
l.roii, em toda u Argentina, du arranjar uma
lei escusa que O livrasse da coliipulsiir.a.

Não seria tá» bonito quo o almirante ti-
^esbe a grandeza piorai do levar no presidente
du Republica «. decreto du sua reforma?

Os grandes chefes são como von lllndcn-
luiiii c o general Pau, que, mesmo c-ompul-
Mtdos, voltaram nn serviço octivo, commnii
(laudo exércitos, cujos cf fedi vos numeram a
população valida em edade militar dc todo o
Brasil! -Mesmo reformado o Sr. nlmlrnnlo
uno deixara u pasta do ministro, c, si por ilei»
Ki-uçit nossa, tivemos unia guerra, sendo tnn-
tos os méritos du S. lix., é provável que o
governo de- então se lembre de ehaniiir jo<>
t-oinmaiido dn esquadra o alinir.-iiilc quc mais
tempo dirigiu sua organisiiçãn t- preparação.
Mas antes do tudo deve-se cumprir a lei...

Leitura para os domingos, As olignrchins
fsladiu.es.

Escrevem-nos de Barbaccna ,
"Sr. redactor. — Saudações. Ju «ine \. s.

estampou no seu jornal de 1 do corrente uma
carta sobre a obgarchla Cruz, do Amazonas,
mais do que razoável se lornu n publicação e
divulgação da olijjarchla Blas Fortes, que e dc
sc lhe tirar o eh:i])én .

— Dias Forles, senador estadual, chefe exc-
cativo da Câmara ele Barbaccna e presidente
do P. 11. M. ,-.,'-,'2 — Bias Fortes (filho), deputado estadual.

;j — Jteuctlicto Ce-sar (sobrinho), lente de
chorograpliia ch, Cymnnslo, sem concurso.

4 — Brasil de Araújo (sobrinho); professor
ile gymnnslica do Gyninnsio, sem concurso.

;', ~ Cnmillo Araújo Filho (.sobrinho), bedel
ile. Gymnusio.

t) -- Paulo Rocha Lagoa (genro), lente dc
.•geometria do Gymnnsio, sem concurso.

_ .lofu, Rocha Lagoa (irmão do genro),
lente substituto «lc historia natural do Gyni-
jiasio.

—• Albcrliuo César ("sobrinho) escriplura-
rio do Aprendizado Agrícola.

!> -- Marcilio Pereira ela Silva (sobrinho),
promotor publico. ... ,

10 — João Manoel de Araújo (cunhado), col-
Jector estadual.

II — Cnmillo de Araújo (cunhado),, avalia-
idor dc bens.

12 — Luiz lislevcs (sobrinho) auxiliar «In
collcctor estadual.

13' — João Campos (sobrinho), director ela
Jiscol.l Normal Municipal.

H — José Compus (sobrinho), nlmoxarifc
ido Aprendizado Agrícola.

15 — Fábio Campos (sobrinho), fiscal da'(Cornara 
Municipal.

16.— Deodoro de Araújo (cunhado), ilircclor
du Colônia de Alienados.

. 17 — Flausino Campos (cunliado)', director
Aposentado do Mercado Municipal.

IS — Francisco Hcnncncgildo. (sobrinho),
[director da .Secretaria dar Gamara Municipal.

19 —! Antônio Campos (sobrinho), "enge-
idieiro". director das obras da usina de ele-

Ittricidade.. 20 -— Corina Araújo (sobrinha), professora
; do gyimiastica da Escola Normal, sem con-
I curso.
. 21 — Xenophonte Hciwult (sobrinho), phar-
jnaecutico da Assistência de Alienados..

Pode ser cpie em qualidade, seja nicnor do
;que a do Amazonas; mas chi quantidade é bem
! maior. Aqui se. omlttem os primos dos- gun-
^•os e os sobrinhos dos cunhados, cpie lambem
lim sido contemplados. — Dr. Ox.,''
*~*~\j 

."í&'í'lr'' SJ-'** ®P$ 9tâ&Wí?
Os quatorze fuuccionarios. do" corpo consu-

,7nr e os dezesete do corpo diplomático — to-
|tul trinta e uni! — ucluaLuieiite xto Rio de Ja-
Ineiro, receiem todos <js seu» vencimentos em
"ouro" V

Si íiindn valesse á peba profligar os. abu-
.sos, os desperdícios o us itlegalidadcs lio Ha-
inaraty, diriamos que esse. pagamento é uni
crime, oiu verdadeiro peculato. A lei «i chi-
¦rissima...

Com cffeito, á Consolidação das Leis do
tiorpo Diplomático diz^io seu art. 57:ios mi-
lastros e secretários chamados ao paiz pelo
governo, a serviço publico, perceberão seiis
vencimentos integraes cm moeda corrente do
paiz; e no ar.t. 5b: "Na mesma espécie de

moeda raeeberüo os vencimentos que lhes'competirem os empregados diplomáticos quc
.vierem áò Brasil com licença ou airui pernia-
necerem. .jqo descmiicnlio de qualquer com-
missão".

li a Consolidação Consular diz no seu
art. 127: "Os empregados consulares que vie-
rem ao Brasil com licença ou aqui permanece-
rem no desempenho, de qualquer comniissão

.recebera» em moeda corrente do pai: os »cn-
'cimentou que lhes competirem"'.

Quanto aos envijados extraordinários, que.
vêm oòcupàr o logar inntil cie sub-secretario
«le Estíido, dá-se a (anomalia <le ganharem di-
.versos veneirnenlos para exercerem as mes-'mus luncções e coím a mesma representação,
conforme a categoria das suas leguções. As-
>im, uiiieaçgo que se, quiz súpprimir para eco-
laiomisàr trinta contos e que custaria 2-1 ou 21
cotito/s, si tosse exercido por um «ios directo-

ires,, "geraes, está aflora consumindo mais cie'(i.x,lcontos 
(ao cambio de 12), deixando-se

aiaida para isso aeephalo por tempo indeter-
minado uni dos mais importantes postos di-
iploniaticos da Republica.

Os subúrbios da Leopol-
dina invadidos por uma

horda dc ladrões!

tèmm
AOONFLAQRAÇAO O A EUROPA
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A POLICIA E' INÚTIL
Fina verdntletrn horda de mnlfellores in-

festa presentemente oi Mihii.blc.s dn l.cnp.il-
dina, csncclnlmeiito nas estações ue Penha,
Olaria u Homiuceoisò. Assaltam, mascara-
dos, n uniu armada, á qunli|uer hora du Ul-1

Novas noticias da guerra
Q dU 53» EM NEWPOKT

O coronel Castilho, uma das viclimas
ou da noile. ha ccrlczn cln ausência e da
negligencia dn policia — um mytho naqucl-
Ios lognres.

Si atfenlndos :t vida nao sc tem dado, o
lão sômcnlo pela não resistência das vieli-
mas, que, não podendo reagir, deixam-.:
roubar, como si fossem assaltados no dose"
Io. O Sr. delegado do 22" dislricto c seus
auxiliarei só têm umn preoecupação: escon-
der do noticiário as noticias dns assaltai,
para fugir á vergonha da sua Inutilidade.
li os ladrões ca.npéa.n.

Longa seria a lista elas casas ass:.ll:ni:.s
nas ruas Philnnieiia Nunes, I.eopoldlnn Regi,
Sylvio, ele. A Fiumos o Bomsuccesso Iam-
bèm eslendem ellcs n sua acção.

Entre outros muitos nssillos, uni dos
niai". uudoclosos foi A cisr: do coronel Ma-
noel José Castilho, á ru:'. Phüomena nu-
moro líl.S. Esse cavalheiro, que foi funceió-
nario da polieia. reside só naquellá cü%-.i.
Tres vezes foi .c-!!:i assaltada'. Da primeira
não foram vislos. os ladrões. Da scguti.l-i
eram dous creoulos, inascaradus, armado
um de revólver c outro de faca. Avi-omoa-
ram a poria. Já no interior, quando entra-
v.ini elo quarto do coronel, foram prcsctl»
tidos.

-- Não necendn a vela, grilaram.-
O coronel, homem cdosó, (|iiasi cego, não

ponde reagir. Ameaçado d.' morte, sob in-
mitos, foi: obrigado :. ir I.¦iscar o dinheiro
que tinha. dflOÇ, (|.ie entregón aos ladrões.
Ainda pediu que lhe deixassem um pouco de
dinheiro para as despesas !

Novamente foram os assaltantes á sua
casa e. sob ns mesmas ameaças; fizcrai.i-
n'o entregar o e'|nheiro (pre tinha.

Dc todas as vezes o coronel Castilho íni
á policia, f[u'a nada fez, o c;uc o obrigou ;.
tohinr medidas tlc. defesa.

Durante a noite aqucllcs subúrbios para»
cem unia linha de frente em combati-. O íi-
roleio é seguido c intenso," v.nico meio que
enconlrani os moradores de afugentarem os
assaltantes, que -vivem em bandos.

Que se rouiiam os habitanies e renjam a
baía, já que a policia... é a policia.

A chegada c a partida
NOVA yOIU., 7 (Úctardado) (A NOITK) ~

Ancorou, cerca das 15 horas, em rt,ewj}0«i
Ulioile-lslnnd, o siihiuarlno nllemão u •'¦' «
nrócedento «lc Wllheiushavcn. .-..„.-¦¦',

li facto causou certa sensuefio. No taes ju
grande niwlómornçijo, do populares.

NOVA VOIvK, 7 illetardad... (A NOITK) ---
O "U. .Mi". ch-iKíir. ile desembarcar o correln
«ifflciiil para il embaixada alb-ina em. «lis-
hlnglóni partiu ãi. i« l|3 hora-., destino da
Europa,
Alguns detalhes '<?$%* »v

NOVA YdiiK, « (A NOITE), - Os Jornaes
dc boje vem repletos «h- detiillics da chegada,
hontem de tarde, o. Newport, do submarino
i.lli-liií... "C .'•!!"• .'-•¦«« . „ ....ti .ubmiirinu fez ii viagem em l. utas e, sc»
¦lundo «lecliiraçõcs do seu coiuniiiiidanle, veiu
liu-. Fritados Unido» somente para trazer o
correio ( ;'ficiul dn i-mliaixudii.

o commandante «lesse navio, capita., cornei
Il-insc llbsê, logo depois do submarina; fun-
dei.r, desembarcou o visitou as aulorldades
do porto, quo pouco «le|.ois retrlbiiIram o vi-
sita. Com as autoridades foi permlltldu a en-
Inida a bordo dc alguns jornalistas, rCconlie»
chlumente sympathicor. ã Allemanha. O com-
mandniito llose negou-se, porem, u razer dc-
durações. Disse ..penas que a bordo ImiiiM-
veres c combustível *-ui quantidade sulflclcn-
lc para regressar A Allumunha. N icrn trazer
o'correio official á embaixada o levar outro:.
documentos. Perguntado si tinha vindo pro-

urino mercante "Brcmen , nai

a itaua na cunnn^

Ao longo da frente
IIOMA, H dliiviui -- Aiinunoin-si' official»

mente quo ns Iropas llallan..-. l..marani.(U'
iissalln uni impiirlaiile cuino do U.4nll moiros,
in. niíissiço da llusii. nas caboculriií do \anoi,
i.i.niimil...«Io graliile parto «h« guarulçao *•
aprh.ionaiulo un» vinte sobrcvlvenleg,

Foram repellldon ciicrglcuineiile vários um-
pos iiiimlRps quc- toulnvuiu alocar de surpiv-
vi as linhas avunçudiu Italianas nas encostas
de Phc.lo l.ngazunl. , , ,

lim Gnrl/ia caíram .Ikuu:. obuz..-: mimlaos.
nttluglmlo vários edifícios. Entro estes con»
Ia-se uni liu-pílal «lc catupaiihu.

—i -str»».-y». -
A OFFENSiVA DOS ALLIADOS

MOS BALKANS

.;dV
A POLÍTICA DENTRO DA ,

ADIMINI8TRAÇA0 /

OjHÈltillftl
19 B IH

IO

.. . . Ml" foi recebido, a duas "milhas da
•iilrada do porto, por um submarino norte-

que o acompanhou ate ao lun-

de
sua

Chapéos GELOT
. À casa Almeida Kabello acaba de receber

os novos modelos de chapéos n.olles «la casa
(iliLOT, com um variado sortiniento cm cores,
as mais modernas.
mmmÊmÊmm—mmmwmmmÊmmmmmÊmmmmm

Fazendas Pretas
íü, AVENIDA RIO BRANCO, 14.1
¦Vestidos alta novidade, modelos

"'haute couturo", garantidos, como
sempre, novos' c em primeira mão,
desde 5ÚÇ00O.

NOTA — No inluilo ele evitar quc
os nossos pi-eços sejam aproveita-
dos por pessoas cjue se dedicam ao
commercio, c que nos venham com-
prar vestidos para os revender com
lucro, declaramos cjue. não vende-
remos mais de um' vestido a cada
cliente.

Todos cs conccrlns serão cobrados
a parte, á razão elo 2!1 °\° sobre o
preço dc cada vestido, livre no clien-
te conipral-o sem concerto; 

r.i. Veiichis sei a dinheiro ¦;;''.'..:'

curar o subiu
respondeu

O "l"
t-
auiericalio
dcadouro. ,

O embaixador da Allemanha, conuo
ücinsiorfí. entrevistado, j-ecusou-se por
vez a fazer declarações sobre li viagem elo
"U. 6.1" c multo menos a explicar a missão
que o trouxe, a águas norte-nmerienniis. Apc-
nas declarou que tivera conhecimento dessa
viagem porque recebera um rildlogranima,
avisando-o «l.i chegada dn "T. 58 .

Durante todo o tempo que o submarino per-
maneceu cm Newport conservou-sc uma ver-
dndelra multidão embasbacado no cães. ()s
officiacs e tripulantes do navio, luxuosamcn-
le vestidos, passeavam pela coberta, exlubin-
do-sc pcdnnlesciimente.

Os commentarios
NOVA YOltlv, S (A NOITE) — Os com-

mcíitnrios provocados pela estadia do 'U.

»3" cm Newport são os mais diversos que sc
podem imaginar. .

Um critico militar, escrevendo hoje a res-
peilo, diz ,

A primeira impressão que todos tivemos o
de cspcclaculosa admiração pela façanha rea-
lisada. Os tripulantes do "U. 5't" merecem

rnude recompensa chi pátria. Impar-
cialmenle deve-se. applaudir esse bravo gesto
sportivo. Mas, pensando-se alguns minutos,
chega-se a esta inlcrrogntivn : para a Allemã-
nha mandar um submarino aos listados L'ni-
dos, arriscando tantas vidas, somente com o
fim de trazer correspondência; para ò conde
de Bcrnstorff, é necessário ipie. haja urgetitis-
simos motivos relacionados com a situação chi
Allemanha. lí' necessário, portanto, que a
acção do conde ele BcrnstorfC perante o go-
verno dos listados Unidos seja, neste inomen-
Io, decisiva, lisla lógica não se pode destruir,
li, sem ousar muito, pode-se dizer que tudo
isso tem qualquer ligação com a paz, que a
Allemanha quer obter mediante os bons offi-
cios do presidente Wilson. Não,vemos outro:,
motivos quc justifiquem essa viagem. Os es-
piritos medíocres coutcntnm-se em admirar a
façanha do sifbmurino, o lado sportivo do
caso. Os pensadores, quc vêm mais longe,
acreditam tratar-se de assumpto importontis-
simo. U o tempo o dirá si estamos com a
razão."

-»»•»•»
A cultura physica em Juiz

de Fora
JUIZ DU FOTtA, S (A NOITE) — Hontem,

ús 20 horas .cerca de 8011 rapazes pertencentes
an Cenlro de Cultura Physica "Força e Co-
ragcin" .fizeram imponente passeata pelas
ruas eenlraes desta cidade, despertando gran-
de curiosidade. ¦ mea» 

A situação
LONDBES, 8 (A NOITE) — Tclcgraromnii

dc Salonlcu Informam que a Hltuação em con-
jumo l.a frente cia Mi.ccdnnia coulinúa a ser
r.iiiitii íavoravcl paro os ulIindoR.

Na frente «Io Strumti, as tropas brltiinnlcas
.•ipivror.lmarum-He da Unha férrea de Doiran a
SlTCH,

Na região do Monglonltza e entre esse rio c
o Corno; oo allindo» flzornin grandes procreB-
sus. Ou Bervios oecuparam Pojar, Importante
piuiçã.) que os bulitarm defenderam com todo
o eiicarnlçnmonlo. Essa aldeia, que ílcn uo
norte do loiro de Ostrovo, domina a llnlm fçr-
rea de Oi-u-ovn a Florlna o toda a encosta «>ca-
te «li. Kaimackalám. Os bulcaro» fizeram nü
iiumcrofloa prisioneiros c apo«lerurum-sc de
consideráveis deapòjoa hclllcos,

Novos sitccessos dos servios
I.ONUKES, 8 (Havas) — Tolographam de

Solonlcn:"Os sctvlos toinnraín as posições bulcurnn
de P.ijar, no norte «Io lacro «le Ostrovo, fr.zen-
«Io numerosos prisioneiros u apprchcndciido
Importantes despojos."

LONDBES, « (A; A.) — Os servios estão
atacando Monastir com grande vlolcnclii,

NAS FRENTES RUMAICAS

A situação

>-***»-

iQrômíi cura i
qualquer fosse

s__a_®EassaassasHE
-<-iO»-

carga
o

íca que traz
«Ceará»

MACEIÓ', S (A. A.) —• Passaram pelo nosso
porto, a bordo do paquete "Ceará", com des-
tino a essa capital, o Dr, Alcântara liacellar,
governador do Amazonas, o os deputados João
Zuny e Domingos Andrade, que foram cum-
primentndos a bordo pelo ajudante de ordens
do governador- do Estado c pelo delegado lis-
cal. Os viajanles visitaram o governador.

A PIRATARIA ALLEMÃ

A altitude dos Estados Uni-

dos

LONDRES, 8 (A NOITK) — Acompanha-se
aqui com grande, interesse o desenvolvimen-
to dn campanha submarina allemã, sobretudo
agora que o embaixador dos Kslados Unidos
ein Berlim, Sr. Gerard, está a caminho dc
Washington, no desempenho de uma alta mia-
são do kaiser junto ao presidente Wilson.

Ultimamente, conforme o governo inglez
pôde comprovar, foram mettidos a pique
dous vapores mercantes, sem aviso prévio:
lim, neutro, o "Annulea". de nacionalidade
noruegueza, c outro inglcz, o "Isle of Has-
tings". Ora, a Allemanha tinha se compro-
medido solcmniimente a que os seus sul.-,
marinou não mettessem navios a pique, em
nenhumas condições, sinão depois de avi-
saci os.

Agora, de Arcliángél, Kussia, vem a noti-
cia de que os submarinos nlleniües metleram
a pique dous vapores norte-americanos que
demandavam aquelle porto.

Ii', por tudo isto, grande a «expectativa em
conhecer a attitude que vae assumir o gover-
no dos Estados Unidos deante desta situa,
ção de fucto.

A missão do Sr. Gérard
BERLIM,;'8 '(Havas) "(Via Nova Yorli) ¦—

Não tem fundamento algum, segundo se de-
clara de fonte autorisadii, o boato de que o
embaixador dos Estados Unidos nesta capi-
tal, Sr. Gerard, seja portador de qualquer ap-
pello de paz elo imperador Guilherme,

Dous navios norte-americanos
mettidos a pique
CHU1STIANIA, 8 (Havas) —' (Via Nova

York) — O cônsul da Noruega em Archangel
telcgraphou pari esta capital communicando
quc os allemães metteram a pique dous na-
vios norte-americanos.

LONDRES, 8 (A NOITE) — Informam de
Bucai-csl <[ue a batalha na Dobrudja prose-
xue com grande oncarniçamonto. Os rumai-
ceia voltaram a at ravc-iaiar o Danúbio, na re-
iTÍão de Silistria, c estão atacando dc fiança,
com o maior suecesso, as tropas tciito-tureo-
búlgaras sob o commurido de von Mackenscn.

Os russos, prosegulndo no seu avanço pelo
Uttoral do mar Negro, estão levando de rol-
dão as iropas búlgaras, que recuam para o
sul na dirccção dc Dobric.

Na Transylvania os rumaicos fizeram gran-
des progressos n oeste de Kronstdat.

Outras noticias
LONDRES; « (A. A.) — Noticias ele Bucu-

rest informam qüe os rumaicos voltaram a
atravessar o Danúbio, afim cie proteger as
forças (juc recomeçaram a batalha na Dó-
brudjá.

NOVA YORK, 8 (A. A.) — Os russos oc-
cuparam as fni-tificaçõcs «le Pctrakale, nua
proximidades das costas turcas no mar Ne-
gro. Foram feitos muitos prisioneiros.
-Baaaoacia—ebob¦—on—oui-i-—a-n-a—ai

| Querels apreciar bom c puro café? I
Só o IPAPftiGAiO 1

Exercícios de voluntários
Hoje jicla manhã os voluntários «le mn-

nohras, no quartel cio 3' de infantaria, rea-
Usaram uma formatura geral, ensaiando as
letra c musica dó hymno nacional e canção
do soldado, que cantarão no próximo dia 12,
quando farão o juramento da bandeira, sen-
do e.n seguida incorporados.

Os voluntários ensaiaram também a for-
matura c-in corbeflle, quc elles exhibirâo cm
presença das altas autoridades da Republica,
na próxima quinta-feira, entoando os eauti-
cos. acima.

Com grande animação seguem assim os
preparativos para o solcmne juramento da
bandeira.

Um .seguida a esses ensaios os Ires b.i-
talhões cie. voluntários saíram em passeata
pela cidade, fazendo vários exercícios dc niu'.--
clia e evoluções,

O Ir líono da llniiu do Rlbalrão
Vorniolho a iiarru Man»:.

Fuia noticia circular npparcceu hontem nos
JornnoB, oriunda do Mlnlstcln da VlOçílo o
respeito ao trafego dn rumai férreo «le (Jarra
Mansa a Ilibei.'mu Vermelho e Lavras, ox»
li-itiiu linha «h- cerca dc lltlll lillomotros, llu»
llela onde sc dizia não poder o governo res-
tiihehicr o dilo trafega por talii de verba
e ai.torisiiçãn legislativa para tuI tini.

Ora, conhecemos pòrfcl.laiuciitc o traçada
da linha em questão c suas condições'de Ira»
fego ; Síibenihs qun absoliitniiioiito não se
ui'li.1 o mesmo Interrompido, por isso quo
clle se faz alé- diariamentes snheinos nue
cm lorii.i dc lodo u Inlercssu «h. «lilu linha,
hoje adiulnislrail:. pelo governo, ha it iu-
fliieiteiíi da política mineira, notnilainciite
d.. Sr. Francisco Salles o parentes deste; que
possuem varias fazendas em Lavras q outras
zonas da mesma estrada; sabemos ainda que
por esta ultima asJftrçflo o governo de Minas
entrou n tratar com o governo federal so-
bre iique-IIes interesses, e, 'i publicaçiti. cr-
rada que se fez não pndlu, pois, deixar de
despertar curiosidade peln flagrante contra-
dição que a envolvia.

Foi por isso que nos abulaiiçí.mos a cs»
clàrcccr a questão c, dc informação cm In»
formação concluímos quc uma «ias mais
autorizadas opiniões no momento seria exa-
etamente a do Sr. coronel 1 uiz Cirno, alto
funceiunnrio daipiclla via .férrea, «pie :e
acha nesta capital a serviço da estrada.

Procurámos falar a S. S., que nos disso:
— (irai.de lambam foi o meu espanto cm

ler a noticia em questão, O trafego da cs-
Irad.i não eslá absolutamente Interrompido,
em qualquer parte da linha, havendo até cir-
ciilnção de dous c mais trens diários.

iiu só posso attrihuir a divulgação da-
quclla noticia a um mal entendido qm.I-
(píer, porque, de fado, o governo «le Mina:
pediu no federal nugmetllo dc trafego, isto é,
circulação dc maior numero de trens para
nttender ás ronos necessidades da vasta e
rica zona da estrada, cujo escoadouro de
todos os seus t.-iiti-.portes se faz via llarra
Mansa por jjincçfiu com n Central do Um-
sil. li, nesse caso, o governo teria rcspnii-
dido que não dispõe do verba ou autorisa-
çá.» legislativa para adquirir o material ro-
danle sufficienU- aquelle niigmcnto de trens.
Isso. pôde mesmo affirmar, visto não se Ira-
lar de restabelecimento de trafego, pois cjIí
se faz e diariamente,

Ura a melhor rectifieação para a noticia
que causou a muitos grande surpresa.

Fomos depois ao Ministério dn Viaçâo,
ondo conseguimos saber que, dc fucto, nf« i
Sc trata ele restabelecimento do trafego, mas
de um pedido para augmento de circulação
de trens há linha dc llibciriio a Barra Mau-
sa, para altender uo transporte do gado. pc-
dido quc não foi allendido pelo ministro
por não haver verba e niitprisação legiíia-
tiva pura a despesa solicitada pela Oeste,
na importância dc l ..'IfiChOOuí?, só para ou-
gmentar o trafego de trens para o transpor-
te dc gado.

Na secretaria procurámos ainda informa-
ções sobre o estado da linha, que não é dos
melhores, o do seu projcctnda augmento nté
Angra dos Reis, idéa qüe se ventilou hn tem-
pos c que faria a grandeza coinmcrcinl deste
porto «Io listado do Rio.

li, nesse particular, fomos informados de
que o governo não pude cogitar de augmoiitò
ele despesas com a eonslrücçãa dc mais vi.i<-
férreas, reconhecendo embora a necessidade
geral de todas as aspirações do commercio
do interior do pai;:.

Forani-se os tempos dessei emprchendi-
mentos por unia iniciativa qualquer, e ngp-
ra restava a Barra Mansa ser o ponlo extre-
mn da linha de Ribeirão, faclo que, não só
benificin a velha cidade fluminense como a
Central elo lirasil, ela qual ella ò tribu-
taria.

Mas a linha ele Angra ainda se fará — fo-
mos informados na secretaria da Viação,
por isso que u maior parle das difficui-
dudes já foram vencidas com a construcção
da Unha até Santo Antônio do Capivary, coril
a extensão, a partir de Barra Mansa, de 'J.'l
l;itorneiros. Os restantes -10 i-ilometros, pára
alcançar Angra, são os mais pesados c on>
rosos, devido á travessia cia Serra do Mar;
mas, apezar disso, tem já grande parle do
seu leito preparado, com tuiiucW perfurados,
trabalhos esses que custaram aos cofres pu-
bllcos milhares de contos.

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

Um terremoto em
Botafogo
- —•—" *

Na rua Ruy Barbota abriu»
eo um grandsj buraoo

Pousaram «pie itii um terremoto. A chuva.fluu e i iiiiI.ui.ii vuiu, i'ii.;ri.,'.an.In o iispliullp ...
rua. De repente, como o rumor surdo de umdesabamento, ruiu |uu-tu ..„ calçamentc., ira»gado piiii gneld èliòrme ch- uni buraco, que ti.cou, como um nbysmo, As)usluraiu..«< ns v..sli.hos «• transeunlos, pviiiniido que continua,va a abrlr-K' u terra, traguu.lo penou., emas,no horror de um terremoto! Chamaram a j...lida, u Assistência, ns llombeiro-..

Não fÒrfl liada de imiiila, A chuva, in! .
Iraiidii.se pela Icrra, mui acaiiiada, cavara um
grando fosso, o aspiiall.. .1.» calçamealo, pei.ipi mi, desceu, lormau.l.. t> flor do solo u hu.j-co escancarado, aiucaçadui',

Foi posto ali pelo coinmlisnrlo Al»rico li-.-bota um guarda, para evitar desastres com «•»iicli.s (|u.< passam peln rua n..y llnrbusn m-ti», as ruas Mnrcçhal Hermes e Itcal Oraudess,ate (pie a Prefeitura mandasse recitar u bu»I'UO.
li i|iiiiiuli. sorfi '.'

Dr. Altretlo INiihcii-o-01;;';^'
iloanças das icnliomi, via» iiriiwriai. Annlii. otlU \eo»
MUK^,h,,•!';'ll>:•lí:\•xJíl•!^,,l'••,*•|• ¦*•«•• r«i»j A.J.Ohi.. Iii-ui. 841, N. & Copacabuim. l'oleph. Sul 1.kí:j,

Usae CUXIK OU NuilllElltA.
sangue.

¦ '-«ia»
I'ar« 0

íSyphills em gerai
NOGUEIRA;

Cura o ELIX1B OE

Dr. Francisco Eiras ) . gxa«ÍzÍTe
docente ela Faculdade—2 ás õ horas) q (j<y j /) 0 S

A Clinica da manhã — ás 10 1'orus—cohtitíun, eo.no
sempre, accõssivcl a qualquer doente que desejo iliini-
núiçüo de preços, llua .S. José n, CL

¦ m*m i 11 . ,

Os dous garotos
Uma nossa noticia, da partida, em leva de

correecionaes para a colônia «In ilha Grande;
da qual faziam parte, dous garotos, dous des-
graçadinhos, ecoou «as almas boas é desper-
tou uni movimento nobre em favor dos in-
felizes menores.

No dia seguinte, logo, veiu k nossa reda-
cçâo solicitar informes sobre os dous garotos,
afim de ser promovida a sua retirada do co-
lonia e a sua collochção cm logar conveniente,
uma comniissão do Patronato de Menores,
composta dos Srs. Drs. iidgard Costa e Vil-
lemor do Amaral. Hontem foi o Sr. senador
Miguel de Carvalho, que reemereu, no Sena-
do, informações do governo, no sentido de
serem também pronioviibis medidas de am-
paro aos menores delinqüentes ou não, que
sejam encontrados na precária situação em r-\Aeo t?KA nlANTF
que o foram os dous garotos dc que A NOITE | •-'A*-, -- K-™ l-'¦¦^,,, • -»>
tratou. TELEPHONE CENTRAL 5.,.'Jl)
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ELIXIR DE NOGUEIRA r-s Para Impureza
do sangue.

¦ -os» 

(^oíicias cie Portugal
. ' o ——

Os vencedores do concurso
de tiro — A cordialidade

luso •hespanhola
LISBOA, 8 (Havas) — O presidente Bcrnar-

dino Machado presidirá ho.ie a cerimonia dá
distribuição dc prêmios aos vencedores do
concurso elo liro.

LISBOA, 8 (Havas) — O commandanle mi-
lilar tlc Tuy enraprimeoteu no dia õ do cor-
rente, em nome do governo hespanhol, o go-
vernador dc Valença do Minho, a'quem deu
os parabéns pelo auniversario da proclama-
cão da Republica.

»' m»m- ¦— ——

i)r. Pimenta de Mello- -1Uunl0S

Um socçorro humanitário
— • ¦ -

E um medico deshumano
Não há muilo tempo A NOITE noticiou,

como um caso interessante, o terem feito u«
médicos dn Ass'stencín, em nove horas, dozo
partos, ohl condições satisfatórias.

lí' sabido que a Assistência não prestasoecorros nestes casos ou nos de molcstiu
cornmum, qbrlgando.se, quem a chamar em
lacs occiisiões, no pagamento, que- varia nlú
n máximo do íóí. conformo a Joiigitude do
logar. .

Porém, feito o chamado sem que digam
para que, o medico do Posto chegado, ceri-
ficando ser posson sem recursos, por um de-
ver ile caridade, bem compivhcndcndo a suri
missão, j.restii gralititani-ntc. os serviços
seus. Si, an contrario; a pessoa pó.le pagar,
vae a conta jinra a agencia da Prefeitura
local, (pie cobra.

Foi uni desses casos que deu origem >
uma caria por nós publicada, assigandu"Um clinico da Tijuca", upó; o dia do» dozs
partos em nove horas, protestando conlr.i
ti '•concorrência" dn Assistência ú classe,
medica, que, no dizer desse '•clinico", devia
cobrar o mínimo de lllOi per socçorro I

Talvez fosse esse "clinico" o que hontem
pediu 1 uO*í ndeantados por uni chamado ds
socçorro, que; atinai, a Assistência fez gra-
tuitámente. li si este '•clinico'' .soubesse qu*
se tratava ele uma pobre mulher grávida .'.a
dnns creanças, teria pedido 200?000v,

Foi assim :
Urani M horas. Ao Posto de Assistência;

é solicitado uni socçorro para a rua MajOç
Ávila n. !2õ, casa .'II). Chovia torreneinl-
mente. Unia ambulância partiu, célere .1
Durvalina Pereira, com XS nnnos, ali mo-
rndora, achando-se em ultimo período de
gravidez, sentira-se mal subitamente. Vtn
medico das proximidades, chamado a so,--
correl-a, negou-se tcrniinnntomcnte a sair
de casa sem que lhe fossem pagos ndeantada-
mente cem mil réis ! O socçorro du Assisten-
cia, tardiamente solicitado, quando chegou
ao local, já Durvalina havia expcllido um
um balde dous fetos dn wxõ masculino.-
Como o elcshmnano medico ninda estivesse
esperando pelo dinheiro adenntndo pari
comparecer á casa da parturiente, o medico
da Assislcncin, após prestnr-ihe os primeiro»
soecorros, renioveu-n para a Santa Casa, onde
está em tratamento.

Os dous fetos, também transportados para
o Posto dc Assistência, dahi foram para o
necrotério.

E reclamam alguns "clínicos" que a. As-
sislencia preste s.K-corros ém quaesquer c»-
sos, aioda os cobrando.

KW»"8So Lcurenço'^
brindes. LOPES S.U í: COMI».

¦» <m*m

Cigarros popultucs, d«
fumo Uio Novo, para
2U'J rr.'-., com valiosos

Qqí I VC_,|Qeuratts inflammasõss âoi
MOURA BRASiL Pn. êru^aa., 87

Ourives
n. 5, ás 3 horas. — Kesid. Affonsò Pcnna n. 49.

DR. NICIOLA^ CIANCIO
ASSEMBLÉA «4
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Os concursos da E. N. de
Bellas Artes

Eslá se rcalisando, na Escola Nacional de
Bellas Artes, o concurso de aluirmos par:, a
hcquisição do prêmio dc viagem k Europa.
São concorrente», ainda esle mino, os aluuiitos
do curso de pintura, Henrique Cavalleiro e
Marques Júnior, que, no anuo próximo pas-
sndo, deixaram a comniissão julgadora do re-
ferido concurso em verdadeiros palpos de ara-
nha, não sabendo ella, como foi notório, a
(piem premiar, por serem ambos de egual
força...

Marques Júnior e Henrique Cavalleiro. què
fazem uqucllc concurso porque não houve,
este anno, candidatos nos cursos de csaulpttii'*»
e nrehitectüra, já fizeram a prova de desenho
o fazem agora a ele pintura;. Esta terminará
para novembro próximo, quando se iniciar.', a
dc esboceto. -

A comniissão julgadora «Io aclual concurso,
para a conquista do maior prêmio que a Us-
cola de Bellas Artes concede u seus nlumnos, é
composta elos professores Modesto Brocos, Lu-
cilio Albuquerque e Rodolpho Chambelland.

O Sr. minislro do Interior resolveu que nã«s
sc realisusse luais, no corrente anno, o con-
curso para a cadeira de pintura ela Escola Na-
cional de Bellas Artes. Uoi para essa cadeira
que houve o concurso en\ qite entraram os
professores Belmiro de Almeida e Fiüsei. Ju-
nior, julgados "inhabilitados" pela respeeti-
vá comniissão julgadora.-m» i.. ¦...

oa«
na-Dr. Hilário de Gouvêarffif;

riz e (;arganta. 20, Assembléa, das 2 ás 4, A's seguiu
das, quartas e sextas.

Crônica lítêrãríã
Gflka da Cosia Machado —: «Cristais

m "¦ -'" ' ¦-—"—¦¦ ¦¦—— ¦¦-¦mi ¦ li i II mOili———

Partidos». Castro Menezes — «Quadros

da Guçrra». Jidia Lopes de Almeida,

fonsoLopes de Almeida —<<A\Arvore».

Ha uma velha praxe qúá c-xi.ie dos aulc-
res e autoras de livros de'poezlàs a colo-

cação do retrato nas primeiras pajinas deles.
E' difícil descobrir a vantajein de semelhari-
te sistema. Si ao menos a arte que Lavaler
quu fundar estivesse soütinmcntc. estabe-
lecida, talvez, vendo o retrato dos poetas e
poetizas, isso bastasse para inferir si tinham
real inspiração.

No livro de D. Gilka da Costa Machado
ha o retrato da autora.

Por cauza dele, estive, qu.azi a não ler os
versos do volume.

De fato, esse retrato é formozíss.mo. Oe
mais está acompanhado dn certidão de idade
«Ia autora: nacida cm 1893. Pareceu-me, á
primeira vista, que seria csCanclalozo — si
o retrato é fiel e • certidão -exala — reuni.-
na mesma pessoa tanta beleza, tnntn moci-
dade e ainda dc quebra talei;|!i. e inspiração.
Ji ia deixa-lo, de lado, intacto, quando um
pouco de c.iriozidade levou-me, apezar de
tudo, a lèr alguma couza.

)^i — e vi que o escaudaio, cm que eu
não acreditava, é real.

Os Cristais Partidos revelam na autora um
talento elo primeira ordem para a poezia.
Não sei mesmo dc nu itos poetas que tenham
como ela -.'. sentido do ritmo, apreciável s.i-
breludo nas poezias, em que versos de va-
rios metros re entrelaçam, so seguem, se.
alternam.

Aves,
quem me dera ter azas,
para acima pairar das çouzas razàs",
das podridões teí-renas,
e. sair, como vós, hifiando no ar as penas,
e saciar-me de espaço, e saciar-me de luz,
nestas manhãs suaves,
nestas manhãs azuis, lirícnmenle azuis !

Ou ainda esta descrição, que me parece
execlcnto :

Do meio dia na hora
é plena a quiefação. Nem uma ave apressada
faz ouvir do seu vôo a cadência sonora
nem .. expressão de um geslo o olhar di-

[vtilgn^ Nada
se move... A Terra «.slú como que asfixiada
Apeua.3, eis onde cm onde,

cc.ôa pelo espaço o sai de .cada fronde
um som agreste, vim som nervòzo «,- emo-

[cional
um som dc verde vejetal:
é u cigarra quc canta, é a cigarra cpin tece
J.inos ur) Sol, ao deus possante, ardente c

llouroj
mas tal é a solidão na selva, quc parece
a natureza inteira estar cantando em coro.
Isso não quer, entretanto, dizer quo ela

não saiba uzar das fôrmas clássicas, cor-
rentes, ela metrificação uzual. E' o que pp-
ciem provar c.stes versos, onde a poetiza fala,
do crepúsculo i

Hora crepuscnlnr — concepção e agonia,
hora em que tudo sente uma incerteza

[imenv.i,
sem saber si desponta ou si fenece o eliaj

hora cm .pie a alma, a cismar na incon-
sthncia da sorte,

fica dentro ele nós, odiando, suspenso,
entre o ser c o nâo-ser, entre a existência

[e a morte...
Lendo estes versos, neodem ú memória

os ele Victor Hugo, abrindo.-ns Cccníps do Cre-
pnsculo, versos em que ele perguntava : "Er.l-
ce la fin, Seinneur, ou le commencement ?"
Mas a poetiza brazileira soube tratar o mes-
mo assumia, cem uma feição pessoal,

Seria exajerado dizer que ela_ tem nume-
rozas idéias nrijinais. Já não ú pouco quc
maneje admirai cimente o verso, que tentu
a hajiilidade ele misturar os ritmos mais dl-
ferentes c que, com essas qualidades raras,
saiba tratar dos assumtos correntes cm to-
dos os livros dc poezias: ., amor, a tris-
tczfi...

Ha uma nota saliente nos Cristais Parti-
dos. Um escritor francoz, que pretendeu in-
stituir a critica cientifica, queria para isso
que se observasse qual o sentido predorni-

nante cm cada escritor: si ele era um vi-
zu.nl, uni auditivo, i.m motor... A autora
de Cristais Partidos è de um tipo psicolójuro
semelhante ao de Zola. A cada passo, cia
se refere ús sensações olfativas. Nada a mi-
pressiona tanto como o aroma. Pode-se, por
curiosidade, correr-lhe. o volume a procurar
em todas as poezias ns referencias a pérfú-
mes: rara é aquela em que isso não se
acha. Basta dizer que, mesmo falando dos
sons de um sino, chi os converte em imn-
jens do -olfáto e o sino lhe parece um ttíri-
hulo de bronze, impregnando o ar com sula
vibrações.

Cristais Partidos revela uma organização
poética admirável. A autora tem pelo nic-
nos a fôrma; falta quc nela possa vazar
idéias novas, orijiniiis e abundantes.

Isso ha de vir mais tarde, quando ela, ao
publicar novos volumes, já não queira pôr
na primeira pájina n sua certidão de idade...

O
O livro ele Castro Menezes — Quadros n.v

Guefra, é ura volume interessante por mui-
tos títulos.

Em primeira lugar, tem o nicrito de ser
bem escrito. E' vivo e palpitante. Narra tão
bem como .bem descreve.

Mas o que ha c'e orijinal nessa obra è quc
o autor u tenha podido escrever, lonje do
teatro da guerra, sem nunca r.cle ter estado.

Sem duvida, ha de haver no livro, por isso
mesmo, algumas inexatidões. O que se pode,
porém, nsscsuirar é que elas não são mais
numerozns que as dos quc estiverem no cen-
tro dn ação. Um certo afastamento permite
até muitas vezes falar com maior exatidão
de fatos, que, vislos dc perto, se deformam,

O que faz a provi do vilor literário dos
trabalhos elo Sr. Ca:tro Menezes é que, çs-
cr/tos clia a dia, como crouiii-i, uão enve-
lhecernni.

Dir-se-ã que os mtnos recentes têm apc-
nas um pouco mais oe dois anos. Mas esses
anos foram séculos. Além disso, certos fã-
tos foram tão narrados, tão discutidos, tão
reprezentados em ilustrações numerozas, quc
saturaram o espirito dc todos os que seguem
as peripécias cia grande guerra. E', de veras,
precizo saber conta-los bem, para se faz^r
simplesmente aturar. Ora, o Sr. Ciistro
Menezes obtém mais do que isso: faz-se
ler com grande c mirccida satisfação.

Ha nos Quauiios da Gueiira capítulos —
os muis nume.-ozos — que são crônicas, ou-
tros que são contos, outros até quc são uma
espécie de poemas em prozri.

Não faltam colecionadores de estampas so-
bre u guerra. Os qu.; o fazem podem reunir
As suas coleções, sem mui.ta incoerência,
este belo volume, porque o seu titulo não
mente.

O
E porque eu dezeje fazer hoje uma espe.

cie «le crônica cor ile roza, cm que só fale
de livros bons, dc livros muito bons, caiba
ainda aqui uma menção ao lfyrinho dc
D. Julia Lopes e Afonso Lopes dc Almeida:
A Arvobe.

Onde coloca-lo, si fosse precizo dar-lhe
uma classificação : entre as r.bras literárias
ou entre as obras prrdagójicns ?

O seu miríta eslá exatamente em provar
que uma obra pode ser de alto valor litera-
rio, própria para se.- lida per simples pra-
zer e ao mesmo tempo adaptada ao ensino.
O tipo cie livros desse gênero é o admirável
Coração de De Amieis.

A Auvonr, dj D. Julia Lopes de Almeida
é, embora restrito a uni só assumto, um
livro daquela natureza, lisse assumto restri-
to não pode, entretanto, ser mais amplo.

O amor ás arvores 6 um culto que se pie-
ciza instituir — ou talvez rcinslituir. lile

foi, ao principio, em lonjinquas eras, iu-
eonciente. A selva era misterieza e, por isso,
temida. Depois, parece quc a humanidade'
perdeu um pouco a noção do muito que lhe
devia.

Devustaram-se florestas, de um modo in-
considerado. I

A Terra era grande e pouco povoada.
Quando, por uma dessas devastações barba-
ras e estúpidas, um largo espaço ficava es-
teril e inútil, isso parecia não ter impor-"Lancia. 

Procurava-se mais lonje o que fal-
tnva naquele ponto,

Mas a humanidade tem ido crecendo. A
Terra vai, por isso mesmo, diminuindo. JA
não é possível alargar o circulo de devasta-
ções de florestas. O culto cia Arvore, não
mais supersiielozo, mus refletido e intcli-
jente, sc vai impondo a todos os espiritou,
por sentimento c por necessidade.

No livro ds D. Julia Lopes e;de Afonso-
Lopes de Almeida hi: a exaltação sisteinali-
ca, não só elos méritos dn • Árvore em geral,
como em especial de muitas cl»s da noss*
flora. O livro é bom, simples, claro.

Ha nele um certo numero de poezias de
Afonso Lopes, todas sobre o assimilo do li-
vro e todas, realmente muilo boas. Ulc dá
ai a demonstração d-; que se pode fazer poç-
zia execlcnto, sem sair das expressões mais
sinjelas, mais acessíveis a todas as inteü-
jencias :

Arvore, amiga do homem, o.ue ele possa
fazer do leu amor ura vasto culto : •
¦— que aprenda, ú luz do sol que te redoura
a rumaria verde c o tronco bruto,
que és Bondade — na sombra abrigadAra;
e Gcucrozidndc, uo teSl fruto I
Esse è um livro quc não pode deixar de

ser dado ás crianças de todas as nossas es-
colas.

Medeiros « Albuquerque
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Um alarma juitifietidoem Campos

A Inglaterra e a Suécia
w»s PüstiKaUos da proa-silo alfomfl -nm sto-ckolmo

CAMP<*H, » (A NVMTi-.)-- V Imprensa caro-
eisu protesta uni Urinoi i ucrglcoo contra n
^ciida Jo» navloa da Companhia ik Navega-
çio dc hú<> iloiio tia i.virr,i o iim.i ílrmn
estr.HiX'lri."A Noticio; povltfo;: lionlçoi loafox com*
uieiilnrloa a icipeltò, dlr.íiido que a dpgâo
e.ul.1 agora no .*.-, VJvnldl l.el|a rllliclru, út
I?ii:d0!' por aeção, peVi prnsó ú* vinte illoi,',oiii d!.*elto ii Imuíferencla, .' n primeiro
pas;o pura uuia trunor.cíão do rendo úo\
qiialro nauos daquella empresa cie nnv-agn*
lím a mim firmo noruertuB/H svndo a maior I
iiler."i''uda nesse negócio a Cohipnnhln l.en-l
pildina |i.ira niouopnllsar o transporte dc

LONDRES, 8 (A NOITE) - Aniiu.i*
çla-se ofírcialfiicntt* um Síuckhulíno, que- .Succia suspendeu a «.•xporlução de pro-duelos suecos para u liitíluwrra.

I:' evltlenlc <-ut* esla medida du gòtfer.itf» de Sittckholmo o slinple.-rnuriíe 'mói!*
; .'.id-j jielu grande pressão que a Alie*,manliu ia* sobre a Suécia, pre-^ão a!'tino i) governo uueco lenlimwri.e sc temidobrado.
As operaçóe.;-- nn írrnloJiíjío«ai!sirS'irii

NOVA YORK, S (A NOITE) - O
ccminrnicailo siísíriaco de homem de
noite dá a enlomler que os ilalianoii rens-

Theodoro Lobo
A BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA

**«W*r* ...-.*-,.,» V- .--.- ».

Mm%

todo o norte ílutnluenjo c sul do espirito
Santo.

,\ "Gascta do Povo" publico liei.' lonao or*i« •
tigo tratando do somçlhiíiite ejisd'è atacando I ?'*,m'r*m! a OífcnSiVa iir> Carso. Dlr. taiJI*
fortemente aquelles qua proétiram passar a
calinlnficm nacional jiaro rafios estranücirat,
A "Gazeta" demonstra tombem ser lulcrcf*
».ii!.i uu negociata a («ompaniiin I.coriohlltin

+»%* i _

?or questões de jogo
^ortou o ventre do desaffeclo

a navalha
Por questões de JoKo, trovaraiú-fic dc ra-• *.'s hoje, na cosa n. íi c'.i rua Soíilo Lttizã, no

Maracanã, os operários d* 1'abrieo dei 'rc'i'i(li>>
jiolcfogo, Alvuro Coelho da Itocbn e Antônio
du Silveira, residentes naquclla ru:i. Entra mio
nu luto, Álvaro, armado de navalha, vibrou
profundo golpe no ventre de Silveira, evadin-
i'u-se etn seguida.

A victima, soecorrida pela Assistência, foi
porá a Santa Caso,

O commissorio Continlio, do 10° ^stricto,
ijue teve communicuvüo do faeto. pelo Sr. An-
tonlo fiomingos Santos esteve fias 12 ás 1»

^lorú--, pura conseguir saber como carocterisnr
T crime c poder declarar como elle se díra.

bem: «A artilharia italiana de todos os
calibres; bombarde;!. n*. nossus posiçõesno valle du Ffemme, nos Alpes de Fa*
sana, no sector de Lucis c no valle Pe-
leprino até o Alarmolada. Os italiano*
in.ciaram o cisque geral ao ncrle de Pe-
Icgrino. O combate continua.»
As pentes rumaicas na Trau-
si"v:ínia _„_._
NOVA YÓIIK K l.\

0 "caso" (le Alagoas]D°us annos depois
ainda preoecupa os

políticos

Aspectos da busca r;.i residência do suicida

ttfl imãs *•"'IVons.vlvoi
Homens,

- Us italiano
csfõrcando-s

. nn fronte'

ern

cm-- para

paro o i.'.piro
carregados de inoteriol

para us tripas Ünliap.1

Hnterra-se em Cuaratin-
guetó o coronel José

Rodrigues Alves
S. I'.U'!.0. 8 (A. A.) -- O-, .ioniiie; púhli-

tini sentidos necrológios do coVoiiel JosésHo-
ilrisiics- AJws. colH.-êtúP <3in (.liiüiatüiguclá, |liontcm fiillecido, naquclla cidade, orcle era
multo estimado. Deixa Viúva a Sra 1), Alzira
Antunes Alves e quatro filliós': Iloru, dc lã
Hinos: Domingos, de VJ; Paulo, de 10, c .losé

, Aitr.-do. de õ. ;
O f.-illecido era o irmão mais moço do con- l"'™ n SuiSSO

tclhejro JíodriMues Alves, do cor«nel Virgílio curar
Itodrigues Alves, senador esiaduiiJ, do com-
mciidaiior Rodrigues Alves, chefe político dc' tiuaratingnct/i; e/.tiò do Dr. Oscar Rodrigues
.Mves, secretario do IiMorior. O enterro reOli-
»'.ii-se hoje, c-s 17 horas, em (íiuiratinguetó.
-—————< I mmW I ¦

OITK) — Hndid
liiit .•mnuücinndu i ue.' nn . c!i::'¦"•iivi*:. in rumaicos psrdcani r.n I

ia, nos combates com oi-, cvjerritos de von Kulksnho.vn, uns 5U.II0ÜOs iíalianos no tpiro
LOMDIUSSj 8 i.V NOlTIí)

tinuam a penetrar no 'íplY
nlconcor tis tropas alliod
Macctlonia.

De Tornuto snirom Im:
lrc:;_ grandes vapores
bcllle» e de viverés u.u.i .^ u p.,% i ::;,.,.--»

I Prefeitura
i cinco dias.
| Nada iiijU

NOVA YÓRIC, S (A NÒITÍií — O governoallcmão prolesln Indigniiclnincnle contra n ue-írusoção qtlcí lhe foi feito de que os médicos iallemães tenham injectado o bucillo de Kocltno.-, prisioneiro,-, francezes, tòrnándo-ós assimt.uhcrculosos.
O governo de Berlim declara que tem dis-

i pensado aos prisioneiros de- guerra todos os
cUidodos que elles merecem. A grande pro-porção de tuberculosos entre os prisioneiro jfrancezes deve ser devida ao organismo; re-
cõhliccldamcnte fraco, dos francezes, Déclo- ira. por fiin, o_ governo nllemiio que os seus;
cuidados léui sido taes, que espontaneamente,
tem enviado muitos prisioneiros tuberculosos

Afim de c :. r os csslarccimonlos mi-«ro o motivo c., uiicidio do corretor Thed"coro holm, o policia, eom o consentlmenlntln fnmllin; procedeu !\ \nme a uma buieunu rcsldciielo particular do morto, a rua lia-roo de Ilopogipc ii. f.i.
iNiiici .cou-ii fo! eneorftrodo (b Imporlon-cia. apezar da iiduucin du busco, o não •;?•.•

dou-, docitmculn.s que comj rnvuin esto" o
corretor fhcodüro I.cbu cm guindes Irous-
pfCçs com .'.''".• ttttiiiii-lpaes de UeliaHorizonte. Um dellcs era lim recibo do Sr.
Alberto Láudshug, ilircclor do Uoucn ll.vpo-
Ithecãrio, os?lguudo como iirocurtição peioiSrs. (!._S. Lpmlob •• Kd. Luonflí, de unia
Iransaeçúo com aquellos apólices no vníoi
do ãltiõSO?, sendo comprador Tbcodoro l.oho,
o nutro, uu'. documento resgatado passadon José Pereira dii Costa .lu-

que operam no Kpiro
Os prisioneiros na Aüemaíiiu

pelo corretor
iilõr, cm tpio
14:000*1 poro

de

o inquérito.

ctetisirnva mpit
o compro de
llelio Uorlzon

fo! encontrado d,-

Ile ter recebido
1 OU apólices cia
le no proso de

útil porá

O Dr. I.cnn HousROiillírcs, !• delegado au*
jclllnr, eonllndn a dar provideneios o p.-liuIiiformaeôcs aos bancos de Uello Horlzontsc ii policia.

Os panei", rcfcrenlcs As opollccs de MliUts,
quo C'iii\'.'nii cm poder do miclila, énèdntra-des ale ji[íor", ciimplctomentè legalisudus, astninsncçôcs todos ll(|iil(!udas, dão a peive-,her n-.i'n que o corretor t"v.:-.\; ;;ido vi.-'.1-1nia (.ii um tercc.íro, v ¦• cmem -\ posllou cu:i-{nuiiyn, como, oliúx, Theodoio Lobo deixou!Iraiisjiiirccer no bilhete ciicoutrodu

O Dr. I.çon lloiissoullórcs pa;ogol'0, im inquerilo, os
íioelos <ie cumpra e \.
peroiidn ehegor o uma
em vista dos dados jjera policio jú possuo.

Ivntrò os papeis particulflfes do suicido apolicia encontrou cinco otUtstadòs, com 
're-

terencias muito elogiosas,res conhecidos na nossa ptrabalhara (l suicida.

intei
ida i

'<iai

llri r \Pií 1 h
Csr-ridas

A festa do

afim de que elles uli se possam

A suicida do cães
da Avenida

—"—•*——
Acclara-se o myaterio ?
Ainda paira o mysterio em torno da mu-

1!ut encontrada morta no cães da avenida
licira Mar, nada se sabendo sobre a sua iden-
t idade.

Hoje, com a cònimunicuçüo feita á policia
por uma austríaca, Surnli Juir, residente á
rifa da Constituição, (pie disse não saber no-
lleias, ha cerca de uni mez. de sua compa-
trlotà Alzira Proslck, e que a procurara, viu-
da do estrangeiro, talvez se ncclare. o mys-
terio.' Alzira Proslelí, segundo diisa Ssrah, não
conhecia aqui ninguém, tendo saido de ca-
sj para procurar cOllocação. Os signaes seis

; colneidem com os do cadáver encontrado,
motivo por que se está êmpéiibándo a policia
j'arn a completa elucidação do caso.

Uma fabrica de produetos
chimícos em Bello Ho-

rizonte
"Ci-r.I.O HORIZONTI*', íi (A NOITE) -- A

firma 1'oseolo &.(',. pediu ao Conselho Ad-
minislrativò o necessário auxilio paru a fun-
ilação, aqui, de uma fabrica de produetoschimicos.;

-¦— ¦ «li»1 » ¦

Por causa de avarias em uma
locomotiva, a Central divide

um trem em dous
Tor ter havido um desarranjo na locomo-íivã que coniboiiiva. os carros de carne verde,: este trem foi dividido em dous, sendo queum, o cpie devia chegar.á hora. coinuuim, clie-

çou _com 
"20 minutos de atraso, c o segundo,¦*¦< 13 horas c 5 minutos.

.Bs.le;desorranjo, tleu-so no matadouro, sen-
do qiie adentrai podia fazer um só trem com
~'3 carros, conformei; devia vir, si nada liou-'•esse, porém, dividido em dous, dando ao pri-mèlro I(J carros c-ao, segundo 13.

.lã que lã se achava uma locomotiva cm perííito estado, por que a Central não fez partirum só trem? Melhorava o serviço, pois que,u carne chegava toda no mesmo tempo a São
Diojío.e seria distribuída com mais facilidade,
e ccpnbinTsava carvão.

» *¦!»» ¦

Os resultados dos «raids» de
«Zeppelin» sobre Bucarest

_ NOVA YOIUC, S (A NOITK) - O cônsul dos
ICsíados Unidos cm Bucarest informou o Dc-
parlamenta de Betado de que nu ultima ex-
c-.Tsão que o.s ''Zsppclin" fizeram sobre uqncl-
Ia capital, uma das bombas lançadas matou
um cidadão norlc-amcrlcano,

Nos círculos bem informados desta cidade,
acredita-se <|ue o governo não protestará con-
tra o faeto. -• -

Os nnstriaces annunciam uma
victoria S

LONDRES. 8 (A NOITE) — O cqmraiinTcíido
official publicado lioiitcm, ú tarde, cm Vicnna,
informa que r.imi eotnbiite nccturiio, de sexta-
feira paro 3;;'.>l):ulo, os rumaicos perderam as
posições que tinhiim no monte Siglen. ua fron-
leira da Transylvonio.
O • !U 53" fá Iniciou aâsuas pronsas?

BOSTON, 8 (Havas) - O vapor in-
giez «We:í Porp-í», que hontem saiu de
Newporí, foi canhoiieado e detido porum submarino, que se stippõe ser o
«U 53».
O «West Poin(> foi íor-

podeado
BOSTON, S (Havas) — Telegramtr.a

pariicular aqui recebido informa que o
vapor ingiez «West Poini» foi torpedea-
do e está prestes a submergir.

A equipagern foi recolhida a bordo
de varias embarcações que acudiram ao
local.

(iraoJo Pccmio Imprensa riem!
nciise"

-«—«as-!»-

O exame, em S. Paulo,
dos recrutas voluntários

de manobras
Sj PAULO, 8 (A. A.) — Terá começo ama-

tdiã,';tVs 7 horas, no quartel do Tiro n. 35; da
Confederação; o cxauie dos recrutas volunta-
rios de manobras. Serflo chamados os volun-turios que conipõem. os pelotões dos segundos-
tenentes I.uso Alves Garrido e Aariio .leffer-
s.òn Ferraz. Foram oriíanisadiis duas bancas
rto exume, unia composta do tenente-coronel• los; Aiiihno Bezerra- Cavalcanti, capitão l.uiz
.ío.né Aniaiio Bezerra Cavalcanti, capitão Luiz
Alves Garrido e outra composta do major
t.audido Josó Pamploiin e tenentes Antônio de
1'aivO Sampaio c Francisco Ferreira da Cunha.
Continuam a ser sulunettidòs ú inspecção de
isaude, diariuninete, todos os voluntários.

i tW*» « .i i ¦ i . i i

O "facão" no Correio de
Minas

-r.I.r.O HORIZONTE, 8 (A NOITE) — l*âi
sè fazer cortes do funccionarios contratados
pela administração postal daqui.

¦ ili» i

O anniversario da Escola
<ie Minas

BELLO HORIZONTE, 8 (A NOITE) — Pus-
sa, a \2 do corrente, o anniversario dá fun-
fiação da Escola de Minas de Ouro Prelo.Entre as festas organisadas em coinmemora-'•>o dessa data, salienta-se um malcli de foot-
baH • um baile na escola. Haverá também,então, uma romaria a Ouro 1'reío de todosos engenheirog formados por aquelle estabe-
ítcimeulej ~\ ...

Esteve tocante a cerimo-
nia de enterramento do

Dr. Carvalho e Mello
No carneiro n. 129 do cemitério da Confra-

ria de .\. S. da Conceição de Nictlieroy, foi
hoje. sepultado o Dr. l.uiz de Carvalho e .Mel-
lo. lente da Kseola Polytechnico desta capital.

Ao baixar o corpo à ultima morada falou
em nome da congregação da escola o Dr. Ortiz
Monteiro.

Fm seguida fez-se ouvir, pelos futuros cn-
gérilieiros, discípulos do morlo, o acadêmico
Álvaro de Azevedo Sodré.

Pela Ordem Scicntificn do Brasil, produziuum discurso o Dr. Zulmirò de Pinho.
Em nome de diversas associações de. Ni-

clberoy, falou o velho professor Miguel Maria
Jardim.

Apresentou as despedidas ao extineto o oca-
deiiiico Oswaldo Pacheco.

finamente também talaram o Dr. Guedes
de Mello, còllcgii do Dr. Carvalho o Mello, e
capitão João Marinho da Cruz, pela Maçona-
ria Brasileira.

Compareceram ao enterramento cerca de 200
pessoas, notando-se o congregação e o corpo
docente da Escola Polytechnlca, representa-
dns, entre outro::, pelos Srs. Drs. Paulo de
Fínnlin, Orliz Monteiro, Evcrardo Baekheüscr
c Guedes dc Mello..

O Sr. presidente do Estado do llio fez-se
representai' pelo seu ajudante de ordens, ca-
pilão João Pereira ele Abreu. ' '

Também assistiram ao enterramento o Sr.
Dr. Octavio Carneiro, prefeito municipal .de
Niclheroy, vereadores José Evangelista da Sil-
vá o Lincoln da Silva Pires.

Sobre a sepultura do finado foram colloe.i-
das 10 coroas, notando-se a da congregação
da Escola Polytechnica, e do Direotorio Aca-
deniico do Rio dc Janeiro e a do 'Io anuo da-
qiiclla Escola.

Não só o coche como.o caixão nioriiiario
foram de l" classe.¦ -l'f •

Partiu de Florianópolis par
o Kio o governador de

Santa Catharina
FLORIANÓPOLIS, 8 Í.V. A.) — A*s 14 horas

de hoje, o coronel Fólippe Schmidt, governa-
dor do Estado, partiu para bordo do paquete"ltugiba", cpie o transportará a essa capi-
tal.

Si Ex. ia acompanhado do seu ajudante de
ordens, capitão Updofrcdo de Oliveira, c do
Br. Uivsscs Costa, chefe de policia do Es-
tudo.

No eács, ii hora do embarque; era enorme a
multidão que aguardava a chegada do chefe
(io executivo estadual, noliindo-sc a presença
de todo o minuto official, militares c muitas
outras pessoas gradas. " —.

No velho Prado Fluminense rcnlisòu-se lio-
,l'e u festa annua! du "(iriiiidc Prêmio Im-
prensa Fluminense*'.
Antes dó começarem as corridas a directoria

cio Joekey-Cluh offcrcccà uni almoço á im-
prensa, servido no pavilhão centra). O presi-dente da sociedade, Dr. Aguiar Moreira, oc-
cupoii o centro da mesa, lindamente orna-
menladii, dando a direita ao representante da
A NOITE, c u esquerda no do •'Jornal tio
Commercio'', Foram leitos cinco brindes: tii
Dr. .'.guiar Moreira, á imprensa; do Sr. llaul
de Carvalho, em agradecimento; cio Mr,
Aguiar Moreira a A NOITE e ao "Imparcial",
offcrlantes de ohjectosi de arte dcpi grandes
prêmios "Jrnprensa Muminense" de 

"líllii 
c

15)17; do n.isso representante.' aos dircetores
do .lòckey-Ohib, e <ío Sr. Arthur Vianna,. cin
nome dn "Imparei.d", tombem á directoria
cio .lockey-Ciiru,

Foi grande a concorrência às corridas, quederam o seguinte resultado:
Io pareô — 1.450 metros —¦ Correram: Pi-

tángueira (L. de Souza). Triumplio (li. lio-
drigiiez), Dynainite t'1'orterolli) c Hortensi.i
(D. Vazj.

Venceu Pitangueira; em 2o Triumpho e em
3" ílortcnsia.

Tempo, <)8" 2."3.
Poules: (ilí-'8(!i.i; duplas, G9?500.
Pulou na ponta Dynamite, qtie logo ee-

deu a posição a ílortcnsia eme abriu luz dedous corpos. As segunda e terceira posiçõeseram oecupados por Dynamite e Triumplio.
No antigo areai Pitangueira passou para o
terceiro logar c, na grande curva, pura se-
gunclo. No meio da rectii final já Pitunguei-
ra estava senhora da posição principal, paravencer facilmente por dous cornos. O segiin-do logar coube a Triumpho, também a douscorpos de Ílortcnsia, que foi terceira.

2o pareô — 1.430 metros — Correram LadyPericles (E. Rodrigues), Miss Florence (li. deOliveira). Torito (Cláudio), Barcelona (LòMener), ilujeslic (D. Siiurcz), Pistaehio (,!>•\'az), Espanador (J, Escobar),
Venceu Pistaehio; em 2'' Mujeslic c cm o"Iiíiss Florence,
Tempo, Dá" 3|5.
Poules: í)0?8(ib; duplas, 495200.
Torito pulou na ponta, seguido do Maiestic

e Barcelona. Assim correram até a entradad:i recta final, onde quasi todos os coiicór-rentes embolaram, destacando-se Majostic,
pouco depois. Nos 2.U0Ü metros Pistaehio
avançou de trás c derrotou Majostic, parivencer firme por nc corpo, SJajestie foi se-vencer firme por um corpo. Majcstic foi se-cciro,

3o parco — 1.G0Ó metros — Correram: Bue*nos. Aires (Le Mer.er), Trunfo (D. Smirez),Idyl (D. Ferreira), Royal Scotch (13. Rodri-
guez), Saint Ulpiíui (C. Haughtòn), MenyBuy (A. Feniandez) e Dnvid (J, Coutinlio).

Venceu David; em 2" Trunfo c em o0 Saint
Ulpian,

Tempo, 103" 1|5.
Poules: 107.9700'; duplas, '88$3Ó0.
Ao sign.nl -de partida, Merry llay pulou ria

ponta, seguido de Royal Scotch :o de TrunfoPouco depois, porém, Royal Scotch empo ré-liiava com o ponteiro, com elle lutando, em-
quanto Saint Ulpian, aceionado, vinha porsua vez paru o grupo do frente. No •fim darecta diagonal Saint-Ulpian apossou-se da
principal posição, que sustentou ató o postedos 1,800 metros, onde. por elle passaram Da-vid c Trunfo, que. haviam sido corridos dealcance, David conseguiu vencer firme pordou» corpos e Trunfo foi segundo -a meiocorpo de Saint Ulpian, terceiro.

4" pareô — 1.G00 metros — Correram: Fia-mengo. (D. Ferreira), Monte Christo (E Ro-driguez), Cuido Spauo (Michncls), Helle An-'
gevine (A. ^'.•iz), Goldcn Sjuirs (C. llaugii-ton) c. Voltairc (F. Barroso).

Venceu tiiiido Spnno; em 2o Plamen
cm ."1° Monte Christo,

entraram i
ri;..oo. do

e Cascalho
1.900 xneli-,
por p
io a

o lula (..ahay,,Estillélo e Soma*
qual se aprovettararii Cangussii'
que os derrotnram uo poste dos:-.)•;. Ciingussu' venceu, com esforço,

ío .de Cascalho. Eslillélc foi t

''4.

dous corpos.
*!-• 

parco — C!us;Lv> ImpoHnçiimetros — Corre
Bptlery d). Vuzi. t/isijmi:!
nnif il-:. Ilodriguez) c 'la'é.\

Venceu Enérgico; cm 2Aróucniiio.
Tempo, 138" 2;.'.
Poules: D28Ç0O; duplas,
7» parco — Venceu

gaso c em 3' Buckless.
Tempo, DU" .T5,
Poules: 10$300-;'duplas, 2ÍIS700.8" parco —. Venceu Vesiiviehnctrono e em 3" Miss Linda.
Tempo, 10!".
Poules: 28fl09; duplas, 3OÍC00

Haverá afinal a inter-
venção? ""

O e.i>o dc Alagoni. com a chegada do Sr.Fomoütlcí l.linu. clu-ic du Partido nemòeratB,
qilC ('• n ilnmin.illlr liaqucllc L.liidn, ttfmôu,como era de He operar, umn iVIçiio nova o da
qual; talvez resulte, nfliiHl, o ftttcrvciicfio l'c*ile«il.

Dlxemoj* talvez porque os iirecedentcs tlncaso silo eonhVclclos, a lntõrveilçáo era eoiiiuresolvido, linvendo apenas num dlverjienelu
por 'luric dos mineira*, dos quoen hIruiim elio*lei nüo qulzernin nni|uirh'r o parecer da eoüi«mlio.ii. de itutiiM, laao fõl que dc algumluodo qmbaruçou :. vntuçSo do parecer.A", couiiií e.tuviiih xiesje |ií quando, cotifor»mo DotlBlftmoS, foi lembradu u idéa tio neéor-do, reunlndo-au cm pó|aclg oi Sr.». SVenee.Háo';1'iaiicisco Sallcs. ilernardò Mcilil','ro .\lvaroile Carvalho e Antônio CnrloH. t< Sr. Kràn-
çmco Sulles foi quem lembrou não ser votadaIntcrvonçJo e sim .-;r elln requisitada cointictiiiRcciueiiem du reiiunein gérnl que so fariadc lodnsffló uutoridiidc.s estodunc». Es.e ac-cordn ioi muilo bem nccelto, loórníeji.o por-que todos eram ehrilvQiplnilós. helle, polo nina" a; bases que nclle figuravam era o reeleiçãod. Sr. Ilnpliato Aoeiõly. Quanto ú renovaçãoda Câmara c Scnailu estuduacs, lambem veu-ceu ii alvitre dos eonservadore» fazerem seissenadores, o Sr. Fernandes i.iina seis e o SrAccioly tres. fnzendo-Se a reeleição da Cama-ra soo as mesmas bases.

Quando csmis bases estavam mais ou menosnssimlos o Sr. I'*eroandes Lima embarcou para
o llio.

Conhecia-se •!-.• nuiemão .¦; opinião do chefefleniovrntii iiín-vmii. (> urcorfio, como e.stnvafeito, seria um cutello sohi-c a sua cnbeça. Dcha muito que elle c o.Sr. Accioly : díim deponto c o nctuol governodor dc Alogoas não.-.rú o ouvir na- muito dispoz-úo a renunciar <> cargo, teu-
dos no.i ne- .l«ndo .-.passar o puder ao vice-presidente, co-apólices, cs-1 Tonei Francisco lincha, que, segundo se diz,io completa, i mm.Kiipportu o Sr. Fernandes'Limo.

chso. ene iiiicetiynmento; cinflni, o Sr. Fernandes
I Lima. aqui chegomlo; declarou-se desde logo. contrnrio o accordo por qualquer que fov,ecilzetuto-se amparado pelas bancadas peruam-bucono e bahiana, que obedece a orientaçãodo Sr. Seabra,

S. S. fez declarações peremptórias a esserespeito na Câmara c desde a su.c chegado quedeputados seos ami^o-. assumiram outra attí-: lude muito differente: elles que estavam mais
j eu menos dispostos ao accordo, inostranin-se
| ngora contrários a elle.
' Ainda hoje; ;'; tarde, encontra mos o ür. Cos-In Rego. Dlsstmos ::.i dcpiitndo alagoano qualera o opinião do Sr. Fcrjiandcs Limo.—Pois, eu estou enni elle
cordo, declarou-nos S. Ex.

Um aasaasinato, vingando
outro assassinato

Foi hoje, no caminho do Pilur.s. ",|,i.'i
Pllhlnho" uniu do bolciiiiliii, uu ii, 2,0iiii. de.Manuel Alves. Dous passos uíò liiilm dmlóe eiicimtrnva-se com n rslivador Mario
ItocIlO.

- Chogoii o dlu dc me di/cres quem foi
que matou meu irmão, o "Eugênio Mlilati-nho", iissassi 11.11I11 ha dous ntinoj.—• Nilo sei disso --- respondeu <> Rocha,1Pol» vnco pagar por eíns mqrU*, Di/'»
por alif (pie foste tu o assa,-,iino.--Eu ".' ! Juro que mio.•--Qual jur.i nem melo jura !

K o ".lue.i l'ilhinlio", wicniido dc uu:,»foca. Investiu contra o supposlo iissn3siiio'de flOll irillíio, lia dous nnilllH praÜi lolu, :.: ui
que sç" •oulic-.se até hoje )iv quem.Maria Itoiiho tentou fugir, mas foi apanlfi*
do pelas costas ti rsfaqnendn tlua* vc/t" .•i.aiu e ninrrcu ali mesmo, '**Jüen Flllilnho",do jjcíi em iuiuho, ilctcvo fi distancio o.
testemunhas do orlme, e a', .im conScjiihi'
desiippnreêer na estrada.

A policio _do lü". avlsaín. providenctmi ?
para a remoção do cadáver o para a compó-isiçiio do Inquérito.

Mario Jltoelin. o assassinado, ora dc eAi"branca, linha .'ló annos. cru casado c mo; i-va á rua I). "lonquliia 
n. 255. luliaumo.

-«•».
OS CKlMIiS i:.M MINAS

Matou o primo
CESARIO, S (A NOITE) — Nn logar dono.minado Recitou, no districto dc ItupctiiiJii-

ga, Ha.vmuiulo Bnrboso os.Tif.sinou seu pn-,mo Auonlns Uarbosu. São deseouUccldos as'ccu-:as desse, crime.

Diplomatas' em viagem

que

Com destino ao sul da H.publica, cm via-
Rem de recreio, com escalo por S. Paulo,embarcam hoje uo noelurr.o paulista dáluxo os Srs. major V. Jolmslon, ndtlido mi-lllnr americano, o Luiz. Sussdorff, 2« secre-tario da embaixada americana.

dc cinco correto-
raça, com os quaes

lercc-i- .

2.00')
st.u contra o ac-

lmêl
(Zalazor), Arauc::-
(.1. Coutiqho).
Coltery e em li

São era preciso procurarmos cs•eüí
chegados au Sr.

üe Naâip
Vne morrendo aos poucos. Desde que deuentrada no hospital dé S. Zhclfárlas. Nadir,:i pequdnltn que caiu na rua Visconde dc 11:,-liorahy, mio apresentou melhoras, deseape-rendo seu.--, médicos de salval-u, No iiiian!...o-, esforço-, empregados vão lin- adiando »morte, esperado a todo o instante.
O sen corpinho ffoftll está em horríveltado^quosi não havendo um ponto c-mnüo huju uma fmclnra, um ferimento, uni»cchliisoo da formidável queda,h* nmii agonia lento, impressionante, que ¦

pobresinlm soffre cercada dc

es~
pie

«lei».
outros der.ii ri""" "*" S(í!"'e lYIV:,ll:i de todos tio hospi-

.lados seus-cdrreligiòonrioa,dne^o"tanto^¦l-la1, ""*' Wpd,-a Se ""*'*'*'
1 mais que elle
i Lima,l_ Os Srs. Natalicio Camboiiri e Alfredo de

May.i. com quem também ínlúmon. declararam!

OU
Fernandes

25$900i
Inlerview;

^'^üHmSlU

PRIMEIRA DIVISÃO
Flumeiiffo i S. Cliriatovü*

O belló

se-

,. . , - e amplo campo da rua P.iynaiidu'im o local da ivali,a,;iu, do encontro nnciõsa-mente esjicrudo:
A assistência qiie ahi se cheònlrova, a des-pejto.do dia pouco convidativo de hoje, erafirande c entbuslasmnda, npplnudindo con-slantcmcnle ambos os adversários, que não sederam- tréguas durante a empolgante peleja.Iniciou-se. o encontro com o mateii doBundos Icams, que teve esle resultado :ri ame ngo — 0.
S. Christovão — 3.
A seguir reiilisou-se o nialeh dos primeirosteams, que terminou du seguinte forma :Mamengo — il.
S. Christovão — 2.

Andarahy x America
Foi este o outro grande jogo du larde, rea-Usado no campo da ma Prefeito Sèrzedello.Uni grande numero de pessoas assistiu aeste encontro, cnthusin.siuaiido-se deante dasbellas peripécias (pie surgiram do embato.ti match dos segundo:; teaiíis tereste resultado :
Andarahy — ?,.
America — 4.
A lula entre ns primeiros teamslortenicnte disputada, terminandoAndarahy --- 1.
America — 0.

que o accordo estava feito,—Nós, disjc-nos o Sr. Natolicío, não temos
Clll 2' Vi- i ambições. Confiamos a nossa cansa aos mms

j patrícios dc responsabilidade pura ivsolvel-u
[como julgassem conveniente. O Sr. Ijr. Fran-

cisco Sallcs lembrou aquelle alvitre quo A
cm 2' Pa- NOITE narrou. AecciíAmps o que aquelle il-

lustre político resolveu. É lanto elles como osoutros chefes, continuam n merecer du nosE.-i
parle o máximo acatamento.

As cousas estão, pois, neste pé: os còiiser-
vodorãs ueccitom o accordo proposto pelo Sr.
Francisco Salles e os democratas repellcm-n'o.

A' vista dessa insistência é bem
(Iiuisi certo, que alguns políticos mineiros cal
quem os seus prinicipios ê a intervenção cli
Alagoas seja, então, votada nu Cornara.

c| As festas projectadas em home^
nageai aos presidentes do

Paraná e de Santa Catharina

pelo

¦rminou com

a;
foi

sim
mais

SEGUNDA DIVISÃO
rioqueirão x Carioca . _

Ò campo dp. S. Christovão, á rua Figueiracio .Mello, onde se realisdu este encontro, en-';!íe.u,r.iÍe de um jmblieo animado, que não re-
os liciiaiites.
éniVáiè foi

gi-.tcon app.lausos a umlmO resultado gerai do
guinle :

Segundos teams :Boqueirão — t. :ffi.
Carioca —- fi. £•..'
Primeiros teams : ¦'•''•;
Boqueirão - - 2.
Carioca — "J.

TERCEIRA DIVISÃO -
S. C. Brasil i Paladino

Este êneoiilro verificou-se no grourid doUotafogo. u rua General Severinno.Sob assistência de crescido numero de pes-soas encontraram-se estes dous fortes coiieor-rentes do campeonato dcsla série, coiistatau-cto-sc o seguinte resultado final :Segundos teams :.
Brasil — 2.
Paladino — 0.- ¦¦:'.•
Primeiros teams : 

' 
,Brasil — 4.

Paladino — J. ¦. . . ...

Gatunos con ii em nados
Jury mineiro

; BELLO HORIZONTE. 8 (A NOITE) — O
jury, hoiilem, eoiidémíiòu os gatunos Cássia-
no Artimões, Florcntino Souza e João Vargas'
a 11 annos e 11 mezes, 2 annos e 1 auno, rc-
spoctiyamcnte.

'-' • — ¦ ¦ '<>H> i ¦

O "Adamastor" foi encon-
trado

Foi apprchcndido hoje, pelais autoridades
du policia marítima, na praia da Egrejiiiha,
cm S. Christovão, o barco de pesca "Ada-
mastor", ciue. desde onte-hontem, com u
tempestade que desabou sobr.> o mar, giirrn-ra dc suo amarração, na rampa do Mercado
Velho.

Ar. autoridades do porto fizeram entrega
deste barco ao Sr. l'raneilco Pereira, quec o Seu proprietário.

O governo prbjccln varia; fcslifs cm ho-inienageiii aos governadores do Paraná c deiSanta Cáthariiiu, por motivo da solução da
questão de limites. O laudo do accordo siri
provavelmente ossigiiado nó ciiu lü, rèvcstin-ido-ss a ceriínonia de grande iinpoiieiicio.

O Sr. presidònlo dn Republica offerecev.V .
........... ou uni bauquetu ou uma recepção aos dous:

possível é Hovernoclofes, devendo tombem o Sr. prefei-to reolisãr uma festa cm honra aos me'-;mos. Os clubs Naval c Militar darão re-cepções.
Do palácio da presidência da Republicaforam expedidas ordens pura que seja posir»'em S. Paulo, á disposição do Dr. Affonso

Camargo, afim de transportal-o a eslu capi-ta), um carro especial.
¦****— ¦ «¦«>¦ -si

A Jovfii suicida âo
Meyer

Continuarem tratametito nn hospital da MT-serieòrdi.a o senhorita Marietlo Dias, sobrinhado Dr. Henrique Dias, que, na residência dc-se cavalheiro, ú rua Dias da Cruz n. 2*>.í, noMeyer, ponpie fosse reprehehdida, des fechouum tiro na cabeça, tentando matar-se.
Apezar dos soceorros empregados, arnda tbastante grave o seu estado.

CQMíVi Ü NÍC A QQ S
-f»<.-t»i

Um santuário a inaugurar-se
em Curvello

BELLO 1I0RIÍ?ÓN"1'E, S (A NOITE) -- A14 do corrente será inaugurado em Cürvelb
o santuário .dc S, Geraldo, instituição dos
padres Redemptoristos, A primeira missa si-

E' BOBVI SEMPRE

ra resoda no dia
todo construído.

15, O santuário não está

ia Oeste
GONÇALVES FERREIRA; S (A NOITE) -

Na entrada du chave do desvio desta e5ta-
ção desearrillou um carro misto, .tombam
do um de bagagem. Não houve ferimentos
nos passageiros.

•**«*•

So e
Tempo, 10u -;,).
Poules: S38B00; duplas, 76$7Òu\
Pulou nu ponlu Flamengo, setíúido de Bel-le Angcvine e Cuido Spano. Pouco depois Gol-deu Spurs bateu Cuido- Spano e Belle Auge-vine, atacando Flamengo paro por elle paç.sar no fim da recta diagonal. No grande car-va Flamengo o Cuido Spano retomaram n

principal posição, assim correndo até qíiasia meta de chegada, onde Guido. Spano subjii-
gou o adversário para vencer fácil por umcorpo. Flamengo foi segundo a tres quartosdc corpo ,de Monte Christo, terceiro.

K" porco — 1.000 metros — Correram: Sn-

As festas da Penha
Com uma concorrência apenas um poucomaior do que a de domingo passado correramhoje plácida e alegremente ns trodicibiiacstestas da Penha.
Como notas dissonantes dessa bóa harmo-ma no-espleiidido dia que hoje fez. houve ope-nas a registar uma vertigem numa senhora,duashehcdt-iras doquellas "de io lhes tirar ochiipeo", alguma:; dezenas das de menor, ca-libre c um ferimento do pó em caco de vidro.li foi so o que de extraordinário houve.

Fer-
(Mi-

c cm

marítimo (J. Coutinlio), Cangussu' (Dreira), Cascalho (H. Cruz), Estillélo'
chuels) e Ganay (E. Rodriguez)'.

Venceu Cangussu'; cm 2' Cascalho
3" Estillete.

Tempo, lOã" 415.
Poules: Ü3,?8Ò0; duplas, 50?Ò0O.
Pulou na ponta Gr.nay, seguido dc Snmari*lano c Cangussu*. Na altura dos 400 metrosEstillete passou de. ultimo para segundo, ata- rua Formosa, avariando a 

"porta"
* condo o ponteiro. No timd du recta diagonal um rombo na parede. M» houve v

Os electricos em
Campos

-*-
Foi desastrosa a segunda

experiência
. CAMPOS, S (A NOITE) -,Fez-se, hoje, asegunda experiência dos bondes electricosnesta cidade. O bonde n. 4, em uma curva,saltou dos trilhos, indo de encontro á fábricado cigarros do Sr. Florcntino de Souza Go-mes, .sita á rua Barãode Çbtdgipe,. canto d.i

e abrindo
ictipias,

0 caso de Matto Grosso
complicou-se ainda mais

Ânimos que se exaltam• Uma provável dualidade
¦**""'":¦. ¦-¦ • . ¦¦

Não se sabe do deputado
Toledo

Cl*YABA\ S (A. A,) — Com o pedido dehaheas-corpus" impetrado cm favor dosdeputados resignatarlos da opiiosição, os ani-mos dos adversários ao, governo se. exalta-ram um pouco, csperahdo.-so novas e de>agradáveis Decorrências.
E' opinião corrente quo elementos politi-

ços du opposieão se empregam para estabe-lecer a dualidade dc governo uo Estado., cs-colhendo para sédc. das suas operações a ei-dade de Aquidnuana, onde pretendem reunir-,se os mesmos congressistas.
Essa nova phase política inicia uma segun-da série de oceorrencias lamentáveis 'ia-

bendp-sc que o governo do Estado perma-nece na convicção de manter a sua aulòri-dade.
Por outro lado o governo mostra-se con-fiante cm que a forea federal c o governoda Republica o auxiliarão nesse propósito.
Ivfme. Flora de Toledo, esposa do deputadoAiiinbal de Toledo, não tendo recebido no-tleiOs dejle, pediu informações ao generalCampos o este lhe respondeu nos seguintestermos :

Ver a -exposição dos bellas,
moveis Le Htobiliet* á RUA
CHíLE N. 31, tapetes e estei
ras impermeáveis, preçosúnicos e condições facíii-
mas de pagamento.
Todos os freguezes r[tie compram moveis

RED-STÀR - -
dizem que ciles .são
04 mais modernos,
os mais elexaiitea,
os mais delicados',
«Jb mais bem «tabidos -»
e os mais fáceis dc pagar, 

""*- "
GONÇALVES DIAS, 71 ~. URUGUAYANA, 5'il

'Deputado Annilial de Toledo seguiu com-punhia dous amigos, iguoraudn.se si já che-gou seu destino. D. Aprigio dos Anjos, quecomungo segue Corumbá, leva sua bagageaiResposta telegramnia iic V. lix. hoje -re-cebido. Saudações. (AH dc .Campos." . . '-•-

9, Largo da Carioca, 9
(Junto .10 ptirlão da Ordem)

Moveis a prestações. Capai pura mobília, G perus,,0o$o'oo. Oloàdps tio o;0o e o,7o, inelro liJíõuo e 4-Suòo.
1 ' ' i i i -«¦.

Fidalga
Cerveja leve e sã-

borosa.
O «nec plus ultra»

das cervejas popula-
res.

Os nossos moveis são
fabricados unicamente paraas pessoas de gosto apri-
morado.

Leandro Martins & C.
Ourives, 30, 41, 43

Ouvidor, 93, 95

Geperal Carlos

Obras pMlosopMcas
A Livraria Castilho, á rua S. Josó,acaba dc receber as melhores obras plu-losdphicas editadas rela Livraria Feüx

Alcan, - - ¦



*t»r t/fi^ V* <ü "vr^lV'
¦-•*

ST A TC01TE —* 'D^ll3^"81I^Du^ib^!5^Ie•^9W,. V'.; ¦/.

O Lopes
V qnem di a fortuna mal) rapldi* um Loterlif • oito»

rico miioroí vínUtoam no nuuileo. . ,,
Caia nmtrlii ut» ouvidor 1M — Flllooi Ouvidor

IHi; uuitamia, >, 1'iimulro do Marco. M\ I,. KiUiclixlt
e.i, iu; lieueral Cnnw"*, «103. - S. fauloi nm «uniu
«le .'foverabio, &0.

Uma grande e original |Q que se passa
festa de arte

D* Eponina Martins César
(NENE)

Í 

Washington César, filhos n parentes,
Carlos Martin i t'u Silva, senhora, filhos
e parentes, agradecem pcnliorudls !•
lltoii Ah pemoai que enviaram seus pe-
zamos c acompauliiiram os restos mor-
laes dc sua extromosu esposa, mãe, fl-

Uni, nom, Uu o cunhada D. UPONINA MAU-
TINS CF.SAK, o no convidam pnra asslrllr á
míssil que, polo eterno repouso, de sua alma,
Hera celebrada amanha, scgunda-fclm, 9 do
corrente, ns !l I li horas, nu egreja de S. Fran-
•uIhco di* Paula.

Desde já sc confessam elcriinincnle gratos,
fcor esse noto dc religião e caridade.

Manoel de Simas Macuco

ÍA 

esposa, filhos, sogros, cunhados,
tias, sobrinhos c mais parentes dn fi-
nado MANOEL. DE SIMAS MACUCO
punhorndos, agradecem aos parentes o
amigos que os tem acnmpnnhudo nesse
doloroso transe o participam que a

jlnlssn do trlgoslnio diu do passamento do mes-
im> finado rosllsar-se-ô amanhã, seguuda-fci-
i.i, 9 do corrente, ás !> 1 }li horas, na egreja da
Jioniiiruluria Conceição, á rua (icncrnl ('amara,
antecipando seus sinceros agradecimentos nos

Iquo sc dignarem assistir a esse acto dc reli-
íglüo.

em Minas
Recordação de m^gjfèZJJ*

epopéa

t
todas
acto.

Alberto Braga
Carmon Braga, filhos, cunhados v

sogra mandam celebrar segunda-feira,
ás 8 1J2 horas, na egreja de SantWiuiu,
a missa dc trigcsiino dia cm attenção
á alma de seu saudoso marido, pae c
irmão o filho o desdo já agradecem a

as pessoas que comparecerem a este

Thcrcsa Contais Soares

f

Em beneficio do Hospital
Hahnemannlano

Os homccopfillina e liomoeopaUilalns propnram
r.arii o próximo dia 21 um Interessante ospoelu
culo cm beneficio do Hospital llahiiciuamiia
no, que sc deve reollur com desusado espleil-
dor im thvniru Municipal.

O Hospital llahiiiiiiiiiiiiiaiio. quo foi
tuuilado judô Iu llliitii lliihuiuiauuinno
do llrosll, du qual 6 neliialiiionle prosl-
dente o illustrc clinico homtunjiiitltn Dr. I.I-
cinlo Cardoso, tem já, por vorlm vozes, roce-
bldo " auxilio dos ricos 0 abnegudiis pcln pm-
pagiiuda da doutrina llõluceopnllllcil, V. o dc-
vido cm grande parte n Isso, quo cllc esln
funcclonaiido regularmente nn mitigo cdlfi-
cio do quartel do cavallaria du Brigada Poli-
dal, prestando dosto modo grandes benefícios
nic. pobres (|iic, tratando-se pcln lininaenpii-
tliln, nfio possam pagar nem medico, nem
pliaiinacla.

Dados estes nulcccilcnles c, pois, dc prever
0 exilo íuugnlfico que vae obter o festival de
•il no Municipal, ü proflrommii paru o espe-
ctaculo dessa noite c o mais altralientc o foi
inlolllgenteiiionlo nrgnnlsado. Kllc conipor-se-
íi dc uma peça cm tres netos ornada do mu si-
ca c de donsas francezas da ópoca do I.uiz XV.

A peçn que vae ser representada inlilula-se
"Iricl" e c uma legenda dramática em tres
netos, esrripla espccliilmenlo pelo Sr. I.uiz do
Castro, para ser levada ã scona nnqueUo di i
cm beneficio do Hospital llahneuiaiiniaiio.

K' preciso salientar n parte musical dessa lc-
gemia que ó muito liiiporlnnte, tendo 12 nu-
meros de maestros francezes. que foram hábil-
mente aproveitados no desenrolar do enredo
do drama. 0 maestro Nopoimiecrio, director
do Instituto de Musica c um dos nossos maio-
res pomposilorcs,escreveu nm numero especial
para a scena dc sodlicçuo no 3" acto, que c o
mais appnrnloso, havendo lambem dansas e
effeilos dc luz, que dão ao scenario um as-
pccln deslumbrante, lia cflualtnente solos o có-
ros internos, sendo a orchestra regida pelo
maestro NcpomucenO.

Depois do drama haverá, completando o cs-
pectucul", unia curiosa reconstituirão dc dali-

da época de I.uiz XV.sas
mm*

Alfredo Ferreira de .Moraes Soares'(ausente), Alatltilde Suinrcs de Mesqui-
In, Avelino dn Afoita Mesquita, Antônio .
C.onliiisc Philomciiu Vasconccllos Con-' rv 1 f.,«!«.. a. f 'an\ Nntn
lins mandam celebrar na próxima .se-' LM b.l-CtU J llllIUl t, L.Ctll 1>CIU

suuda-fcira, !i do corrente, ás ÍI hora
na egreja da Candelária, a missa do trigesimo
dia, pelo repouso da alma de sua inesquecidu

; esposa. inSe, sogra o cunhada.

Dr. Guido Saraiva Júnior
;<JUIZ DE DIREITO DE ANGRA DOS REIS)

Por alma do Dl*. CUIDO SARAIVA
JÚNIOR, failécido em Angra dos Reis, os
seus parentes ilu familin do coronel
.losé Cnravelli fazejir, rosar uma missa
<le sétimo dia lia motriz da (iloria, no
dia 10 do corrente, áts í) horas.i

A asiarcüia na Oeste de
Minas

Um nosso assignante dcS. .loão d'El-lley
informa-nos, nos seguintes termos, o <ino vae
pela administração da li. !•'. Oeste de Minas :

"O director vive completamente afastado
da sede, cm Bello Horizonte, assiguaiido, cn-
trétnnto todo o expediente, como si dc fa-
cio, estivesse aqui, cm S. .João d'El-Re,v. O
dcsmuzclo c completo em todos .os serviços,
com especialidade lio que diz respeito ao tra-
fego, onde tudo anda á matraca ; trens cm

.nlrazo, carros lão sujos que itnais parecem
uni chiqueiro, disputas constantes entro che-
ies de trem. agentes, conferenlfcs, tudo num
verdadeiro inferno. Os funccMnarios da 2'

; divisão, d\ic c o trafego, viveov, incompatibi-
Usados uns com os outros, htóitando' dizer
que todos agem como entendam ! O inspe-
clor do trafego ha mais.de dotis mezes não
comparece á sua secção !

Xas outras dependências da Entrada, os cm-
pregados vão aos cseriptorios quando bem cn-
tendem. Os chefes de serviço, «ài vivem pas-
séõiido ou deixam-se ficar em chsa, compare-
tendo uma ou outra vez ás sis!|s sécções. O
director vive completamente itlicio a tudo
jsso c a única cousa que faz <:':Scccber venci-
Imcntos no fim dc cada mez. O pessoal da
.secretaria vive passeando pelas avenidas des-
sa capital. O fiel dc thcsourciw)Alia mais dc
seis mezes vive arredado da thciiouraria, ga-

'jihando integralmentc. seus vencibieutos, não
tendo até agora prestado a fiançu que a lei'
exige, o que, aliás, sc torna desnecessário, por
jião exercer cllc o cargo !

O Sr. ministro da Viação dwic mandar
syiidicar do que se passa pela Oesoe.-, dctcnni-
liando que uma commissão dc fuBfccionarios

.«to ministério ou da Central. <io Briisil proce-
da a rigoroso exame nas dependências da

ÍEstrada, vendo, cnlão, que ua contabilidade
da listrada não se. faz a escripta fc^sde 1012

11* que os livros Diário c Hazüo cStãoícm brau-
co ! Manléin, entretanto, a KstradaJuni guni;-' da-livros, um ajudante de guarda-S»vros,_ di-
versos escripturarios.c auxiliái-es </e¦ «scrlpta,
vivendo todo esse jiessortl ás niosca».!

Peliznienlc, dizem, o director actuuf da Ocs-
lc não terá por muito tempol ii sincepra que
alguns políticos mineiros llici deram dc pre-
sente...'*

¦ •mm* • •«'¦"¦.( ¦ . . , 
• >

Especialistas cm docuçni dos olhos, ouvldot
nariz o garganta.- Consultas do 1 as 6 — Al-
semblea n. 60.

¦ 
'm*tm~<

A sargenteação na
Brigada

Escrevem-nos:
"Saudações. — Acostuipados com o ,nco-

lliimento bizarro sempre., j solicitamente, dis-
pensado pela syinpnthicajíA NOETE aos que
se julgam prejudicados, vimos também abuisár
ita vossa benevolência, peiliudo-vos a publica-

'ção «lestas linhas, dirigidas ao illustre gene-
; rui Agobar, comirtandaalfc da lirigada Poli-
ciai. sobre a disposição regulamentar que tra-
ta da sargenteação.' Kis o caso : Diz a alinÇa U do artigo 19 do
regulamento que constiaie condição para o
,'acccsso ao posto de alfejrcs, sargenteação, nw
Brigada, dc companhia lou esquadrão, ou do
estado-monor da IntendWnicia por mais de seis
mexes. K, como a ultimai destas unidades dis-
põe de uni effectivo diiminüto, como sc vè do
imiippá geral, serve, entretanto, de porta falsa
jpara os protegidos tirmfem ali commodamcn-
[to o estafaule requisitof dc sarsfcnleação, cm
eoiicorreneia dffiilcal com os scuscollcgas dos
corpos, que snrgenteani *'J(c facto unidades cou-
sütüidas de mais dc. K* humens.

l.einbrainosA.i V. S. qne na Brigada cxislem
outras repartições, com. cffòiitivòs mtlito su-
periores ao Ja: Intendenipla, mas nem por isso
lhes ê conladaijã sargenticação.

Pedindo a iaAiblicação <lcsta o. confiados ua
generosidade,'da populair A NOITE, muito

i grato vos fica,.etc."
/ i —i mm» ii ¦"¦

"BoletEm da Associação Me-
dico-íiCirurgica do Rio de

Janefro"
Acaba üe ser tlisli-ibuido o numero dc.outu«i

bro da revista cujo tituk» c o mesmo destas
'linhas: a qual sc publicai sob a dirceção dos
Drs. Caetano da Silva, Oliveira Aguiar c Octa-
vio Pinto.

<m*tm\ ¦'" "

Club dos Diários
A directoria avisa aos Srs. sócios que havei.

ri "mntinée." infantil e dansante, no dia 12,
Is 15 horas.

Só será permillido injjresso aos sócios c suas
lamilias, devendo os temporários cxhiür, á
iorla, suas carteiras.

llio, 7 de outubro tlc 1916. r-: O sccrctai*io,
irthür Araripc.

Correu soW um bonde
O cadáver de Antônio: Luiz Ferreira, leiteiro,

jiie morreu sob um bcffidc esta noite, ua rua
1o Senado, foi aulopsiíldo esta manhã, uo nc-
líroterio.

Na delegacia do 12° districto, onde eslá aber-
to inquérito, ficou apetrada a casualirladc fio
cas*.. -¦••¦--¦- ----- • .-.---

Uma festa escolar
Para conimcinorár o 21" annivcrsario do

Collegio Paula Prcitas, dc (pie é director o
Dr. Alfredo de Paula 1'reitas, realisou-sc no
diu 3. ás 11 horas, a distribuição dc prêmios
aos alumnos dos differcntes cursos.

iMirani conferidos diplomas dc mérito c
prêmios de couductii nos nluiiuios do curso
primário do 11)1.') que satisfizeram as condi-
voes nxlgldas pelo regulamento.

1'orain tombem conferidos os títulos de
"auxiliar de disciplina" aos aluuinos do cur-
so primário que mais se lem distinguido no cor-
rcr do anno lectivo c, aos alumnos do curso
propedêutico c secundário que satisfizeram as
condições exigidas pelo regulamento.

O prêmio "Victorio da Costa"' (obro impor-
tanto de atilor nacional ou estrangeiro) _ foi
conferido ao nlumiio Jorge E. dc Souza Prci-
tas, que obteve distillcçãO, grão Kl, em toda-,
as 

'matérias 
do anno. Pornm escolhidos liara.

saudar os alumnos premiados os seguintes
professores: Clirisliano de PMguciredo', Dr.
Álvaro Jierford e Or. .Tonathas Serrano.

Usou também da palavra o alumnn Haroldo
Costa Rodrigues, do 2" anno secundário.

A's lf< horas o batalhão escolar destilou pe-
Ias ruas do bairro. Os atuiunos do collegio
assistiram a nina sessão ciiienialográphica,
c:.i>ecialiucnle organisada para este fim no ei-
nema Velo.

>s'a campo do .Vmciiea (lispiilou-so um
'"'juntcli" amistoso entre os "teams" do col-
legio e o do Aiiglo;Hrasileiro, empatando por
ü a 0.

Prêmios «!<>! curso primário "Applienção"
—¦ Eduardo ('. Criiz, .lacinlho Abitaii, Newton
Uiniz, Araini (íuimiirãcs, Alcyr Coelho, Os-
ivaldn Coelho, "Wnldcmnr Coelho, Ariosto Der-
nachi, Atalá Peixoto, Mario M. de Abreu, Ma-
rio ile Paula Freitas Filho. Sebastião Fcrnnu-
des, Aldo Menezes, Oswaldo F. liastos, Bcr-
nardino Cunha, Antônio Paula Freitas, .loa-
quini' Paula Freitas, José de Lima Uatalhá,
,losé. Martinelli, Luiz Fernandes, Adalberto
K. Castro. Andréa Peixoto, Francisco C. de
Azevedo, .'loaquim F. .Moreira, Augusto Fcrnnu-
des Heis, Theodoriek G. de Almeida, Iracy
Neves Carvalho, Alcino C. Pinheiro, Salomão
Abitan, Luiz II. Brunii Filho, Pedro d. Cos--
ta, Odilon I.. Ferraz, Armando C. Coelho,
Jaynie Poncc l.eáo, Henrique II. Lemos, Vas-
co Simões, Arlindo Moreira, Alcides I). Lopes',
Francisco C. Mello, Deolindo 1'. Oliveira,
Moacyr Jardim, Humberto Menusien, Hcnalo
Fortuna, AValdemar (lonela, Renato Severo,
José H. Itezetidc, Amilcar Itubim, Cyriilo To-
vai* Filho, Haroldo Jlotelho, Sylvio liotellio,
Mario de Paula Oliveira, ltamiro Villnçn, Car-
los O. Cruz, Alfredo 13. da Moita. Alberto
Silva Rocha, I.ilia de Paula Freitas, I.uiza iti-
beiro da Motta, Hélio Azambnja, Paulo S. Fa-
ria, Waldcmar Figueiredo.

Prêmios do curso primário "Conducla" —
Eduardo Cruz, .lacinlho Abitan, Newton Uiniz,
Araini Guimarães, Alcyr Coelho, Waldcmar
Coelho, Ariosto Uernnchi. Atalá Peixoto, Ma-
rio M. de Abreu, Mario P. Freitas Filho, Se-
bastião Fernandes, Aldo dc C. Menezes, Os-
waldo F. liastos, ISernardiiio Cunha, Antônio
dc Paula Freitas, Joaquim de P. Freitas, José
L. dc Batalha, José Martinelli, Luiz S. F'er-
namlcs, Adalberto Castro, Andréa 'Peixoto,
Francisco C. Azevedo, Joaquim Moreira, Au-
gusto Heis, Theodoriek Almeida, lracy Carva-
lho, Alcino Pinheiro, Alfredo Fernandes, Sa-
lomão Abitan, Luiz 11. Brum Filho, Hélio
Azambnja, Paulo S. Faria, Oswaldo dc C. V.
Coelho, Armando Coelho, Jaynie 1'. Lcoii, Meu-
rique dc R. Lemos, Vasco Simões, Arlindo
Moreira, Alcides Lopes, Francisco C. de Mel-
Io, Deolindo de P. Oliveira, Moacyr Jardim,
Humberto Mcneusicur; Gilberto Ferreira, He-
nato Fortuna, AValdemar Gorretla, Renato S.
Ferreira, Adalberto IV. Ferraz. José ii. de Re-
zende, Amilcar Rubini, Cyriilo Tovar Júnior,
Haroldo Botelho, Sylvio Botelho, Carlos L.
da Silva, Mario de P. Oliveira, Rnmirri Villa-
ça, Carlos Cruz, Alfredo B. da Motta, I.ilia de
Paula Freitas, Alberto Rocha, Luiz Ribeiro da
Molla, Waldcmar C. Figueiredo, José L. AI-
incida, Pedro G. Costa, Odilon Ferraz.

Prêmio "Auxiliar de disciplina" — Curso
primário — 1" anno — Andréa Peixoto, l're-
derico Leão, Sylvio da Silveira, Eduardo Mol-
tu, Edgar Bittencourt, I.ilia de-Paula Freitas;
Pirmino Hrigido, Carlos Leão, Antônio dc Pau-
la Freitas, Waltcr Santos, Luiz P. Freitas,
Waldemar Coelho.

2" anuo — Fernando Avellar, Darly Braga,
\Epaminoiidas Santiago, Octacilio Assnmpção,
.Fernando Silva, Gilberto Ribeiro. Mario de

1'. Oliveira, Scraphim Soares, Carlos Cruz,
Eduardo Cruz, Arlindo Moreira, Olga Mallio,
Atalá Peixoto, Alcyr Coelho, Rosauro Siizàho,
Luiz Brasil, Alfio Carvalho, José Siqueira,
I.uiz da Silveira, Leopoldo Gomes, Carlos C.
Freitas, Carlos Ascnsi, Francisco Pereira, João
G'. Vianna, Auguslo Pereira, Fausto dc Cas-
tro.

Prcinio "Auxiliar dc Disciplina" —¦ Curso
propedêutico — 3" anno — Henrique Lemos,
Oswaldo Ferreira Bastos. Joaquim F. Moreira.
Armando Coelho, Francisco C. dc Mello, Al-
btino Vieira, Jorge da Cunha, José C. Oliveira,
Danilo 11. Hrigido, Luiz Brum, Carlos S. Frei-
Ias.

2" anno — Zonith Vallè Aguiar, Jorge R.
Mótla-, Alberto Barbosa de Magalhães, Pedro
Suiano: Cláudio li. Ribeiro, Oswaldo Lácos-
te, Mauoel F. Leal.

Curso secundário — Io anno — Jorge S.
Freitas, João C. Marques, Jaymc Castro,
Arai Moreira, Alcibiades Cunha, Clodoaldo
Passos, Agostinho Sá. Jaynie Porto Carreiro,
f,ía_rio Gomes, Jayme Villalonga, Francisco Va-
lente, Moacyr Bastos.

2' c J" annos — Antônio C. Pillii, Armando
P. Fernandes, Affonso Nelson da Silva, Car-
los 1'araguassú, Albino Lacerda, Gilberto Uni-
raby, José Gayoso Neves, Aristóteles dos San-
tos. Antônio Mourão, Roberto Peixoto, Oito-
rim Avancini, Zcfcriiio Goulart, Aristhcu Tci-
seira liastos, ,

Inloi 5iiü?o;'s dos correspon-
tícntcs cs|i rclaes

<i'y% iNomr.
IIEI.I.O HORIZONTE

0ü Srs. Pontes »t ('.. adquiriram a fnzcn-
da dc criação dc nnlinucs dc rara "Hom yl*
Ml''', a poucos kllojllOtrOl desta capital.

IIAKPEXDY
CotlSln esta" npprnvado novo liornrlo para o

trecho da Iludo Sul-Minclra tomprchcuillilo
ciilro Snlodado o Barru do Plrnliy, passundo
a ser dc dous cm doim dias o Irem que passa
I or esta cidade ás Iil horas c dc/. minutos c
ii. II horas c (jiiinzc minutos.

A ser verdade, cs*e horário é coulraprodu-
ceuic, imda adenda v, polo contrario, desservo
esta zoiiu. O qvc o preciso é que u i^c. Dr.
.iuhtIíiih Durliosii, i|iiú se diz liou Inlencloiin-
dc, faça um passeio jior esle ramal. S. S.
ttli-du não conhece a estrada e não podo assim
Lem adntiuislril-u...

Sabemos cstiir resolvida a creaçáo _ dc
ti nin linha dc tiro nesta cidade, por feliz llll-
eintlvii do Dr. José Eduardo d> Amaral, que
rc ciiicpcnhn cn. vcl-a instnllad.i cm outubro
próximo vindouro,

KI.OY MENDES
Acha-se rcunidi desde o dia 2.1 do nicz fiu-

do a Câmara desta villa. deliberando sobre
diversos melhoramentos que multo concorre-
rão para o nosso progresso. Já foi errada
uma lei para a devastação, nas quintas urba-
nas, dc todos .14 arvoredos prejudiciacs- ao
cinbellezanienlo e á nossa saude publica, aiu-
da como bananeiras, bnnibuzcirofi, etc. Acha-
se lambem a mesma Câmara (ralando di
água u da exlilicçào das formigas pelos pro-
cessos que mais pricticos forem, tendo nato-
risação para a r.cqufsiçáo de machliilsuips c
necessários necessários.

TRES COKAÇOES
Ha grande animação no commercio de g.i-

do. Na feira desta cidade foram vendidas
cm setembro 17.171 rezes; o "átock" nã«. al-
tinge a il.OOO cabeças. O preço regula de
Í!Í*j a Ltír, murcado muito 1'iriuc, com tendeu-
cia para alta.

Os invcrnlslns, sabendo da escassez do gi-
do e do nugiiieiilo ilii consuiiio, por causa das
xnrqucadas c dos frigoríficos, estão relendo
o gado c pedindo preços elevados. Ha inver-
nistas que, tendo comprado bois cm Matto
Grosso c Goyaz, ha dous annos a 50?00U, os
tenham vendido a 170*5 l" -00?. Hoje o boi
magro cusln, no sertão, 80S 0 gasta 21?U0U
ale chegar á iuvernada: o invernista orça cm
.'Hisdiiu — por boi — a despesa da engorda
— que varia dc 10 a 20 mezes — c os juros
c cm lUi-" a conducçâo para a feira, dc sorte
que o boi. .ictunlinciltc, quando chega á feira
está em 150í?. sem sc levar cm couta os que
morrem na viagem ou na iuvernada.

A opinião geral é que a carne vae subir
muito, por causa da falta dc uma lei que pro-
iliba a matança das vaccas novas c novilhas
nas xarqueadas. JCstas preferem as vaccas o
novilhas, por causa do preço, (pie é muito
menor que o dos bois. não só as xarqueadas
de Minas como o.s frigoríficos de. S. Paulo.

Os campos dc criação vão, aos pouca , ao
"despovoando" ('¦)

FORMIGA
Vindo de Bello Horizonte aeba-se nesta ei-

dade o monsenhor João Martinho, deputado
ao Congresso mineiro,

D município vae progredir devido aos
esforços da actuai administração municipal,
dirigida pelo coronel José Aniarante, (pie,
dentro dc poucos dias, vae iniciar a cons-
trucçno do prédio para o grupo escolar, cujo
projecto foi esboçado pelo desenhista Nas-
eenlcs Coelho, funceionario da Secretaria da
Agricultura.

——Pm* iniciativa do coronel Hodolphn Al-
meida vae ser construída, para o trafego pu-
blico, nina estrada de automóvel que, partiu-
(io desta cidade, passando pela rima Malta de
Pains, Tauiboi-il e Perobas, vae A cidade de
Piumtiy. Deve-se organisar brevemente uini
empresa com o capital de 3QÜ contos dc reis
para esse fim.

—~.iá está funcciouaiido n fabrica dc ha-
nha, aiinexa á xiirqueadá dc propriedade da
firma conimcrcial c industrial Siqueira, Vol»
ga & C, sob a gerencia do coronel João Pc-
d rosa.

Vão ser atacados os serviços de recon-
strueção da poulc sobre o rio Formiga, por
ordem do governo do listado. A (.'amara Mu-
hicipal aulorisou seu presidente a construir
uma ponto sobre o rio .Malta Cavallos, cujos
serviços serão iniciados dentro dc poucos
dias.

-—Regressando dessa capital, chegaram a
esta cidade a.',coronel Lombas e major Bento
de Araújo, esle capitalista e aquclle repre-
scntaulu da firma Moreira <ü Mesquita, dessa
praça.

¦a<»S»—«-

Eni defesa da Pátria
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Sáo Ires filhos do Sr, John A. Moorc, do
l.ondon & Brazilian Di.nk, partidos daqui, em
dezembro iiltiino, para a guerra. O (pie está
sentado, Colísi Melangheln Moorc, foi de todos
o mais infeliz*. 1'alleccu lia dias em consequen-
cia de ferimentos recebidos em combate.
John Alan Moorc, o primeiro em pé, está fo-
rido. O ultimo, firiíce Richhrd Moorc, serve
ainda nas fileiras.

~>-«--a<itw

Polificci cearense
A fusão dos partidos conser-

vacior e unionista
FORTALEZA, 8(A. A.) — Realisou-se bon-

tem uma importante reunião política, á qual
estiveram presentes os Srs. senador Thòmáz
Accioly, Ilerininio Barroso, Agapito Santos,
José Accioly, Aurélio Lavor, Edgard Borges;
Manoel Salyro, João Studart, José Borba c
Abílio Martins. Ficou resolvida a fusão do3
partidos conservador c unionista u a convoca-
ção da convenção dos mesmos para o dia 29 do
corrente, afim de eleger a commissão executi-
va do novo partido, que será composta de re-
presentantes dns dous partidos,

A reunião correu no meio da maior cordia-
lidade. O novo partido prestará o seu apoio
decidido ao governo do Dr. João Thonic de
Saboya. ¦ *

Oito ile Outubro—Peruanos e chilenos—A le-
ycmlü do cruzador dc segunda (lasse iluascar"

e dc seu <llt|iio commandanle, almirante
don Miguel (iran Batalha de Angamos

E* um dia dc gloria para o Peru* « do foi-
In para o Chile a data dc K de outubro. •'.
uu.a data de esplendor guerreiro (llio " riiru
devo feslojar, porque, si o Chile feilojn uma
victoria dcsigiiiil, o Peru' comnioraorã aquolln
rcslstoiiclil estupenda, desesperadn, heróica.

Foi. pois. a 8 <lc outubro Uo 1870, A írinlc
dc Angamos, que o "Iluascar". o glorioso
ciu/.iulor peruano. <|iie sosilillo suslcnloii du-
raiilo sele nices uma ciiunanha Inteira,
caindo atinai naquclli' din elii poder dos chi-
lonas, cciu vezes superiores cm força e va-
sos dc guerra.

Poucos feitos dc (íiicrra sc assemelham a
este, pela iudouiita bravura e extraordinária
altivez. I*), si os chilenos devem so envaidecer
com este Iriuinpho. o Peru' tem fundadas
razões para procurar sempre lembrar essu
data celebre, que de modo tão excepcional
revelou a coragem dc seus filhos, A guerra
no mar não foi menos gloriosa do que a dc
terra, 0 delia i episódio culminante a captu-
ra do lendário "Iluascar".

O Chile, nesta guerra, não andou bem com
o Peru', nnçfio inuã c nrotcclora dc sua in-
dependência, pois que juntas derramaram o
sen Miuiiue, cohiniaiidndns pelo general San
Martin cnitra •> dominio de llcspiinha; fez
o mesmo papel que a actuai Allemanha, pois
que uma vez poderoso no mar c cm teria
o instruído nas suas tropas por instruetorc-,
allcinacs, declarou guerra ú flnlivlu e no l'e-
ru', qiic na oceasião se adiavam dcsprcvcní-
dns para sustentar a luta. Logo que o Chile
bloqueou Iqulquo, praça importante da pro-
vlncin dc Taiupocá, a pequena armada pe-
ruana saiu a 7 dc abril dc Calláo, porto prin-
elpnl, ao encontro da poderosa esquadra liii-
llligu. Depois dos pequenos encontros c tiro-
leios de Cllipeiin, entre as conetas "1'niou"
o "Plleoinnyo". i a canhoneira chilena "Ma-
gnl!ui/S!í", as divisões belligcrantcs' buscavam-
sc c nao so cíicnnlravaiii.

K o "lluascsr", comniniidado por Miguel
Graji, heroe destemido e genial, começou a
destacar-so c a sc impor á admiração da
America, do mundo <• de seus próprios ini-
hligos, Miguel (irau conseguiu dar a seu in-
signiflcantc navio mlráculusn actividade. O"Iluascar" era um crurador de 1!' classe com
marcha dc 18 1 2 milhas. E fez prodígios.

A 21 de maio atacou em frente dc Iquiqu:
a divisão chilena. Rompeu fogo sobre o "ÈVv
nicralda" c "liovadouga", que responderam
com ardor. O commandantç chileno Prnlt,
vendo perdida a luta, tentou a abordagem e
morreu gloriosamente, O fogo continuava e
o "Esmeralda", arrombado, afundava-so leu-
lamente. O "Iluascar!' recolheu os bravos
inimigos. Nesse mesmo dia o monitor pe-
mano "Independência", depois dc desembar-
car o presidente Prado c suas tropas cm
Iqiiiquc c se preparar nara auxiliar o
Iluascar'' cm dar caça ao "Covodonga",
bale cm uma pedra e sc afunda. Então o"Covudouga" vira c acaba com a vida dos
náufragos peruanos, continuando a fugir da
perseguição do "Iluascar". E assim findou,
naqucllc dia, lão tremenda tragédia. Depois
do combate de fquique recomeçou a epopéa
do inunortal comniamlante do "Huascar",
1). Miguel (irau. De julho a outubro este vil-
so dc guerra não descansa. Ilaiubardea quasitodos os portos «Io Chile, surprchende forcas
c varre, o Iittor.il quasi dc norte a sul c faz
evoluções (pie maravilham, sem ao menos ter
o tempo necessário para a limpeza das ma-
chinas.

A 8 de Outubro O "Iluascar", auxiliado pe-ia canhoneira "Union", leva a cabo um re-
conhecimento em Antofogasla, já cm poderdos chilenos, e dá um golpe por mar parafacilitar o.s movimentos em terra. Mas os
chilenos, já prevenidos que estavam, ninho-
bram também com perícia. E o "Iluascar"
se vO de repente cercado pelos encouraçados"Cochranc", "Blanco Encalada" c pelo cru-
zador protegido "O' Higgins", A canhoneira"Union", ao ver que a luta era desigual e
que também lhe seria fatal, foge. O uiirnculo-
so '-Iluascar", o rei dos mares c das escara-
uiiiças, não se. intimida c acecila combate,
rompendo fogo sobre, niii inimigo cciu vezessuperior em forças. Era o assedio c o comba-
te sem tréguas. Miguel Grau é despedaçado
juntamente eom a torre de commando poruma bala de. canhão". O immcdiato Agrinc o
suecede no conluiando. Cac Agrinc. Téfií sue-cede a esle e também morre; cm seguida vão
sc succcdcndo no commando os bravos offi-
cines Palácios, Santillah, Juriuau, Conseco cDiaz, que vão morrendo gloriosamente, c no
momento cm que os chilenos os pretendiam
prender, jioeni fogo ao paiol da pólvora,emquanto outros marinheiros abrem .::;válvulas para o navio não cair cm poder doinimigo, neste momento supremo. Dá-se a
abordagem. E os chilenos valentes, que aca-bani dc fazer silenciar aquclle punhado dcheroes, vêem o sangue a correr pelo côrivcjdo navio e os tripolanles que restam caidos,
moribundos. A eòmnioçãò entre vencedores evencidos foi profunda. O comniandante Hibe-ras escreveu na parte da captura do "ilüás-
car":"La niuerlc dcl contra almirante peruanoDon .Miguel Grau ha sido muy sentida cnesta esquadra, cuyos jefes y oficiáles haceiiamplia justicia al patriotismo y valor deaquel notable niarino."

Tal foi o feilo de 8 de outubro dc 1871)
e no Peru' festeja-se egualmcntj
que honra tanto a marinha chile-i do Peru' cm particular,sobrevivente da guerra do Pacifico,

Prospero de Santa Maria.

Penha
Com um homem a morrer
Os donos dc barracas, na Penha, deixam 01

seu» negócios ciilrcifiioh A vigilância do «uai-
das, quo Iu pernoitam, Assim foi que dns Iiiií'<
raças ns. A e d tmunnim conta, respectiva-
mente, Antônio Gonçalves Dias e Adelino
Costa. Ivta tiia-ilià, os dous, depois de ta*
plda dlsciuiflo. entraram em lula, Dia-, intli-
viilno de mãos jirceedcntvs, sacando de um
revolver, desfechou um tiro contra o seu ad*
versurio, feriudo-o uo palio, l'ol preso, po-lein, pelo eouiiiiaiidiintc do doitnoainoiito di
Ponlin e enlroguo A policia do 8ã« districto,

A victima foi paru a Santa Cuia.
¦ mm* i

O capitão virou
«bicho»..,

• ••• •
Bebeu e não quiz pagar

Aquella rhuvinhu cacete, acompanhada dc
rajadas dc um vento frio e penetrante eslava
mesmo convidativa para umas "talagadas"...
li foi <> único meio que o capitão da "Brio-
mi" achou pura es(|UCUtor-so, anlinar-sc um
pouco. E o Joài Costa Leito tomou tantas"lambadas", que já não era multo senhor de
ít quando penetrou uo café da rua Senador
liiiiebiu n, 71), nmlc sc aboletou a uma mesa,
exigindo que o servissem. 1'iua "lambada",
outra, o mais outra, o pouco depois estava
multo mais "esquentado" do que quando cn-
trará... Ao sair o capitão, exlglram-lllo o
pagamento du despesa, com o quo absoluta-
mente não concordou o resolveu appellar p:i-
ra a sua importância dc ajudante de porteiro
da Casa da Moeda o. lambem, o essa muito
maior ainda de official daquella mlliciasiuha
que é o nosso orgulh  e eram um dia ca-
de Iras, mesa.'., etc: tudo foi virado cm dous
tempos jiclo Joáo Costa, que pouco depois
cia levado para a delegacia do 11' districto,
onde descansou até boje.

'Nervosismo"
lixcelclntc o estudo '"Nervosismo", do D'.

Henrique de Dclfnrd Itoxo, professor substi-
luto dns clinicas neurológica c psychialrica da
1'aculdadc dc Medicina do llio, é que ora está
publicando um opusculo cxlrahido dos "Ar-
(hivns Brasileiros de Psychlalrio, Neurologia
c Medicina Legal".

¦ *m*m* » -

um velho prédio
condemnado

No Chile
essa data,
na como

De um

Dr. Telies de Menezes
Clinica em geral — l!;p. moléstias das senhorase pai-losi Cons. 1!. Carioca n. 8, y ás 5.— TelOph«UtíC-Uesid., Av. Alem de Sá, 71 Telep.yiit.Chamados a qualquer hora.

"Revista do Brasil"
Como os números anteriores, o ultimo dis-tcibuido da "Itevista do Brasil'-', o excoUenteinensario de S. Paulo, está admirnvclmciitcleito, com escolhido texto e nítidas gravurasestas reproduzindo quadros do nosso Salão'c aquclle composto dc versos inéditos de Ma-galhaes Azeredo e artigos de João Luso Pc-rcira Barreto, C. da V; L. e Amadeu Amaral,a Itevista do Mez transcreve artigos c chro-nicas de toda actualidade, de jornaes e revis-tas uaeionaes e estrangeiras.' *****

Mobílias
Rua da
CASA MARTINS

a prestações
Carioca 67

''ArcUlvos brasileiros
de Meâicina''

Appareceu mais um numero dchtii illustrada
c bem confeccionada revista, cujo summario
c o seguinte: 1 — Vaccinothcrapia na febre
typhoidc, pelo Dr. Octavio de Carvalho; II —.
I.ucs ou toxhcmia gravidiea? pelo Dr. Al-
berto Farani.

Analyses — .Medicina interna — 79) Sobre
um caso dc moléstia dc 1'allot — Dr. üvidio
Pires de Campos c A. de Paula .Santos —
Psyçliiatria c Neurologia ¦— S0) Tcchnica c
valor pratico dos pequenos signncs dc henii-
pegia — Dr. César Yuarros o Pico — 81) As
rcacções psycbiiuotoras c. oiiiotivas dos tre-
panados — Drs. Jeah Camiis e Ncppcr.

Associações médicas -- Sociedade de Mediei-
na e Cirurgia — Associarão Mcdico-Cirurgica
do Hio de Janeiro — Sociedade Brasileira dc
Dermatologia — Sociedade Medica dos Hos-
pilacs.

Professor Rocha Faria — Noticiário — Es-
talistica ita Enfermaria 2t .-- Estatística demo-
grapho-sanilaria.

Na rua Haddock Lobo
E' um velho habito o de habitar casas con-

dcinnadas, ameaçando ruir, com o conheci-
mento criminoso dc quem por estes casos de-
via zelar, li o resultado são os desastres dia-
rios, eni que, bom c, quando sc não regi.i-
tam viclimns, como se deu no desastre dc
boje.

Dc propriedade do capitão dc mar e guer-ra Antônio Pedro Alves dc Uarros, actuai-
mente cm Matto Grosso, ha um prédio, cou-
dcninadii ha tres annos, á rua Haddock Lob-.i
li. 223. Tomando conta delle. reside, aos fun-
dos, Álvaro liamos Góuvèa, com sua mulher
e tres filhos. A parte da frente do predioc dc sobrado. Hoje, com as chuvas, essa par-lc do sobrado desabou, alarmando a visl-
aliança.

O commissario Freitas, do ir)" districto, in-
do ao local, fez os bombeiros demolir o res-
to do predio, que lambem ameaçava ruir,
com grave perigo.

Álvaro Ramos c sua familin nada soffrc-
ram, além do susto.
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NAVIO
LEILÃO

de um navio desarmado com
mastros rcaes prompto a ser
novamente armado, recente*
mente chegado do Rio Grande
do Sul. Construído ua Suécia,
com pouco uso, casco magni-
tico, recentemente calaíetado,
lotação 300 toneladasvikgilio
(Virgílio Lopes Rodrigues) — Assembléa, 65

Telephone 2.276 Central
Venderá cm leilão, terça-

íeira, 10 do corrente, ás 3 lio-
ras da tarde, a bordo do mes-
mo navio, que estará atraca-
do no dia do leilão, no cáes do
Novo Mercado, onde se effe-
Ctuará o leilão.

O Sr. comprador garantiráseu lanço com umsigual de
20 % no acto de arrematar.

•«•«•»
Os bancos de credito popular

paulistas
S. PAULO, 8 (A. A.) — Acham-se quasi

promptas as bases do projecto, dc origem go-vernamental, crcaudo bancos de credito jiopu-lar, destinados a amparar a lavoura c o
custeio das fazendas; por meio dc empréstimos
sob penhor agrícola c h.vpothecas. Usscs bau-
cos receberão, por intermédio da sede central,
fundos das Caixas Econômicas estaduacs, pararcstituil-os á circulação. Para auxiliar esse
emprchcudimcnlo o governo emittirá 1.000
ou li.000 contos em apólices, que distribuirá
pelos bancos estabelecidos no interior do Es-
tado. Tudo será rigorosamente, fiscalisado
pelo governo, afim dc impossibilitar qualquerabuso ou desastre.

Guaranesia!
PA HA O ESTÔMAGO £' J.\.
FALUVEL. UM CAUX A'S RL-
FElCOEü...

Para a policia ler
Pcde-se a attenção da policia do fl° distri-

cto para uns moços bonitos, que 6c reúnem
aos domingos, nos terrenos dc uma ex-olaria,
á rua Itapirn' n. 145, para .jogar "football"^
desrespeitando as lamilias visinhas com car-
tazes pouco decentes.
' ' **•*> i

Madame, mademoiselle
O maior encanto da mulher é uma bonita

cutis; c mu dever tratar dc sua bellcza cconservação. Tendes jiellos no rosto ? Sof-freis dc espinhas c outras impurezas da pe!-le V Vinde no lnstitut Pbysioplastiquc, tiiri-
gido por Mme. Graça, c com o tratamento
seientifico abi applicado vos curarcis. Osmaravilhosos proibidos dessa casa, umuusados, não podem mais ser substituídos
ucnliuns outros.

líxperiniontac c fiearcis admiradas dossultados obtidos.
INSTITÜT PHYSIOrLASTIQUE

Rua Uruguajana n. 41 — 1» andarPeçam folhetos explicativos e catálogos do
,produ«U»»

vez
por

re-

0 MERCADO SE CARNE TBRÜE
:/

r. c I

No matadouro de .Santa <'m# '

Abatidos bojei 505 reles, '10 porcos •
tallm,

Marchante.: Cândido K, de Mello, .'15
Pis üiiriscli <i; «,, III r.i Lima &, I'lllio»,"37r,ÍI i». Hv,: 1'riirialieo V, (loulurt. 18 r, t \j
v. João 1-lmcntn du A'.rcu, 10 p,j Ollvrlm Ta-
vares, l'_» r. e 'iü v.; (J dos Itelallii.i.i-, io r,<
1'oi'liiiho i*c C, ytl r,; lidgar de Aievctln .'.'i
r.j Norliorln Hort*. 15 r.j P, I». Oliveira (í ( ,.11 r.i remando & .Marcondes, ,i p,; Auauí
to M. da Motta, 01 r. o ó v.: Alexandre V.
Sobrinho, Iil r. o íí ji., o A. Mondes, .">'> r,

Foram rejeitados) 17 r. o f. v,
Foram vendidos! ,'io ),'." r. com n. ¦<> jj|.los."Slncl,"i CaiidltTo li. dc Mello, 38 r.j Dn-

rlieh fi C. UUI ; A. Mendes fi C, -I0»i; |jmu
.v Filhou, I; Francisco V. (lnulnrt, lli C. dns
Itcllllliistas, 17; .loão Pimenta de Abreu, Iflj
Oliveira Irinnns & <:., fiiKI; llasilio Tavares, .||;
1'orlinho «,* C, 11!; Filard de Aaevedo, 3811;
Norborlo llcrU, '.'ã; Augusto M. dn Mntln,
333i F. P. Oliveira ei (}., 371, e Alcvaiida V.
Sobrinho, HK. Total, 2.138.

No fnlreposli» de S. Plug» '*?

O primeiro trem chegou com 30 iníntilijs
atraso, devido á salda do matadouro.

d$

seguintes:
¦;1»50 u li,

rezes, de
e vitelliii.

Os preços foram os
>7(M) a 98U0; porcos, de
dc .ffitl» u SOOii.

Nota r— Não houve matança dc carneiros,
No matadouro da Penha
Abatidos hoje; IU rc2es
Ksporlaçào

Foram abatidas 400 rezes, sendo rejeitada
uma. Abateu-as a firma Caldeira A. Filhos.

¦ mm* —

RHÜM
|I0 ERNESTO SOtJ-2.«L

— fnr.osoTAuu —
Itroncbiteí, Ituuqui-
ilii.i, Astliuia, e tn-
tercutoso pulmonar,
Primeiro dc.Marco U

m i F.
MISSAS
Itcsiiin-so amanhã:
Francisco Ernesto da Silva Chave;, ás 9, n»

matriz dc S. Christovão; I). Amélia Procnçu
fluiinaràes, ás 8, na egreja dc Santo Affonso;
.loão Augusto Fontes, ás !) 113; ua Cruz dos Mi-
lllárcs; Vasco Martins Cardoso, ás 9, na ma-
triz dc Santo Antônio dos Pobres; Sebastião
dc. Almeida, ás !> 1|2, na matriz de Santo
Christo dos Milagres; I). Carlota Mcirellcs
Pires, ás ü, na egreja do Itosario; D. Carlota
Ignacio Faria Pinheiro, ás 9 1|3, na matriz do
Sacramento; I). Margarida Lopes.dc Curva-
lho, ás ü, ua mesma'; D. Antonictta Moreira.
Moraes (Nónc), ás il, na matriz dn Engenho
Novo; Dr. Carmo Nclto, ás 9, na\matriz de
SanfAnna; JüliO Aragoncs dc Faria, ás 9, na
mesma; .loão Mnuiz liarreto, ás 9, na mesma;
dose Maria de Carvalho, ás 9, na mesma; Ser-
gio Soares da Silva, ás 9, na matriz de São
•losé; I). Tbereza Contins Soares, -ás 9, na
Candelária; O. JuUn Marques üo Almctidii, ás
9 l['2, ua egreja do Sagrado Coração dc .Icsu .;
Antônio ltodrigues Fontes, ás 9, na cgileja do
Carmo; Julicta Moreira da Silva, ás 9 ,1 ;2, na
mesma; Manoel de Simas Macuco, «s 9.1|2, na
egreja da Immaculada Conceição, á ruaVOcnc-
rol Câmara; 1). Eponina Martins César
(NcnÊ), às 9 1J2, na egreja de S. I-raiieJsco do
Pauta; Itygino Thomaz da Silveira, ás. 9, na
mesma; I). Aleina Wcrncck Dickclis, ás .S, na
matriz da Gloria; Alberto Draga, ás ,S 1VJ, n«
egreja dc N. S. de La Salcttc, em Cy>»ii:bj-_

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier:'J.íTza,

filha de Augusto Ccsar Sallcs, rua üomes-lira-
ga n. õ.'l, casa IX; Cecília, filha dc Alberto
Ponce dc Léon, rua Machado Coelho ii. 9S;
A,*!oIllnarla Fidelis Lemgrubcr, Santa Casa d.'.
Misericórdia; Elisiario dc Menezes l<razão,
Hospital S. Sebastião; Albino Corrêa, jiccrolc-
rio municipal; Hilda, filha dc Alcides Edhwri-
rio da Eilvn, ruii Cunha llarbosa n. 50; Elza,
filha dc .loão ltodrigues, Quinta do Caju n. IM:
uni feto, filho dc Alfredo Éticas, rua Monte
Alvcrnc n. 11; Constância Corrêa Kodrigucs,
rilil Conde dc Leoimtdina n. 79; lida Rocha,
rua Dezoito de Outubro n. 81; Laura, filha de
José Moreira da Silva, avenida Manoolino nu-
mero 2, rua Gomes Braga; Cecília Demctria de
Souza, rua Dr. Carmo Nctto li. 198; Detbil-
des, filha dc Alexandre Pedro da Costa, rua
S. Christovão h. 1150; Maria Joscpha, Santa
Casa da Misericórdia; Octavio, filho dc Octa-
vio Pereira de Mello, rua D. Anua Ncry nu-
mero 191; Maria Idnlina dos Santos, Santa
Casa da Misericórdia; .Tiiracy, filha de Antônio
Ilenjaniin de Souza, ladeira do llarroso li. lãS.

No cemitério de S. João Baptista: Rosaria,
filha de Antônio Marques, travessa da Flores-
ta n. 4: Maria Florisbclla, Maternidade do
Hio dc Janeiro; Augusto, filho de Francisco
Teixeira Pinto, rua do Riaehuclo n. .'11; .Ma-
noel Martins Pinto, rua Gonzaga liastos uu-
mero 201); 1" sargento enfermeiro Gentil Raul
dc Oliveira Costa, Arsenal de Marinha; Fran-
cisco Leoneio Ferreira, rua Aqutíducto n. 200;
Auguslo Sampaio Leite, rua da Carioca n, 52;
lleynaldo, filho dc José Medeiros Silva, rua
dos Coqueiros n. (il; Joaquim Azevedo Silva,
licncficencia Portugucra: João dos Santos Pe-
rcira, ma Henedicto Hippolyto li. 110;; Ga-
brio] Gonçalves Fortes, rua . do Chicorro
n. 5(1; Nery, filho dc Pedro de Araújo, rua
Indiana n. 1-1.

—Serão inhumadns amanhã:
No cemitério dc S. Francisco Xavier: Laura,

filha de Antônio Gon-.alves, saindo o enterw
ás 9 horas, do morro ca Favellü sjn.

No ceniiterio ile S. João Baptista: Antofl»*,
Canbcti, saindo o corpo, também ás 9 horas,
dl. rua do Senado n. 315.

Pensão Haya=
o asseio, próximo aos banhos de mar.

Itua Ma-
cliado ile
Assis", íi,
conforto

Mine, Mendes.

Em poucas linhas
Ao saltar dc um trem na estação Central,

o operário Manoel Casimiro, residente á rua
Francisco Meyer n. 7-1, cuiu, sendo colhido pe-
Ias rodas dos carros que lhe esmagaram a
coxa. Soccorrido pela Assistência' foi inter-
nado na Santa Casa.—O coronel Arthur Queiroz, hospede do lio-
tcl Garccz, á praça da Republica, queixou-sc i
policia dc que fora furtado em seu relógio c cor-
rente, vários documentos e algum dinheiro.

Suppõc a policia que o larapio seja Benedi-
cto Leite, cx-ajudante do cozinha, que lá per-
noitnra clandeslinaiircntc.

—Quando conduzia a sua carroça esta ma-
nhã, pela rua Wcncesláo, na estação de Sapé.
o carroceiro Miguel dc Carvalho, casado, por-
tuguez, com 47 annos, aconteceu cair, passan-do-lhe o vehiculo pelo peito.

Miguel foi em estado grave pnra a Santa
Casa.

—Maria Isabel, residente á rua Barão de
Itapagipo u. 215j quarto XII, foi aggredlda
por sua visinha Maria do Carmo, que foi presa
pela policia do lág districto.

¦ **%•%» i i „ „ -

Onde está D. Deolinda
Teixeira de Andrade ?

Na delegacia do 1° districto de policia cs!á
recolhida unia senhora de nome. Mana Ameti-
doa, vinda dc S. Paulo, á procura de sua mãe,
I). Deolinda Teixeira dc Andrade, que ella sa-
bia aqui residir. Não a encontrando, ü. Maria
Amêndoa, que è casada e conta 2ã annos, e
ficando sem recursos, valeu-se da policia, quea vae fazer regressar a S. Paulo.

-*ttExames de sangue, analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laboratório de Au-
lyses e Pcsquitas : ROSAKIO 168, esq, praça

ÍUousalves Dias. lei. do U*. H I38f



*, > - ¦ -

,>#•

A NOrrÉ-^'Domih«o, 8 dc Outubro delpÍT.
tiwwmiww.-^.u -j i»WH»i»iMã »>«,» i, *^»i:VM*«.S «ã 1

-

Consultório Medico I Da platéa
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(Sé se responde a cartas asslgnadas eom inidaes)
A. Ni N. A. — RaspoRem do ulero.
P, II. II. dr S. A. - Tomar «Io U cm '4

hora» uma colherlnhn, da» «Io chá, do se-
fitlhte remédio t

i.hlorhydmin da adrenalina, um iiillllisnun-
tnoi ohlorurcto dc cálcio, ó grs,; xarope «le
¦«ihiiniii, Idem de hcllndona, ãã IID lírs.; su-
upc de codelna, llll grs,; ngua «llstilladii,
JÔO gr».

Ma» e preciso recollioMcj a um hospital.
E. C. À. -- Nilo hu «le ntio.
Mi Mi I*. V, - Idein.
A. F. 1.. I. C. T. A. — Ato* quc emfim

[iiii-,-,.mini. i-aliniir essa niiliev.ii>!
J. 0. C. A. -• Si n M-nhor nrrvililii nies-

mo que se curou em uni iiniiii, pôde reco-
iiieçai o tr.il.iini-nto. i; "Salue/. ele unia pari
li-, Cúlomiie Viiiiilonir" e mais o hábil homem
que lhe disse is<n!

H. ti, 'i. -¦• Deve npontf-so das hemor-
rholdt-s. Tomo jubul, duas pílulas no dei-
tnr-se.

A, 1'. ü. ~- E' provável que tenha um der-
it.mc nu pleiini, du Indo direito. !¦'.' preciso
tiatar-se seriamente, Hccolha-se u uni lio.-.-
pitai.

Dr. T. Tavcirn — O collego procuro ler
c tr.-biilho do prof. Eltoiv Tcdesehi (do lu-
Htltuto das Moléstias Profissionucs, do Ue-
i-ovs) sobre esse assumplo.

T. P. — Niio sabemos si poderá encontrar
aqui o apparelho do prof. Huata, quo, aliás.
il60 seria difficil du Improvisar com umn
esponja e que servo pnra as inhuluçòes «le
creosoto com chlejroiormlo (crcozol), niultls*
nlmo Indicadas no seu caso.

E. S. T. H. E. li. ~ Trata-se do fra-
qtteta, tüo somente; niio é moléstia, licgi-
niuu alimentar rico em gordura, dormir de-
pois das refeições. E, podendo, deve fazer
uniu longo serie de Injccções de iirscnihto
ít ferro solúvel (Znmbellotti). Não sendo
possível isso, recorrer a uma formula cuja
1 :¦<¦(¦ seja a tintura de marte tnrtiirisiiihi.

M. A. R. T. H. — Use quatro uu cinco
i-.ijiis de ancstcsnl.

P. I. Mi — Não ha de que.
V, G. L. — A scuhorn tome diarsenfosfer

Waseermann: si houver Ihiuido — uma co-
:íi.t vinte minutos antes do ulmoço e outra
antea do jantar, com o mesmo espaço «te
terupo. Ao menino do quatro aunos, xarope
iotio-iannlco (não vinho iodo-tuiinícol.

F. U. R. Ã. O. (Barbiicena) — N seu
cano anda sc pôde aconselhar pelo jornal.
IV preciso exame medico.

P. I. O. — Muitissimn abrigado.
H, E. R. — Nio pôde "Ser". Supporte

.i) conseqüências. Não temos culpa nlgu-
11Í/I , . .

11. fSó) — Procuro nm.i massagista.
1\ I. X. T. — Ao deitar-se, duas colhe-

roí desse remédio. Suspenda depois de dez
(lidai

i P. I. 0. 2" (Bello Horizonte). — Io é cura-
\rll !áv, como todas as moléstias; :i°, prova-
vflmoute "ozenn". Em geral a causa disso
f- a syphllls, a escrophula, a varíola, o sa-
jsmp&o, o quasi todos as moléstias ihfcccio-
tas. Deve combater a causa principal.

W. W. V. — Lavagens com permanga-
tiatn frnqulssimo cb água fervida; vncclna
de Wrlght, Nicolle ou Párk, Davis. Interna-
irtiente, tres cápsulas por dia de; urotropina,
ssh.il, lifi SO centigrs.

Repouso, alimentação láctea. Evitar a
ciidI, fumo, etc.

EL L. E. C. T. R. I. C. I. S. T. A. -- (En.
tre Rios) — E* preciso um exame do espe-
«•ialista do olhos.

M. Ni II. de O. — Tintura de capsictim
fitinuin, •') «trs.; espirito dc Sylvius, XXX go-
tas; glyccnnu, 6 grs.; infuso de cnsuarillia,
70 grs.

Tomai- algumas colhcres uo momento em
quc sentir "aquella vontade"...

X^ A. — Quer um abortosinho scientifi-
co, justifieuildo-o com uma aórtite (que nos
não vimos) nfio é isso? Bata a outra portal

Ji 1). !•'. — Em que estado se acha isso
tud»?

Ii.... ,T, Y. (Avelina T. — Pclropolis)
— K' preciso exame para sc poder ter uma
upiülSo sobre o seu caso.

Ei E. 11. A. —- Para evitar o fumo, os ei-
.sarro» de tussillagem: dão a illusão de estar
firmando charutos de Havana e queimam 

'ape-
nas uma herva peitoral (tússus agos: afu-
gcnlador da tosse). Para as "contemplações
á distancia" (gostou?) não ha nada como
a vida em commum: procure "viver ás cia-
rns" — como dizem os positivistas.

P; A. T. — Mande examinar o sangue.
Faca operar as hemorrhoides. E trate do in-
testino (ahi haverá médicos para isso), afim
dc evitai- a reproducçio.

O. N. (Minas) — Só o medico que v«"- o
doente podo tratar disso. E' muita cousa
gumà..1. Mi C. Y. ¦— Procure-nos.

S. M. T. — Não ha tle que.
Mi A. R. I. O. — Extraelo fluido dc

ceícus grandlflorus, 5 grs.; idem de mira-
putiUia, Kl grs.; glycerina, elixir de Parilhc,
fiâ 40 grs. Tome uma colher, das dc café,
depois das refeições.

Ti H. O. R. — Não se incominodc.
t\ li. lt. M. — Não ha de que.
Sr. Phiirmaceutlco de Garupé (Minas) —"FJ 

preciso empregar a água bi-distillada, o
»jue ahi deve ser difficil de obter. Pela te-
clinica do Dr. Sylvlo Muniz, emprega-se
muito pouca água (10 cc), seja epinl for a
quantidade do remédio. Os resultados nos-
sos. pessoaes, têm sido sempre bons com essa
tcehniea. Mas, em se tratando de iujeeção
iulravenosa, achamos que o senhor não se
devo arriscar a um insuecesso, que poderia
ser doloroso. E muito menos se deverá ar-
riscar a Isso esse medico que lhe mandou a
receita o nem sabe preparar a injerçãot

Dr. T. O. R. R. E. S. — O col lega re-
corra ás ampoulas dc nitrite dc atnylo dc
Boissy.

F. F. F. — Use as cmuísõcs gordurosas*;
preferivelmente a de Scott, os lacticinios;
evite o café e todos os estimulantes. Procure
dormir um pouco após as refeições. Tome
alguns banhos sulfurosos com 100 grs. dc
stilfureto de potássio. Para evitar o cheiro
desagradável, procure substituil-os com "sul-
firuno" Falcoçlra ou "Sulfuryla" Langle-

_ Jierl ou empiroformio. Para os incommodos
locaes, luvagens quentes com permanganalo
dc potássio. Seria necessário um exame para
ver n causa disso tudo.

A..S. R. S. (Santa Maria — Minas) —
Xflo so pôde emittir uma opinião á distancia
no seu Caso.

F. R. 0. R. •— Não hn de quc.
IV A. V. (Bello Horizonte) — Trata-se

ele uniu provável intoxicação profissional.
Além disso, mande examinar o sangue.

S. A. R. A. — Dona Sara. j:i dissemos ú
senhora que não se pôde falar aqui dessas
cousas...

Ti A. P. — Procure-nos: para as "inslru-
cçôcs".

A. M. — E' preciso exame.
M. A, E. (Minas) — Uma vez que nessa

localidade não ha medico, a senhora dê a
tomar A creança uma colher, das de café,
de duas em duas horas, da seguinte poção:

Aeido lactico, 1 gr.; xarope simples, 20
grs,; essência de limão, I gota; agita distil-
bula q, s., para 90 grs.S. A. C. (Bello Horizonte) — Trata-se dc
fiffecção seria, que reclama assistência medi-
ca dlrccta. Não é caso para jornal,

Vi S. S. T. — Não ha dc que.
D, H. F. (Pharmaceutico) — E' precisoexatninal-o.
l-\ L. — Como quer qiie se diga isso?

Mandc-hos uma "chave" — uma espécie dc^código telegraphieo" — e será attendida.
Mi A. R. I. O. —- Muitíssimo obrigado.
S. I. R. E. — Ao deitar-se.
K. U. S. S. A. — Deve confiar, tanto

quanto puder, o ncccntunmcnto desses phe-nomenos a seus paes.
G. C. L. E. — Não é caso para o jornal.
T. T. P. L. — Tome 3 cápsulas por dia

de cnnfosal.
P. Q. de Ar. — Fricções A noite, ao deitar-

sc, com duas grammas de Spirosal: uma de
cada lado.

A. S. — Vide Gurgens na "Berlincr Kli-
nilt Wochenscrift", de 21 de fevereiro dc
191G; consultae, ainda, o professor Strauss
sobre o mesmo assurapto, na "Meclizinsche
Kllnilt", em o numero de agosto de 1915,

F. L. A. T. — Não ha de que.
T. M. M. — A existência deste "cônsul-

torio" não tem por fim fazer qualquer apre-
ciaçâo sobro o que fazem os outros médicos,
c sim fornecei* indicações uteis aquelles quc,
principalmente por vergonha de contar umas
tantas cousas, não podem ir to medico.

Dr. N. — Vide resposta a A. 3. sobre o
mesmo assunn»»**-.

M. I, M, I. — Niio í nossa culpa a demora
nas reposta*. I.' devido ao grtuidú accumulo
Je cartas «pu- temos recebido,

P. V. II. O. — Nem sempre. P.' o principal
fuelor, mus nAo o unirei,

I). A. I.. A. — Seria neressarlo o exame
das feios) póile ler uma vcniiin-m- intcMlinil.
E o liileilliin fuiu-eliiiin liem? Nau lem "ini-
silo de ventre"? Uso lambem Influo o imilln.
(iu cálice de quina Lu Koche um quarto de
hora antes da* refeições. Allnicutnçoii rica
cm matéria gordurosa. Uiar liiinlicm os Ia*
cllcliiliH cm geral. Dormir um pouco depois
dus refeições.

A. II. — Núo podemos receitar paru dia-
gnostlceiH que nem sabemos A foram feitos
por módicos,

E quoiiilo n fossem: quem tez o dlagnnsli-
CÒ receite o reiiicdlu...

T. 11. S. — l.evc-0 ti Polycilhlètt das Cro-
ancas, ii rua .Miguel de Imíiis.

li. A. V. I.. •• • Procure-nos.
(!. ('.. — (iru, o sonhar com H'J annos, oin-

di trab.ilhnuilo em cserlplorio e iuniniido as
seus cigarrou "misturados", se queixa por
liío pouco? E' porque o senhor iiiin é medico;
mio sabe que hu muita gentu de vinte aunos
quc soffre muito mais dn «pio n senhor. To-
me umas golas de iodureto ele polasslo e
continue n fumar ns seus cigarros...

Mllc. O. Ü. I». — Essa "poiitada" é pre-
ciso ser examinada pelo medico.

V. V. V. — 1'rocure-nos.
X. O. V. tS. .loào Ncpomiiceno) — Deve

submetter-so a exames antes de tomar esses
remédios.

M. e N. — Que bom! Mas como dingnos-
ti car á distancia um começo dc moléstia car-
diaca, quando é sabido quc. muito em co-
meco, até « exame direeto falha?

K. 1.. M. — Procurc-uos,
S. — Não hn «Ic que.
Dr. O. de O. — Sobre a "moléstia da fo-

me" vide resposta no Dr. A. S.
.1. M. I-'. A. — Umn grande dose de bòa

vontade o mudança do melo. O mais são
historias.'/.. N. N. M. '/.. — Lavagens no local,
tres vezes por dia: de manhã, ã noite o ás
II horas, com Perinaugaiialo de potássio, 2
grs.; água fervida, 10 litros.

Essas lavagens elevem ser bem quentes.
Depois dos tres primeiros dias a dose do per-
maiigiinato pôde reduzir-se a unia gratniiia
só. pnra a mesma quantidade- de aguu fer-
vida.

C. O.
resposta
«ler.

W. X. Y. — Procure-nos.
S. T. T. M. — Não ha de que.
13. E. M. S..I. N. H. ü. — Não incham

os mãos por andar muito. Outra deve svr a
causa.

L. A. D. R. Ã. O. — Muitíssimo obriga-
do; mas não nos procure para trocas de ser-
viços profissiònacs...

O mais engraçado é que o senhor foi tra-
tar-sc mesmo com um medico da policia!

S. E. lt. — Deve continuar ainda por ai-
gum tempo: é cedo para recomeçar o "tra-
balbn".

S. A. — E' uma questão que escapa mui-
tas vezes no exame; muito mais facilmente
poderia ser enganadora uma resposta dada á
distancia.

Mlle. E. M. A. — A senhora não sc ar-
risca a tomar medicamentos que são recci-
lados para outras doentes. Si ha ou não no
Rio não sabemos; deve haver. Relativamente
a outras perguntas, só vendo a doente.

Dr. A. A. — A nossa opinião é a mesma
que a dos outros médicos. Querendo, o eol-
lega pôde empregar a formula elo proí. Adam-
kicwics: n "cancrolnn" — não lemos grande
fé no resultado. Algumas melhoras (só) vi-
mos na Europa.

F. 11. P. S. P. T. —- Sem exame medico
nada poderemos aconselhar, além da bygie-
nc, epie. o senhor já faz.

A. i-\ l". — E* preciso exame.
G. A. G. O. (Barra) — Ignoramos quc

haja alguma cousa que o desabone.
T. M. — E* caso curioso. Seria necessário

o exame.
A. lt. M. — Com tres comprimidos dia-

rios de Eulatina, de dez ccntigrammns, (for-
mula do prof. Oestreichcr, de Berlim; a se-
nhora ficará livre disso cm poucos elias. Si
não encontrai- esse remédio, recorra á tusso-
linn.

C. D. F. — Simples impressão nervosa
ou uni começo «Ic moléstia ela medulla,

L. A. Y. — E' preciso exame.
DR. NIÇÓLÀÜ CIANCIO.

R. A. — Cora ti gente que ler a
á sua carta. Não se pôde respon-

Amanhã, peixe au gratin
s3"A Casa Assembléa, restaurante de primei-

ra ordem, tem diariamente o mais variado
"menu" e 09 melhores vinhos. Rua da Assem-
bléa. 79. Proprietário OI tomar Moller

mmm*

Um susto antes de
seguir viagem

O Sr, .lulio Biiiliy, inspector da policia ma-'
rítimn, esteve por ordem ela ;i" delegacia au-
xiliar, a bordo do vapor "llassueè", afim «le
appreliender duas creanças epie deviam se-
guir em companhia elo Sr. Tiburcio «le Abreu.

Essa diligencia foi feita c todas as atttori-
dades, tanto elo porto como o ü" delegado au-
xiliar, ficaram surpresas, porquanto o Sr. Ti-
bureio mostrou todas as certidões do juiz, as-
sim como provou todo o direito que tinha so-
bre os menores.

Em vista disso, o *!" delegado de novo expe-
ciiü um officio á policia marítima, dando or-
dem ele embarque ao Sr. Tiburcio.

i > «¦¦ ,ii-

Doenças du apparelho dlges-
tlvo e do svstema nervoso, —
Kalos X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; ma S. José, $9, de sá 2 4

¦ «ns ' '

Um tripolante do vapor
«Strabo» se suicida em

alto mar
Entrou hoje. pela manhã o vapor inglcz

"Strabo". O commandante deste, scientificou
o Sr. sub-inspector dc dia á- policia ínariti-
ma dc quc em alto mar se suicidara o tri-

ipolante .1. Sinitilh, sendo cumpridos todos os
artigos do regulamento de bordo c sendo o
seu corpo lançado ao mar.

ü comniandante não soube explicar n cau-
sa dessa morte ele Smidt. Pensa, entretanto,
ser por motivos dc amores.

1 .¦¦ . mm* 1 1 ... 11. -

AS PRI VIEIRAS
"A duqor»» das Follet lter«*r«*", no Palace

Apexor dc toda a chuva, vento c humldaile
de huiitem, a coiupunliln I.ucilia Pcros-l.cn-
poldo Fróes levou a ••liViio a anuiinelada
primeira representação dn vniuleville do ticor-
«cs Eeydeau. "Sou Alteíio", arranjada por
I.iiIj Paliuelrim com •• titulo de "A cliique/i
«Ias PollÕS Hcrjlôros". U Isso muilo prejudl-
con esse espectaculò, O Palace, em dias 1I0
chuva, não ò de mnilo algum siippnilnvrl,
muilo menos pnra rcprcaenlaçnea do come-
dias, Roberto de ilnco, 11 «tuedn dn chuva prn-
VOCO forte li.iiiillio; iihcito, o frio passa pnra
n pinica, Jiidlspnudii ns esneeladoies, quc
honlcm eram om munem limitado. IC Ini num
ambiente dcssii niitiiiv/n quo HO reollaou essa
luiuiijr.i rojiroséntncÃn, t) vniulcvillu com que
I-Vydeau continuou as diatribes d» duudlvnna
Lagartixa, "Sun Allesse". vive mais dn "ml-
SC-CII-RCCIIO", dos "true-.", 110 que aliás esse
Cficrlptor é fértil, (|iic dn palavra. Aliás silo
qiinsl iodos assim us vauilcvlllos de 1'eydcnn,
O enredo da "A diuiue/u das Folies Ili-rge-
res" 1) complicado, como n do todo o vau-
dovlllo «pie se preza, cheio de sltuoçOes o
qiil-liro-qitôg cngiai.-iulos, i'enn é quo para a
representação dorsn peça nfio decorresse per-
feltameiilt- afinada, tivesse 11111 dos seus pa-
peis dc importância cabido á Sra. .Maria Reis,
Ccrliinientc, teria Influído para que tal ncotl-
tecesso o fado dessa aelrir. estrear na com-
paiihin, O que "láci só prejudicou o desempe-
nho da peçn, coiiio a cila própria, que pode-
ria, com il figura sympalli.ica qne tem, uu-
lhor apparecor cm papel que não brigasse tão
cvldoiltcmcnto com o seu teinperainento. A
Sra. Maria Reis deu-nos a Impressão ele quc
não possuo nervos. Seu trabalho na Celeste
Glowitchliie, pnppl que exige sobretudo ner-
vos -- i- tuna mulher que se vê enganada pe-
Io marido, posta ali- fora de casa — foi In-
color, fraqiilsslnio. Felizmente, os demais iu-
terpretes foram bons. Leopoldo Fróes, nn
criado Arnold, muito cômico, excellente. Al-
ves d.i ('.unha, um dos bons elementos reccil-
temente adquiridos pela troirpc do Palace,
multo correcto uo ¦luveiinl Glowltchlnc, l-i nn
outros papeis de nula estiveram bem Atlila
de Moraes, >Ioúo Colas. Eduardo Pereira c
Einygdin Campos, Papeis femininos ele im-
porlancia na peç.i só ha dous: o da Duqnc/i
das l-'olics llcrgéres, intelligentemente feiti
por Lucilia 1'cre.;, e p de Celeste Glowilchine,
dc quc já falámos.

NOTICIAS
A próxima eslréa da Caramba, no Republica

Vamos dentro de breve tempo tomar a
apreciar os cxccllenles cspccliiculos da còrapà-
nhia Seognr.iniglio Caramba. Desta vez no Rc-
publica, 0 que eleve ser motive) ele gáudio pa-
ra a platéa carioca. Na estação prescrito, o
I.yrico, onde tivemos na vez passada essa
festejada troupe italiana, nos obrigaria a sup-
portar o calor e os preços elevados, a qne
o arrendamento oneroso desse tlieatro impei-
le o empresário. E isso náo iremos ter no
amplo tlieatro da avenida (íonics Freire, nn-
tle, a par ele melhor arejado, haverá a altr.-i-
cção dos preços módicos. A prova disso esta
cm epie a nssighnturn liberta hontem pela
empresa Oliveira & C, para 12 recitas, já
tem obtido em curto espaço de tempo larga
procura. As operetas que serão representadas
nesses cspcctacuios são: "Rei da reclame —
firão-duque Walelomiro — Anonymo Polin —
As maravilhas — A duqiieza do Hal Tnbarili
— Adeus, juventude — Cinema Slar — Goro-
to dc Parts — Kclla Risettc — Amor tle Ziu-
gaio — Eva — Amor ele mascara". A compá-
nhia Scogiiamigilo Caramba estreará a '2ã do
corrente, com a operetn "A «liiepieza do Hal
Tabarin", com que ella acaba tle dar cm Une-
nos Aires unia serie ele 70 reprcscntaçòe:!.
Regerá a orebeslra, ele 32 professores; (Ia
companhia, o competente maestro lleleza.
Enrico Valle vem dirigindo a companhia que,
entre outros, traz os festejados nomes de
Crillng, Ivanisi, Haratclli, Lenant c Pasqulhi,
A reapparição da companhia Vitale

A ltí do corrente n grande companhia Vi-
tale, depois de brilhante "tournée" em São
Paulo, rcapparoce ao publico carioca coiu a
peça ele grande exilo, ••('.inenia-Star", seguiu-
dò-se a "Chainpagne Club". A companhia Vi-
tale, lieslá nova temporada', proriietté dar ao
jmblico verdadeiras novidades, peças inteira-
mente novas e com deslumbrantes monta-
gens.
Uma "premicro1', no Phenix

O Tlieatro Pequeno dá-nos, amanhã, nova
peça. "Entre a cruz c a caldeirinlia" ó o seu
titulo. E, segundo informações seguras, essa
nova traducção t interessantíssima, Em "En-
tre a cruz e a e-aldeirinha" fará sua esti-ôa,
110 Phenix, como ensaiador o como aclor,
João Barbosa, boa acquisição, feita pelo
Tlieatro Pequeno, pois .loão Barbosa, jirofes-
sor da arte dc representar na Escola Dra-
matica, conhece, como poucos enlre neis, o"inelicr" ele ensaiador. Os freqüentadores elo
Phenix, assistindo "Entre a cruz e a eajdci-
rinlia", terão oceasião de verificar epie não
cs sem razão epie aquelle queridp aclor po,-
tricio e- disputado pelas empresas Iheatraes.

—Sabemos que, ainda não estando comple-
lamente acabado o theatro Boa Vista, ele São
Paulo, que ella irá inaugurar, a companhia
Lucilia Peres-Leopoldo Fróes irá a llcllo Hn-
rizonlc por toda a quinzena corrente dar
uma sério ele cspcctacuios, depois do que par-
lira para a capital paulista.—Fflla-se nas rodas thc-atraès que o actor
Henrique Alves, finda a •presente "tournée"
da companhia nortugtieza que ora ocetipa o
Carlos Gomes, entrará para o elenco da eom-
panhiii Alexandre Azevedo.

—l)o nosso eollega Sr, Dr. Nazarclh Menc-
zes recebemos, cm elegante opusculo, o dis-
curso por S. S. proferido, em nome dá Caix.i
Beneficente Tlieatral. recentemente, na inau-
guraçáo da estatua de João Coctrino, na praça
Tiradcnles.

—Espectaculos para hoje: Recreio, "O Ca-
nario"; Phenix, "A alma que rcfloriu" ç"Noivo cm apuros"; Palace, "A duqticza das
Folies Bergércs"; S. José, "O 1'istolão";
Carlos Gomes, "Aíaré ele rosas".

m—

QUE SERIA ?
¦; 11V'.' ¦

Um desconhecido encon-
trado a morrer, ferido.

no cães do Porto
F.' mnls num conseqüência do abandono em

quo fica, a noite, o caos do porlo, om que,
por Issu, no muito poucos ao ovpiiluiiim » per-
oorrol-o, forcados assim moamo pela nècoasU
dade,

O cães dn porlo, ii nolto, é lenehroso!
Dnhi ns varlns crimes que se tèm dado, sem-

pro envoltos em nwsloiio, n quo forcn o po-
flcin 11 maior trabalho, que -.1 para nli mau-
dusse pollciaes.A policia elo 8" districto, leve conhecimento
pcln Assistência, quo fora lòivorrldo, alia nol-
te, 110 c-iK-s do porlo, proxlniu 11 eslnçiio tio
hòntlielros, um indivíduo dosconliccldo, de côr
briuiea, nppnrciitaiulo r>o aunos, polirenieulo
vesllelo,

l-'s:.e Indivíduo, ciiie apreseulavii fracltira do
crauco o IVriiiicntns vários pelo corpo, es-
luva sem fala, sendo assim transportado para
a Saiila Cnsu, onde dvn onlrada om cslndu
ffrnve,

Nas syndlcnnclas, n policia não pôde pie-
cisar si o ferido foi viclima de alguma
queda, talvez, do um bonde, ou ainda,
uo algum cri mo, hypothoso menos ndcolln-
vel.

Por tudo. foi aborto inquérito.
Esse Indivíduo, pouco depois de» entrar na

Siinlii Casa, veiu a fnlleccr, • sendo o cadáver
enviado pnrn o necroteilo, onde nindn não foi
irtnbclccido a sua identidade.

8PORT6
Footbaü

INTEIilíSTADfAI,
O B. Chrlslorso Ira o Taubníé

Fomos Informados que o S. ChrUtoviln,
no próximo dia 19, disputará uniInteresMiiilc
nuileli amistoso com o Sport (.luh de luiiliu-
té, da cidade du iiii-miio nume, om S. Paulo,

0 Sport Club é mu dos mais forjes rtmrc-
renlaiitvs dn foolbnll paullsla, tundn jft (llipu-
Indo vários mntelies eom ns mais forlo» re-
prosoiilnnlos dn Associnçflo Paulista, derrn-
tiiudo-iK em iniillos clelh-s, na propi-ia eiipilnl
iln seu Estado. ... ., „ ,

E' filiado a I.iga dn norte do S. Pntllo, n
que são filiados n Cru/elro, 0 Bpnn Club ue
Pliidanionliaiigiibii. 0 .lneiii-'li.v. o iiuuriillii-
giii-lá. o Itoselreiise. o Cluh de Caçiipava, o
Mngy das Cruzes, elo, Dlsjiulniido esle ruiu-
ptniialo O .111110 plissado, foi O \cuccilor, cs-
landa eollncodo esle anuo em iirlmelro lunar
11:1 Inhella.

r. c

C1N1 PALA1S

Plumlnenso
valioso trabalhe

ANoiteMundana
ASSIVEnSAIIlOS

1 
*.i/i-in 

niiiins íiin.iiiliá:
Mine Dr. Oliveira. Ilololho, esposa uo «*«¦

prosltlcnto do IMadn do Itio; cupitAo Ihci»»
pnilo Qouliirl, coronel Alwuimlro Borges do
Couto, n inenino fUnalo, Ilibo du Dr. ltennt»»
Pnoltveoi Atuía Ooinei, do eommcrelo desu
l»i'.i';a.—Fosleja nmnnliK o seu anniversario nata»
liei.. Mine. .1. .1. Seahni l-Tllio.

—Mlle. Zciil lleitlinlaiicin dc Andrade, Cl»
Min dn Sr. José dc Andrade, comuiiTcliiute ,«-i»
nossa prucii, ta/ iiniios niiuiiihà,

—Isi/ein aunos hoje;
Os Srs. I.liidolplin Azevedo, no so antigo

eollega dc Impreniai capitão Miguel Pa
li-oeliilii, Dr. Silvei-lo Nery, iniijnr Gustavo'
.Moiicurvii llnndclra de Mello,

—I-Vsu-Jain hoje- mais iim anniversario «te
seu consórcio o Sr. Joilo José Porrclra flooco
i- sua csppsil, D. Miirin l.liiliares Tinni-n,

PaxanuoslioJooSr, Oswaldn .Sinlr.cmpre-
pndo nn eoinmorelo tlosln praça.
FESTAS

AMANHA
Um espectaculò grandioso

¦ ¦ ¦
a0 primeiro e uno
beijo
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Um bello o valioso trabalho a sccrolçrln
deste club iienliii dc inviar-iii.s. li' Uni falhe-
In, caprlcliosnínenlo Imiiressó, onde veui, coinn
ilncuniciitós do Inesllniavcl valor, n hlstorl-
co deste tjrahdo centro sportlvo, desde a mui
1 iniciação.

1'hologr.iphi.is do grande nilidcz informam
da vida destó elnh, mostrando o seu campo
desde 190.1, quando allllln era um llialtagiil so-
hre um terreno irregular e- sujo, nlú este niliiu,
quando o i-luniiiii-nst- o transformou muna
praça do sporls admirável, coin groiiiul dc
foolbnll, courls do lawn-tunnls, rlnk de piti-
nação e uniu sí-de quo í- um verdadeiro pala-
ceie, pelo conforto das suas iiccoiiimoduçocs c
aspecto da sua fncluitla.

(iralns OO Flumilienso pela dádiva.
Associação Athletlca de S. Clirlstovflo

Num geslo nobre, hninniiilario e sobrei ti-
do elogiavel, a elircctoriu desta assòciacilo
acaba 00 installar na sua séclc. á rua Lima
ItaiTOS n, íl. uni curso primário paru ininis-
Irar instrucção grnliilla nos sócios o pessoas
de «uns famílias.

Com excepi-ão das quintas-feiras 0 siiliha-
dos. o curso da associação funccIounrA quoll-
diíiiinmonte, das 1!) ás 21 horas, lendo sido
03 suas nulas innugunidns hontem, com unia
freqüência dc IU nlumnns.

Do curso eslá incumbido o próprio prcsi-
dente dn A. A. S. C.

Sport Club Brasileiro
Em 1!) ele novembro próximo, quando será

Inaugurado o seu campo, este club rcalisará
uma animada festo sportiva, cujo jirbgrãmma
já vae em adeantado estado ele formação.

A sede elo club já foi dofinjtivamcnle in-
stalladn á rua do llaplru' n. Ltí.

O eaptain elo Brasileiro solicita por nosso
intermédio o comparcclmenlo dos sócios ás
U-rças e quintas-feiras, para a constituição dos
teains.

Os matchos dn manhã
O tempo chuvoso que tem feito esles nlli-

mos dias c a ameaça do novas chuvas esla
manhã impediram 11 realisação dos malches
dos campeonatos infantil o dos terreiros
lenms, ficando, por aceordo entre os ciubs.
adiados nntttrli)mento para o próximo feriado.

Festas de Sport
Centro Carioca

Umn encantadora fesla, que sc rcalisará no
ground do Carioca, com um bello programma
já cm organisação, projecto esle centro para
o próximo mcz ele novembro.

O ccrlnnicn terá o concurso do Icarahy, Gttu-
unhara, Sport Fluminense, Ypiraugu, Infantil,
etc.

. Aldridge Collcge
A interessante fesla de sport cm quc a di-

reeloria deste collegio faria cumprir um ani-
mudo e rico programma 110 campo do Rio
Grickcl, ficou adiada de hontem devido ao
máo tempo, para sabbado vindouro.

JOSÉ' JUSTO.

Il.-iniiii hoje cm sua residência, om Bolapt-
go, os seus amigos, paru coiuineinorar ó sgn
finnivcrnsrlo nnlnllcio, d Sr. .losó Muniuès
Soares proprli-liirin o cliofo da firma Soares
Sobrinho e*i •'., offorccendo-llios lauto almoço,
110 epial reinou n maior cordialidade.
¦¦¦•¦tM,i/ft.\"ms ".'

Ffiectiinu-se honlcm, o easiunenlo «Ws sc-
nhorlliis Emilin o lirnnca .litlinno, «-uteadus «Io
Sr. eanlliio Augusto Moss da Castro, íuiicolfl*
nnrlo tia I* Pretória, com os Srs. Raul flonçul-
ves Pcrraz o llcnrlquo (ligunte, injucllc iicíp-
eiiiiile desta praça, 0 esle gêronlo da cnsu NI-
cklauss & C. O acto civil rcallson se na 1' Pre--
tori.i, servindo de testemunhos, rejipocUm--
mente, ns Srs. Aoolo Ciuon-u c senhora, í Jyi-«
guslo Nlclliauss c senhora. O neto rellglov»
fui elfceluiulo á tarde, nn matriz de S. Efap-
t-isc-o Xavier, sendo parauynipbos: 1I0 casal
Emllla .luliano-lliuil Ferraz, o Sr. I. Marinho
t- senhora, a do por Branca diiliaiio-líeiiriquci
Gigante, u Sr. Frederico Moss de Castro e se->
nhora.

A* noite, cin sua residência, os paes das 1101-
vas offeroccrntn aos seus convidados ujnaj
-soii-ce". i|tie decorreu com grande' animação
fito á madrugada do hoje. Nas-coi-heiHes" das
noivas havia grande numero de niiinos c foi
cnoilmo a quantidade do tclcgrainnií-s e car-'
toes do lelicilaçõcs recebidos não só ptlos noi«
vos como pelas suas Exitins. familins. \

—O Sr. Augusto Bragança dc Assumpção.
110 alio cominerclo desta praça, contratou casai
monto com Mllc. Magdiihna Teixeira, filha dq
I). I.uiza (ittcdcs Teixeira.
VIAJANTES

Partiu bojo, pelo diurno paulista, cora desff-
no a Poros de Caldas, o Sr. Doniingues da SU-
vn, tliesoiireiro do Acro Club, acompanhado
dc sua família.
CONCERTOS

Picou transferido pnra quando se ítnnnnciaÇ
r conceito que se devia realisar hoje, no sa-
lãn do "Jornal", organisaelo por Mllc, Estber
Santos.
CONFERÊNCIAS

Oecupanilo n tribuna das conferências «T*
Sociedade- ele (jeographia elo Rio de Janeiro,
de epie é sócio effcctivo', o Sr. eommandnnte.
Cordeiro da Graça fará uma conferência sobre
¦'Estradas do Rodagem", 110 dia 11 do cor-
rente, ás ÍC 1|2 horas.
LUTO

No cemílerio ele Inhaúma foi sepultada hoje-,
D. Adelaide Teixeira Loureiro, mãe do Sr.
Carlos ele Abreu Loureiro.

bUAKINE
para limpar metaes.

tabellião NQEmij jH SILVEIRA
KIJA. DA AÜFÁNDKGA 851 lelephóne lill-

Majestoso drama dü amor louco e paixão
indomável, tendo por principaes protago-
nistasduas celebridades do Theatro Sáràli
Rernhardt, a, seduetora e esculptural Ma-
thilde 

' 
di Marzio c o sympathico André

Habay, que no desempenho deste íutis-
tico trabalho se tornam admiráveis e su-

blimes

Admirável concepção tia Tiber-film, cm
sete actos
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Fumar Semilla de Havana
é ter sensação das Libras

1 «a es*--» '

Uma cre íííçw mopía
Em- conseqüência elos ferimentos recebidos

na queda que deu no Hotel Fluminense, 1'al-
leccii na Casa tle Saúde elo Dr. liiras, o menor
Aluiziò, filho do Dr. .losó Poules, que se
achava hospedado naquelle hotel, como noti-
ciámos.

-»—a&oaw «-

Os pilotos ainda estão em
greve

Continuam guardados pela policia militar
os navios da Companhia Commercio c Nave-
gação.

Da visita feita pelo suh-inspeclor Bordini,
tle dia á policia marítima, a bordo desses na-
vios, nada resultou que exigisse novas provi-
delicias.
¦¦(¦MMBB-BMiBHaEnaiMiaBiaiMIHMBaMIMBBH I

MACULARIA
Reaii.sou-sc anle-honteiii, na sede do Grau-

de. Oriente do Brasil, a sessão solemne d*
juiicçfió das lojas niaçonicas beneméritas
bou.s dc Dezembro c Amparo da Virtude.

A's 20 horas foi receliitla a commissão re-
gnlarisatlora composta elos Srs. Dr. Pereira
Itego. Antônio Joaquim Rabello, Dr. M. Gon-
çalves Pecego, Senand Bclcin e major Geofre.
[¦"roeiiça.

Aberta a sessão do supremo conselho de»
rito escossez, foi regiilarisada a nova loja,
que recebeu o titulo do Benemérita Dous do
Dezembro. Encerrada a sessão da officina-
chefe, foi aberta a sessão da loja, sob a pre-
sideiicia elo Sr. Dr. Henielcrio Guimarães o
orador o Sr. capitão Leitão de Almeida.

Depois ele correr a bolsa de caridade, fa->
laram os Srs. Dr. Pecego, Corrêa Pinto, Dr.
Hego, Dr. Coelho Lisboa, professor Angeli
Torteroii, Di>. João Pedro Vieira e os repre-
scritantes das sociedades niaçonicas: Viscon-
de elo llio Branco, Fralellanza Italiana, Es-
ti-ella do Rio, Sete ele Setembro, dc S, Paulo»
Luiz c Discreção, Crias, c outras.

listavam presentes ;tk-in dos acima men-
cioinulos, os Srs. Dr. João Bastos, májoè
Thompson, Pinto Machado, Álvaro Barbosa,
Pedro Chiarelli, Jnst- Croccia, Antônio ,1. de
Mallfis, Virgílio Faria. Bento M. Alves, A.
Ferreira Gomes, M. Moura Ribeiro, Antonie»
Mendes, Guedes Pereira, Leon Meslens, Al-
incida Soares, Miguel Pappatèrrn, tenento
.layme Moreira, lenenle Palmiere, Cunha Mel-
Io, M. Giierin, Accacio ele Figueiredo, Covas
Poi-ez, Eugênio IMnheiro, Manoel Moreira,
Eduardo Olympio, Moreira Ribeiro, líuzebio
Rocha, Raul ela Silva, Aurelino de Maga-
lhães, João cia Silva o outros.

SECÇA0 INEDIT0RIAL

(55) FOLHETIM

Chamados médicos á noite com
uraencla

Or. Lacerda Guimarães
Telcplieinc 5.955 Central.

KLTA DA CONSTITUIÇÃO N. 
¦ <M» i ¦¦

A tempestade de hontem
no mar

O temporal desla noite causou grandes es-
tragos 110 mar. O sub-inspector Miranda, dc
serviço na policia marítima, soecorreu, além
dos botes que garraram com a fúria das on-
das, mais os seguintes: "Atino Bom" e a
chalupa dc pesca "Coração «le Jesus", que foi
parar ao sul da ilha Fiscal. Esse barco a
muilo custo foi trazido para o cács. Toda a
sua. tripolação foi salva. 

PERE KERMANN

A COLUNA INFERNAL
Emocionante romance da acíua-
• lidade, de Gaston Leroux •

2a PARTE
A terrivel Centura

¦•••- í «a
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Fiaissimo licor.

O enterro do suicida da rua
do Chichorro

Foi feito hoje o enterramento do suicida
Gabriel Gonçalves Fortes, que, hontem,. em
sua residência, á rua Chichorro ti. õli, desfe-
chou um liro na cabeça, morrendo, porque lu-
lasse com difficuldádcs dc vida.

DÍTEdjra r A .irãii I cs WÊzM*
pelo Pneumothorax — Bua S, José 106, ás 'i
horas.

Xo dia seguinte, seriam quatro horas da
tarde quando Marictta, que continuava a ser-
vir a patroa, "como si nada houvesse", veiu
comimmiear-lhc que já lutavam em Brétilly-
la-Côie.

Ella foi alé n terraço. Uma fuzilaria muito
proxiniíi_ parecia vir da rua principal.

Mas não ha tropas cm Brétillyl excla-
mou Moniquc.

Oh! minha senhora, esses selvagens de-
vem estar fuzilando o Sr. Talboehe c os seus
quatro filhos que ficaram nn "mairie".

Monique olhou para Marietta. lista não cs-
tava caçoando. Não era uma eynica. Os seus
olhos estavam vermelhos. E, entretanto', cr-i
uma traidora. Seria por terror? Seria porque
lhe tivessem offerecido tal quantia, deanlc dá
qual perdeu-a a coragem ele recusar?... Mon;-
epie não sc demorou em procurar decifrar
esse problema de psychologia ancillar; pediu
o seu "mantenii" e eneamiiihou-sc para os
lados de Brétilly-Ia-CeMc'.

Mas alguém corria no seu encalço. Moni-
quc voltou-se. Era Marieta; cila ordenòü-lhe

i que relroc2'J.cssc; a camareira não lhe obe-
eleceu:

Minha senhora! Não é para vigial-a! e
para evitar que lhe aconteça qualquer des-
graça.

Decididamente essa rapariga era uma crea-
lura exquisita...

Num desvio da estrada, foram dcliclis por
uma espessa nuvem ele fumaça negra epie o
vento impellia o quo lhes interceptava o ca-
minho.

Minha senhora I não prosiga! ja deita-
ram fogo no moinho!...

O inimigo effccüvainente não perdera tem-
po...

Emquanto oceorria o incidente do correio,
o coronel c o seu pequeno estado-maior ha-
viam se dirigido imniedialaniente para a'-mai-
ric" onde encontraram reunidos na sala elo con-
selhÓ municipal o "maire" o Sr. Talboehe,
o seu adjunto, o Sr. Marécage, o pliarmaceu-
tico, o cura e sua irmã, uma velha soltei-
rema toda tremula, que não cessava ele re-
s.-ir no seu rosário, Biilard, cognominndo "Cor-
billard", bedel-incirinho-coveiro, epie não epü-
zero abandonar nem o seu "maire", nem o seu
cii ra.

A' um canto, muilo ajuizados, sentados jnii-
tos á parede, se alinhavam os quatro filhos

do "maire", quatro rapazes elos quaes o mais
velho contava doze annos e o mais novo
sete.

Estavam, como o pae, com falos de lulo,
tendo-lhes morrido a mãe tle parlo, alguns
dias antes.

Fora cm pura perda que Talboehe mandara
levar or, filhos para Nancy; de lá haviam vol-
lado todos os quatro, furtandp-se a Ioda i
vigilância o declarando epie, si eram muito cre-
ancas para entrar cm luta, eram entretanto,
bastante crescidos para não abandonar o pae.

E de facto, não o haviam mais abandona-
do, sempre a seguirem-lhe os passos, acom-
panhaiido-o por toda a parle. Os raros habi-
tantes que haviam permanecido em llrélilly-
la-Còle, para defender o que lhes pertencia,
si possível fosse, tinham li certeza de, ao verem
nppárecçr o Sr. Talboehe, ser este precedido
dos seus quatro filhos.

Depois ele ter disposto sentinclas em Iodas
as saídas, o coronel c alguns officiacs pe-
netraram, pois, na sala de deliberações do con-
sclho municipal.

O ".maire" deu imincdialamcntc uns passos
á frente.

Estava terrivelmente pnllido e ns que ahi o
acompanhavam estavam tão pallidos quanto
elle; o pliàrmaceútlco a custo se mantinha
dc pé. Sabiam todos o que os aguardava des-
ele que Billard, dito Còrbillard, lhes comum
nieara a razão elos tiros de espingarda tro-
cados ria rua principal. Còrbillard reconhecem
François, que entrara na agencia (Frítiiçibis
com trajes civis, c alguns minutos depois avis-
lára-o dando o seu primeiro tiro ele espingar-
da, a coberto ela veneziana entreaberla, da
janclla do primeiro andar.

"Um civil atirara"!... Podiam todos os
que restavam fazer as suas ultimas orações.

Talboehe contava que lhes saltassem á gar-
gania, que os fuzilassem tlc encontro á pa-
rede, quc os executassem sem tir-le nem
guar-te.

E por isso teve uma agradável surpresa
vendo enfrcrifàl-os um official jlos mais cal-
mos, que se sentou a unia mesa, depois ele
ler traiiepiillatnenU- descansado o revólver a
seu lado.

Essa calma, essa tranquillitlade faziam com
que Talboehe recuperasse lodo o seu sangue-
frio, O interrogatório começou.'-

o "maire", respondeu cort|

Antônio Ouerobino de
Souza

GcH — ÍNDIA PORTUGLT-ZA
Precisa-se falar urgentemente com este sé-

plíor, assumpto tlc seu interesse, á rua elo Ro-
siirio n. tifi, 1" andar. Falar com Jacintlio Ma-
galhães, Companhia Minerva.

E' o senhor, o "maire"'.'
O coronel expressava-se cort-cclamenlc «tm.

Irinicez, epiasi sem aeeentuação. A sua voz nãorelumbava. O tom em que falava era cheio deiiidifferença.
Pouco a pouco, essa indifferença, que a pi-in-cipio tranquillisara Talboehe, apparcceu-lhenas cireuiHstaneias cm que 'estavam 'todos,

monstruosa e acabou por apavoral-o mais dr»
que a trovoada com ejue contava. Mas, desta
vez, nenhuma demonstração deu aos seus sen-
timentos. Estava resolvido a não sc deixar"acaçapar". w-

Sim, sou eu
voz firme. ,Qual é a sua profissão?Empreiteiro ele constrticçõcs.De facto, exprimiu o coronel examinart-do de alto a baixo o homem, o senhor pareçamais um empreiteiro de construcções do que'um "maire"...

Os officiacs quc estavam presentes riam,
zombeteiros. Talboehe eorou ligeiramente.O que o seniiòr acaba de declarar nada,
quer dizer, retrucou Talboehe, vexado. Pôde-
se ser um bom "maire", usar vestes tle opera-
rio éter mãos bastante fortes para esmagar.
tres ,';bo"...Tres o que? perguntou calmamente o co-
ronel, assestándo com um gesto desprcoecupa-
do o monoeulo e fixando o seu interlocutor.!Tres... bois! ~^-

Ah! tres bois! tres bois!... perfeitomea»te, tres bis!... Desculpe-me, tive "anedo" de
comprehender outra cousa...

Todos os officiacs, todos, com os seus mono-
ctilos presos nas areadas superciliares, puze-ram-se de novo a rir. Talboehe tbrnava-se
cada vez mais vermelho... Um dos "mono-
ctilos" disse:

Não foi o meu coronel quem teve medo..-
foi clle!...

Talboehe ficou rubro...
Visivelmente divertido, o coronel continnoif

o interrogatório: —
--!Como se chama?

"Tal",
Mein?

-"Tal".
(ConlinúàS \
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Meias para homens
Cirando sorllmenlo o vurcliiricilro reclamo om
cores Hs;í» .......nia o n.ntisa 1B* IS.uo

!8âoo, IS700, 28500, 2S8.J0 o SBouu o par
134. RUA OUVIDOR. 134

POR PREÇOS BARATISSIMOS V. EX. PODE COMPRAR NA

\J PíXKÜ l\ CL O 1 KilLlaL* s\
aou as brancas e.e primeira qualltiado —T^Icímoiio Morta 1400

Camisas Portuguezas
com punhos, o sorllmonfo ninh chino modorno,

nora o Dom no- to o h - oloor s r?ú liei «lua
a 83,1 & .».:-, »£* - 1..B-

734, f?L//. OUVinOR 134

E' preciso domi-

legancia força
o êxito!

_.Btef Iüs da tanital Federal /%-LuiuiujuuiuH.iuii.uuu, ^^^. nar a multidão
Cimpanhla de Loterias Naolonaia V^Jí ~»A =

Rilrncçôcs publicas, sob n fi.-iciili- »/ \ |n||jr / \suçfn. «Io ãovoriin federaI. ns - I'- >%._}} \ rlliUr /í , \
«oi siil.l.ailiis As n horas; u nm //l___ \JI^ _•*_«/ \ _._ . _, . .Visconde; Uo Ituboriihy n. 4.» (/ «ÍSSjr Wft-PlW \ AIJ r_t_.l__,J

A I 
""Miiinhi S#»MÍtlil

Amanha Amanliã m^ p fc ?w u»i »

<_ ¦' ______ l,1 ______ t/| ,4Ak jf o Carioca.

lu.uülljüliü (I Jr ,««
_or 15000. cm meios If^MÍ^Ê medida

«-^.r-iars-ft^^iiwiwi1»»!!!i aM^wriiiMrrnnrarin %-rrm-nmmMTMnt*nM*wmm-mwmmÊÊÊÊÊÊm.****rr~

I Unico filio com nm s

Os podidos «lc bilhetes do mie»
íinr devem ber acompanhados dc
«tais Gtlii reis parn o porte do Cor-
rolo o (liriKitlos nos acentos fíeroes
Naznrcth & <:., rua do Ouvidor
11. 01, caixa 11. 817. Tcletf. LI S»
VFL e na casa F. Guimarães, Ru»
iiurio, 71, esquina «lo beco das Con-
cellas, caixa do Correio n.. 1.Ü73.

GRAN BARERCTISSERIE
PROGRESSE

*>osé T(t\qtteu"foom\v.«v^c,s
largo S. Francisco de Paula, U

RIO DE JANEIRO
ilito, roJinha(.1 mal 1

primoroso.
Dnfjrtav

Menu
Amanhã ao almoço;

ftiayonnaise dõ galinha, caleio á mnjhõa,
carne íccia ii /nincira, moentei de vitelln
6 ponuguc-ra.

Ao juntar-
Perna tle perco còm taln ú mineira,

frango á-Yilta tio Coniie, Vol-aux-venti
v> 1 criou?Jfiti, ostras, poiMilns, legumes
paulistas, Secçõcs de frutas conservas e
liianteigas. rri..s do Pctropolis.

LUELLENiE GARRAFEIR.V

IavoI a
Oiinndo 80 lava n pcllo

com o potente fluido l.nvol, im-
inediatamenle tlcsnppnrcccm n co-
mict.no desesperadora o aelõr.ir-
rilante, liste maravilhoso li.piiiio
.': o mesinó que o? famosos dou-
fores do Brasil estão usnndo nu'¦ictualidiule 

cniii grande suecesso. a
Feridas do appnrcnem desagrada- ti
vol, escamns e feias erupções des-
npparecem dentro dc uma semana, a
Ven.ie-se em todas as drogarias e **jfi

hulicas principaes

B3S!Sfi_«r M

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

oilquiriilu nu hereditária rm fodnn ns
mamfo.itiiçtie3. llhcuinulismo, F.C7e-
ma-, Ulr.f.rns, Tumores, Dores museu-

r.:s et 0;3':nf, Dores de cabeça no-
.lurniü, et-, «í liiilns doenças rcsul-
lantcs do iiiipiireziií do sangiic,
ctirnm-^e infnlliviãmento rum n

'1 tranco faz dcsiipphrcçcr qualquer 11
pu-- as rcieiçiics. Fm (edns n* püarmatiat

illcslaçüo. Uma

OBaNOE pEgOOTQ M MOVAIS
Serraria, Cnrpintaria o Marcenaria

ANTIGA CASA AULER & COMP.
Rua dos Inválidos, 13*.—Telep. 472 Central

LOTERIA
ui:

S. PAULO
Onrantida pelo governo tio

catado LUbBn .••' r rí ***** i í (w •

Depoli de antinh_

ÜQIOOOSOOQ
Por ^$500

Bilhetes ú venda cm iodas as
:asas lòtericas.

ADüBQ PHOSPHATAUO
(Pó de osso)

Analyahdo bríicinlmcnto cm
Bclló HorÍ7.ontc-Minns, dan-

ilo o seguínto resultado:
Aclil.i plirtinhorlco  117,80 */o
Üsydo unlri ,,,. fn.r.O»..
o»\do Mogn.cnto  '1,811 V.olCi

Quorali tor umn bon rnlhelta dn c;.i/.,
docnnim, dn ecrenes, do boai • frutos n
1I0 bellns lloresV
Cortiprfio .. sPO' DR OSSOn, rjuo sa nJm

a voudn ntii.
l)0|>osi(iirios

Hermann Kalkuhl & C.
Succosioroí de SOUZA FILHO & Ç.

41. Kua do Hospício, 41
CAIXA POSTAI. Ni V.)7.

MUITO UTILÜ!
I? indispensável cm qualquer caia commercial ou par»

ticular :i existência dc um superior coíre do asT> M. \V. Ame-
ricanOj registado sob o n. 11117, yov, (¦ o unico movei que ' locar

r.nKo
qualquer
j por ;i

rratP»so na Socçíío do Itcprosonlaçüos',
lluu Cciiornl Cuinaran, '.«I, t>e»b.'.

SACCUS OE PAPEL
1'uliii'a t|unlqucr qitanlidada - con-

imitem oi nossos preços quo encontrarão
vantagens.

— B. SOUZA _ C' —

5l Rua dn Misericórdia—5i
rolc|.liuno ('cnir.il ülii'.i

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPÓSITO I.KItAI.

Rua Tlieophilo Otlonl n. 34

Telei.liono Norte 355

:• Rliciimalismo,sypliilis c impurezas
: DÒ SANGUR—Cura segura o cffioa.
• pelo iifnmãdo lloh tio Summá Salsado

de Alfredo do Carvoil.o—Milharei .to
: altòstados—-A' venda nníi bonS plioi*-'¦ 

mnciiis ... drogarias do liie. o'dos Rs-
1 fidos—Dcpoíito: Alfredo do Carvalho
J SC. Primeiro dn Marçori. lo

FRANCISCO JANNUZZ1
Arcliitcctos Constructa.es

Tem

& COMP
mpro om deposito nn tiil.iica um grandestock «le moveis para partícula-

res escolas e cinemas, os nonos são vendidos 20 .qo mais banilò que òm qualquer,
oulrn casa congênere. ConslrUnin moveis dc^dc o mais simples ao mais rico, de
eslylo antigo e ino lerno, por cncoininoniln.

Scrraài toras iitc -1 ,-j0 dó iliiiiuctru. Apparelhsm madeiras cm laboas largas c
frisos pelo riiinimo preço dá praça, fazendo ainiiii um tlcsconto no lulal das c. niiis.

Bncarregam-so do csqtindrins e montiigem do liuueos, Conleilurias, Pharmaeius,
Cafés etc., c adminislram e constróem otirns por conln própria ou particulares.

PC li. — r.úo leiiius filiacs.ncm depósitos fora da fabrica,

S. LOURENÇO
lIOTI-LCn\TRAL

— Proprietário: José .hislino Pertêirn —
liedo Sal Minoim — Iislado

dc Minas
A estação do nguas tnuis próxima

das grandes cfi/iitae- de ti. Paulo e Itiu.
liilonnaçõcs: rua Clapii 7 o S Josú l.

1110 DE JANEIRO

éÊLwWÊk
Dinheiro sobre pe-

nhores dc

j:ias ecauteas do Monte
de òoecorro

•
Casa Gonthier

HENRY & ARMANDO
45 e47, RUÂ LUIZ DC CAMÕES 45c47

Casa fundada cm 1307 •

-GAH1PI-STRE-
ourives 37

TEL 3666 NORTE
Amunliii no almoço :

Angíi ábahiana!...
Bifes dc carne secca.
te jantar:

Grande menu
Além dos pratos do dia o

inenii é varindissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja epapas.
Sardinhas frescas!,..
Boas peixadas.
Bacallioadas.
PÍIEÇÓS DO COSTUME

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

2B_3K_&_3-E£_#'íi»~4-&

tulagem
milãres estrangeiros

VENDE-SE

O POLO
não é um
artigo de
luxo, mas
s i m um
artigo es-
sericialmente de

cozinha e asseio
geral.

Evitae as imitações de ro-
de produetos si-

geiros que se
apresentam com ffita azul
52 papei jiraieado, afim

de illudir o pu-
blico e vender
caroí

E um

EM Exi^

artigo

propesso^
' Receiii-virido elo norte ela Hcpti-
blica, acecita collbcação em cjuaes-
quer institutos ele. ensino primário
e secundário, no Districto Federal
<ui cm Nictherpy, parn ensinar lo-
«Ias as disciplinas elo curso primário
c — anátheniaticn, seiencias physi-
«•as c nuturaes —¦ elo curso secunda-
rio.

Prepara também alumnos, em ca-
sas particulares, para prestarem
exames no Còllcgio Pedro II e nn
Escola Normal; e bem assim caneli-
(latos aos cxnhics vestibulares, na
lüscola Polytechnica, Fuculeiatle de
iMtxiicinu c Escolas Militar c Ma-
vai..

1'rcços módicos
Residência: avenida Hio Branco

ii. 11, 2" andar.

de
primeira necessi-
dade. Deverá, pois, toda
ser o produeto mais barato,
mais econômico e mais popular.

O Polo de fita encarnada
é, certamente,EGUAL ou SUPE-
RlORa qualquer 

'similar estrangeiro

Companhia Usina de Produetos Cliiinicos
fabrica, Rua Soares 13, S. Cliristovão

Verdadeiras
donas de casa:

_i o POLO
de fita en-
carnacSa

e colleccio*
nae as fitas
com rotu-
los.

i

A PARTE

A Ni)M°DAME DE PARIS
Graiades salâos em todas as

secçêes a preços sem prece-
dentes.
OJicina de costura e tallleur

pour

..ao &.e liiu^am!
Com os preparados para t

pelle. ijscm soa PEItOLlNÀ LSM.\I.-
TH. unico que nilqüiro o con.-erva
n úclleza tia culi.-', Approvatlu pelo
Instituto de lielle/ii de Paris e pre-
inindo pela livposiçfto tle Miiano. i're-
ro 3.S.00O.

Mncoiitrn-so ú venda em tndiis ns
I pernnnitrins aqui e em S. Puniu.

A
0 maior c mais importante do
Brasil. Occupniulo a melhor si-

tuucão da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores clcctr.cos
Krequeiicln nnniinl tle 20.000 clicu-
es. Diária completo, a partir de

IOS00O.
Erid. Tclcg. -- AVENIDA

cio de ,iANr:i»o

A PROPRIEDADE
ao alcance de

todos !
rilOüLEMA RESOLVIDO

Todos podem ser proprietários c tor-
nar-se donos dc uni terreno do valor
dc CINCO CONTOS I)K U1ÍIS o do um
prédio do valor do DEZ CONTOS DE
ili.lS, inscrevendo-se na féiio

"IDEAL) ilasoceão predial dn PER-
SEVERANÇA IiNTEKNACIONALí ]ia-
gando apenas n diminuta quantia
dc CINCO MIL RÉIS por me?.! In-
formações, prospectos, inscripçSÒs
nu sedo da Companhia -.
Perseverança Internacional
Avenida Rio líruuco n. 171

mo

DINHEIRO
Empresla-sc «»(il)r« jóias,
roupas, fazendas; metaes,
liiaiios, inoveis o tu io

qii« represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPÍION'B;.1.972 NORTB

Abavln Una 7 Juwns iln
inunliit :'is 7 ria noitu)

jTmwuL&c.

traz a verdadeira felicidade c tranqtiijlidádé cm
orulc se ciuoutu' c justiimeutc o unuo meio (
dinheiro, |oíiis, documentos, papeis de valor
OU livros ít senha de audaciosos gatunos ou de devastadores
incêndios; por estes motivos tão justificáveis é que toda-; as
pessoas não devem estar nem mais um só dia sem um supe-
riòr cofre Americano, contra fogo c roubo, podendo adquitir a
dinheiro ou :i prer.tacões por preços sem competência; encon-
cràndo sempre no deposito da rua Çameríno a, io.|. om
stock. cofres do unia ou duas potias, com segredo e chaves
e de qualquer tamanho, assim como se acceita cncommenda
dc qualquer cofre de dimensões especiaes e portas paia casas
fones*

UNIOO DEPOSITÁRIO

MEYER WIGDER

Callista
Mnnléum o nia*(a';eni niannac« «

olnctrlcfl» por proleiior diplomodo cl.o»
pula .Li Rurona, Rua fiSo Joio u. 89, 1«
itiiii.ii'. foloplioiio Contrai f>.l.".7.

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia ilm

fnmillns c fitví.lliciros de lrõ«
ti.ii.cíitii.— Ilaililm-I. Lobo u*.l
a 127.—*Rió. Tolep, S'. 171H.

Papeis pintados
Casa Brandão

E' a unica casa que nesta
época pode vender modernos
papeis jiinlados desde 400 réiü
a peça.íí rua da Assembléa, 87,
(próximo á Avenida l

;.§•;

104, RUA CAMERINO, 104

ESCOLA WORtViAL
O Curso Normal de Prèpàr ítorlos, o de maioi

freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualmente o CURSO ES-
-JECIAL PARA A E. NORMAL, _ mensalidades re-
duztdissimas è a ^argo de distinctl dirdetora c completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
l" andai*» —¦ Informações de 14 ás io.

ii-_i'ss f*

Moveis c tapeçarias
— RUA S. JOSÉ' -

Teleph. 5.324 C.

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Previne-se
.ís rxmíi.?. fte^uezns quo já chegaram
os li;>iii'iii..3 dns ultimas modiis, nspim
como revistas e jornaes diversos; nc!iniii-se
sernpre á venda novidades, nn nvcnitlii
Itio liraneo n. 1^7, junlo ao ClNKiMA
ODIiONi - SORIA II01'I''ONI.

de arroz DORA
Medicinal, adherentc e per-

turnado. Lata 2$ooo.
Perlumarla triando (tangei

A FIDALGA
lioslntirant ondeso roíinem as melho

res liiinilias. lligorosa eseoilia feita dia-
rinrnento, em cnnies, cucas c legumes.
Vinhos, importação «Io marcas exclusivas
da casa. Preços modisos.

RUA S. JOSÉ', 81 - Tolep. 4.513 C.

Vendem-se
ioías o preços haratissimos :

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. P91 Central

CAFÉ' SANTA RITA

Poderoso tônico dos nervos e io cérebro
fiottas Phy.i3l g .as Silva Araújo

Guaraná-lodo-Kola-Arsênico

TOSSE
O Xarope Peitoral de

Anuico Composto cum
radicalmente qualquer
tosse, antiga ou recente.
Vende-ae em todas ns
pharmaciay e drogariasf
Ma soa Glsmanttne

——«oo
Tor oceasião do fr.iiislerencia de rs*

da rua Visconde de. Altiriinguapo 18 parn
a avonitla Mundo Si 20 A, vondoui" ¦
chapéos chie; pnm senhoras n 15S, \hi,
••¦ ieiS.Jireço dorclnmo. Só durante oilr.
diaí.-ie.epti. C 57õ?..

v lumiir
para rr.naiii.icr.r .1^ aguaa

vr.r.T.oN", ÃróHBttpi So co^fP
Praia do Cnjú n. 68.—Telep. Viiln 1Í.Í).

Pabnca dn Visas ..Vns dõ cimcbto ar»
m.iii.i, verH".', íagéotas pau. divisüei,
rntiis leves e eòbnnmlcaí <lfc que quo"
.|iier outro ntlitir. ^iuiiUr.

V.gas-mRdros niassicas e postes par*
cerca:.

1HIH NH-E
Esta antiga casa, procurada pelo que ha dc melhor na elegan-
te sociedade desta capital, vem constantemente recommen-
dada pela acurada lavagem chimica dos vestidos dc luxo
para senhora, de qualquer fazenda e leitio, sem alterar as

cores por mais delicadas que sejam

Especialidade ua lavagem chimica das roupas dc flanella e
palha dc seda

Limpa a secco qualquer roupa (Nettoyage a sec). Faz todo e
qualquer concerto cm roupas; serviço a domicilio grátis, na
RUA DA ASSEMBLÉA, 74 ~ Telephone Central, 4.3o6

Energil poderoso tônico
Novo aiiti-rhèümatico
Energil depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

-•• .
A' venda em todas as boas phannacms e drogarias. J.

M.Pacheco, Granado òc C. c Araújo Freitas òv C.

Novidades musicaes
Parn piano, tillimos langos, valsas,

ono-.'lüps de suecesso exeeuliidos nos ca-
barets chies da capital, á venda na Casa
Steplien; ÍJccjão musical do

.1. ÂNDItEOZZi.
•Orando sortimento de rolos p.iraAUTO-

PIANO.-ltua Sfio José u. 117 (canto
largo da Carioca).

filiado Acre ri. 81.Tcleplionc 1-10-1 Norte
o rua Marechal Floriano, 22. Tcleplionc
1.218 Norte.

Cautelas
Compram-se as do Monte de

Soccorro c das casas de pe-
nhores, na mais antiga casa-
Avenida Passos u. 29 (antiga
rua do Sacramento). C. Mo-
raes & Cornp.

HOTEL MIRAMAR E BABYLONIA
UBER-ALLESI

Sim. Em situação ideal,con-
forto, ares puros do mar c da
montanha,tratamento,etc.,etc.
Preços módicos. Rua Gustavo
Sampaio 64, Leme. T. Sul 972.

Comppa-se
qualquer quantidade tle jóias velhas

com 011 sem pejras, dc qualquer valor c
cautelas do aMonle de Soccorro»; paga-so
bem, nu riiaGonciilvcs Dias n. 117.

Joalheria Valentim
Teicpliono 99-1 Centrai

Peti.tiu.iras a liom
FILIAL DA CASA BARROC/-S

Rua do Rosurio to5 enlre Oui-
tiintla c Avenida

CASA MATRIZ Rua do llòspicio 18),
canto da rua da Conceição.

Amanliã ao almoço:
Tripas á moda do Porto, carne

secca assada com quibèbe, bifes
á Ia cocote.

Ao jantar:
Purê dc ervilhas, passarinhos

com pirão de batata, perna de
porco assada com farofa.

Todos os dias peixadas, ba-
calhoadas, ostras frescas e caça.
Sardinhas nas brazasj prezuntps
de Lamego, grande variedade de
legumes, frutas e queijos. Bons
vinhos e chopps da Hanseatica.

Casd especial de bordados, plisses ele
P.iudn- Ourives ri, I.'! —Sobrado

Pont :i jour o picot, desci..*
200 iéis; plisse desde 100 réis.
A única casa que faz plisse:
chato, accordeon e machos eni
pregas tinas e borda sÒutacho
em pé.

AVI,0 IliT.üíE
Póde.V, S. Inrésfe aviso, collocnndo-rç

nn distancia de li pollopidas? Hi nãl
pôde é porque seus olhos oslão fracos ¦>
precisam elo lentes. Queira dirigir-se n.
rua ila Assembléa, ,",(i CASA 1I0CIIA, qne
examina a vista yrntis o vende óculos
baratos.

Leitura Portugueza
Aprcndo-so a ler cm !30 liçòc.i (.Ia

meia hora) pela arte maravilhoso do
grande poeta lyrico .loão do Deus.

Vontade e. memória, e todos aprendam
cm 30 lições, homens, senhoras e cixm
ancas. Explicatloros : Santos llraga e Vio»
letii DriiL'ii.

S. J0SE' 52

Malas
A Mala Chinezn, ii rua elo I.avrnJia

n. 01, é n casa quo mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem; cliarnn
a attenção dos senhores viajantes.

Elixir de Inhaine Goulart
(loin ò tratiimenUi pelo Rlixirde Inhiinie,

o dtieiite exporimcnla nina grande intns-
lormacüò no seu estado geral, o appolila'
iiuginentii, a digestão se Ittz com lacili-
dade (devido ao arsênico) n cor tornn-sa
rosada, o rosto mais fresco, melhor dispo-
sição para o Iraballio, mais força ue<
miisculos, mais resistência n fajligaeref»
piraçãb fácil. 0 doente lorna-sp llprcscon»
le, mais gordo c sento unia sensação do
bem esiar muito notaycl.

Cabaret Rcstaurant do

CLUBMOZART
A elegante bunborinièro da rua Chile, 31

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião tlenlis-

ta pela Faculdade, de Medicina do Hio
do Janeiro, com longa pratica. Traba-
lbos garantidos. Cònsullus diariameiito.
ConsüTioriti, rua da Quitanda ii. 4S.

Todos as noites, tis 0 horas, snecesso
incgualavel da « Iroiipe » contratada ex-*
pressáincnto para eslo cabaret i?in São'
Paulo o liiionos Aires pela Agencia Tbca-
trai Inglcza.

A svropáiliica
011ETTK.

cabaretièrc LACRA

FI.0KV, cantora franceza.
LOS MINERVINI.
T1Ú0 KANF1WSKV, bailarinas rus;n».
NINKiTC, clianlcr.se liançaise.
0I.GÀ CIIANDINI.

Variado corpo do baile sob a direcç«|_
do prolcssor PAULO.

Orchestra do tzigatios sob a direcçilu
do prolcssor brasileiro ERNESTO NERY.

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia ele tossões, do

Edoii-TheatrOí do Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia de A. Gorjão

HOiTE3 HOJE
Duas sessões—Duas—A's 7 3/-1

c 9 3/4 du noito
Dous ininoncntos csrieclaciilos

com a celebre, querida o popular
revista-1'anln-ia em dous actos

e nove quuiros

MARÉ DE ROSAS
ii maior dxitò desta companhia

Compares : Zé I.erii.s, Curiós Leal:
Pintasilgo, Luiz Bravo.

Toniií parte Ioda a companhia
.Suniptuosos secuarios — Luxuoso

guar4a-roupa — Apparatosu « inise-
en-scènc »

Hoje a
SAS

sempre - MARÉ' 1)E RO-

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

o Touriiec s Creiiiildn (1'Oli'vcira

tinema-Tbeatro S. José

HOJE HOJE
A's 7 3/4 o 0 3/1

lill',!... 1!IR'...

Urilliuntc crcnçãi) tle CRHM1LDA
lVOI.IVI.lllA. A.Md.NIU SERRA, en-
graçadissiuio no prulagonlsta.

Atnnnliã — Recita dn modo, ás 8 c
ás 1U—0 CANÁRIO.

A seguir n comedin inglcza do Pi
iiero-MKXTIItA DU MULHER.

Exitò absoluto
ii i in im»iM«iinii»iiiim—m—•»•( r"

Empresa Pnscbonl Scgrelo
Coiiipanliii» nacional; fundada cm i tle

Itilbo de 11)11— DirocçKÒ scenica do
iiotor Eduardo Vieira—Maestro director
di. orchestra, Jo-.é Nunes.
A maior victoria do llicalro popular

HOJE ROJE
8 de oiiflll.ru do líllO

Tres sessões—As 7, 8 3/i- e 10 1/2
Peça que recebeu elogies unanimes da

imprensa.
ii", 15» c IO representações da revista

de costumes cariocas em dous aclos,
novo.quadros c duas apotüeosos, original
dos conhecidos cscripliires ICNACIO HA-
POSO u RtiSTIER .lUNIOli, musica do
inspirado maestro PAULINO DO SACRA-
MENTO

0 PISTOLÀO
Compares: ALFREDO SILVA, no To-

broDiabo; .IH.vo DEDEUS.iio Pistolinlin.
ürilliantc dcsempõnliii de todii h cum-

panhia. <¦: Mise-cn-sceiie »tlcslumbiante
E.\ilo e\ü'aiifilii-aiiii—eiiaudiuãu «uccesso

THEATRO REPUBLICA
EMPRESA OLIVEIRA & C.

Quarta-feira, 25--Eslréa—Quarta-feira, 25
Da Grande Companhia Italiana de Opereta

Scognamiglio—Garamba
Dò ([üe fuzein parte os insignes artistas h'1'El'l CSILLÁG, MAIIIA IVANISÍ,

1.KZ/.A, ENRICO VaLLE (Direelor), WALTER GRÂNT, Maestro
PASQUIM; AI.IEL1A BARATELI.I. LUIGl CONSALVO,

Mnóslrd íí
GIUSCIj GlUSEi'1.. . ...  
NEI.1.V GARY, MARGARIDA DOHINl o MARIA ZA.NAR0LI

Esta abei Ia uma ASbTGNÁTÜRA'PAltA'12 HE I'1'AS, com a primeira repre-
.-etilncão das seguintes oncétás :

1ÍEI IU RECLAME, GRAO-DUQUE WLADOMIRO, ANONYMA POTIN, LES
MERVEILI.EUSES, DUQUEZA DO BAL TAliAHIN, ADÜIO G10VINEZZA CINEMA
STAH, GAROTO DE PAUIS, BELLA RIZETTE, AMOR DE ZINGARO, EVA e
AMOR DE MASCARA.

NOTA—A companhia embarca cm Buenos Airo- no viipnr a Araguaya «
estréa ciiin n opereta de enorme exilo o desliinibranlissima montagem — A
DUQUEíA DO BALTARARIN, que no Coliseu de Duenoa Aires deu por esta
companhia 7U tcprcícnlnçõos cunsciitivas.

A Empresa, apozar dos onornic' encargos que Uie traz o ein-
Iratò dn Grnnde Companhia Scognafiiiglio Caramba, a mais nu-

iiieiiisa e còiripleVii quo. lem vindo á America do Sul, resolveu estabelecer o-
seguintes preços: (nssigiiiitiira para 12 espectaciilos; -1'iizas o camarotes,
30U$ : cadeiras de i' o balcões do I', G0S0D0.

No Otlifl. io do " Jornal dò lini^il tümiun-sc ns nssianuturas,

PALACE THEATBE
Graude companhia LUCÍLIA PEUÈS-

LEOPOLDO ntOIÍS

U0JE-A's 7 1/2 e ás 9 3/4-IÍOIE
O cngraçadissiino víiudevillo cm tres

aclos.de GEOHGES FEYDEAU.arianjo
Luiz Piilmeirim

A Duqueza das
Folies Bergères

Continuação de A LAGARTIXA
A Duqueza, Lueilin Pores; Arnold.

L. Fióes; Juvenal, Alvos da Cunha.
Acção cm Paris. AiilualiUadC. Mo-

biliariu da casa Morena Mesquita.

Esla peça, COMPLETAMENTE NOVA
PARA O RRASIL, u vae á scenn
rom Iodas as exigências do original
riniu.cz, não tendo n mais leve esca-
brosidade.

Amanliã, ás S r. lis 10 bor.'is - A
DUQUEZA DAS FOLIES BERGEIIES.

CABARET UESTAUIVANT 1)0

CbUB DOS POLÍTICOS
KUA 1)0 PASSEIO N. 78

0 melhor do Rio de Janeiro—Recente-
mente iciormado, IIO.IE-E Iodas as noilos.

ÊXITO GRANDIOSO. Spiróçs nriisttcas
em qne ligiiniiii npplaudidas artistas,

LA IBÉRIA, a rainha do biiilc licsptiiilinl.
LA MOItUCHA, a graciosa ctinlanlo

ilalc-a.'ítentinn.
LV NINETTE, sem rival cantora franceza.
LA GAUTH1ER, verdadeira bailarina

clíissiqíic,
LA BELLA M1MI, cantora à Voix.
LA VALENCIAN1TA, cotipletisla hespa-

nhuln.
IIÕJE—Renlrée do celebro c popular

cnhiirctièr brasileiro (unico lio gênero) JU-
LIO MORAES.

N. R.—Segunda-feira, grandes eslrcãs
chegadas do Buenos Aires no vapor
s Dilrro i.: IDA FüAWYL, cantora lvrica
italò-francczii o USTELLA I.EVANT1NI, ly-
rica internacional. Todos esles artistas suo
contratados pela Empresa PAlilSl-MO-
LINA.

Exilo grandioso dn orchestra de tziga-
nos, dirigida pelo popular PICKMANN.' A
ninis bnnnoniosa. Arte... Eiegancia.,. llcl-
leza... Musica... Flutf

CASINO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

Unico tbcatro por sessões quo l'un-
cciona na Avenida

HOJE= :HOJE
a Soiréc n ás 8 ti ás 10 horas

Aalma que refloriu...
Original brasileiro—Um neto, do

Heitor Beltrão

noivo m APUROS
Uma fabrica do gargalhadas

Amanhã - ENTRE A CRUZ E A
CALÜEIRINIIA. Eiígraçnilissimn -co-
media dc Robert dc Flers e Cai!-
lavei. 

Eucominendas pelo leleplione 5621,.
Contrai.


