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A obra de Aristides Briand
The right maiiíii the right place

rdtk, fttíemoTO dc 1D1 f!.-

Quando, dentro do nlgnir. iinniK, o rrcnn
Jinstnrto se tiver produzido para pormittlr
o o^aine írío, imparcial, dos formidáveis fa-
tios sem prcrcdcntcs que se desenrolam na

(Especial pára A NOITE)
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O Sr. Aristides Briand
Europa inlrira, a Civllisaçari ficará assorri-
brada onlo o balanço fantástico dns neonte-
cinienlos, ante n coragem pasmosa dos lio-
mens que acceiloram a responsabilidade in-
di/ivel dc desalal-os o ante a habilidade go-iiial qne guiou o '-.eu dcsonlncc.

Agora qne a grande Arvore da Ilcsisíencia
principia a dar os seus frulos saborosos, o
respeito do jordineiro. que com mil cuida-
dos e inquiciudes soube arrnncal-n a todos,
os 1/i'rigos e oouduzil-a á vida, coincçn a
Smpor-sc de uma maneira cada vez mais ir-
resistirei, Por emquanto, tem-se apenas, a
intuição dc que o mundo civilisado escapou
ii um perigo sem precedente. Amanhã, essa
Intuição, co.icrclisnrido-scj mostrará que :i
obra hòmcrica dc salvação foi o trabalho gc-piai de um chefe único, de uni desses hn-
mens que o ¦•Acuso" sc compraz cm dar a
Humanidade uma vez por sceulo e que, com
tanta preferencia, não raro faz dclle um
filho da generosa França.

Certo o Gênio salvador da Civilisaçíío teve
a sen lado homens de intelligenein haslantc
elevada v de vontade bastante robusta paracomprehcnder a sua obra gigantesca e paraservir-lho de preciosos auxiliares. Mas a
Filo. cabe a gloria indiscutível do ter con-
cebido c nrchitcclado o grande plano, de
tí-l-o levado a bom porto sem esmoreci-
mento, com uma confiança inabalável, atra-
vós dc perigos sem nome; de ter descobcíí.o
os collnboradorcs necessários c de. lhes ter
d;ulo lodo o prestigio de que careciam sem se
deixar influenciar um único instante pelascorrentes o campanhas que a época cxccpcio-
nal que revemos em torno dellc agitavam.
Báo cssns qualidades de chefe que só lima
vez por século c por acaso se acham reuni-
dns no mesmo indivíduo.

A França teve a felicidade de vel-as gru-
padas num dos seus filhos. E a Civillsaçâo
leve a ventura de .ver esse Francez único
chamado, no momenlo opportuno, no posl.i
(rinibem único que llio compelia: "The riglil
uísn in the right place".

Agora, nõo lia mais pelo mundo afora
filiem duvide um só instante da victoria dos
Aluados. Entretanto, em momenlo dado,
essa victoria pareceu extraordinariamente
problemática,

Os senhores se lembram dos dias tenebro-
sos em que eu lhes narrava de Paris as vi-
silas quotidianas dos "Tnube", as excursões
criminosas dos "Zèppclin" sobre a capital,
as derrotas •sanguinolcnt.ís de Chnrleroi.
Morthügnc, ele.; o avanço irresistível dos
Barbaras sobre n Cidade l.uz, a retirada do
governo francez quasi para a fronteira lie;-
pnnhola...

Qual era, cnião, a força dos civilisados?
Nnlla, por assim dizer, deante da fprmi.da-í

vrl potência trermonlea, or^inisada por 44oimof. de pramedllnoiio 1 1.11a so resumiamim Exercito (o frouce/) incapaz de re me-dlr com a 1n2t1.de dos scilr. adversários, Não
que lhe faltassem a coragem o o espirito dosacrifício, longe dhio; mos porque lho fal-lavam a organlsaçio r> o fanlnslioo material
necessário, em face de um inimigo que li-nha por si o numero, a preparação, ns nr-
mas, a falta de escrúpulo c a baixeza dosinslinetos. Certo, os AUlodos dispunham, cn-
parso;, dc numerosos clcmenlos com que po-dorlnm constituir uma força irresistível;
mas parecia faltar-lhes materialmente o
tempo indispensável para arrolar esses elo-
mentos, para reconliccel-os, pcsal-os, conr-
dcnal-os, dlsclplliinl-os, orgànisai-os, muin.i
palavra. Outrosim, era-llies mister razer
esse milagre ás barbas mojino do inimigo— quo digo eu ? — tob a pressão do tul-
migo que já lhes apertava u garganta !

Pois bem 1 O que parecia temerário, im-
possível, absurdo, foi feito por um tiomcni,
o prcsidenle do conselho francez: Arlitide,
Briand. • • •

Que dc habilidade, que de estratagemas,
que dc gênio não foram necessários a osso
homem para ganhar o tempo indispensn-
vcl !._.. Que dc força de vontade o que de
energia nüo lhe foram precisas para susteii-
tar o moral da Nação c communicar-lhc ü
confiança sublime que ellc possuía nn Visto-
rin I... Que de colina sobrehumnna nüo lhe
foi indispensável para não se deixar abater
pelas campanhas, pelas intrigas, pelo des-
contentamento que sempre existem nas ho-
ras difficcis 1... Que do clirividencin o do
potência dc trabalho não leve que pôr cm
jogo para evitar aos adversários novos
triumphos diplomáticos o paro conseguir no*
brn elles triumphos decisivos!...

A primeira grande victoria dc Aristides
Briand foi a ndhc^ân da Ilalia a causa dos
Aluados;..

Veiu em seguida a Queslão de Salonicat
Era mister manter, na Grécia adversa, contra
uma parte da vontade nacional incitada pov
unin campanha de imprensa e parlamentar, í
frente da qual so achava um do?, homens niais
influentes da França — C.Iemenccnu — nm
exercito n principio insignificante o exposto a
graves perigos, mas que se iria pouco a pouco
reforçando o viria a constituir o núcleo da
Ilcsisíencia dos Aluados 110 Oriente, centro dc
que deveriam irradiar suecessos decisivos dc
natureza militar e diplomática. Essa tremeu-
du empreitada — quo o fiasco de Callipoli ag-
gravuva singularmente — linha também od-
versarios poderosíssimos na Itália e na In-
glaterrn. onde o próprio ministro da Guorra,
lord Kilchener, hão oceultava a repugnância
que ella lhe inspirava.

O Sr. Aristides Briand foi o homem de Sa-
lonica, como linha sido o da Ilalia. A sua
força persuasiyn, a sua lógica de forro, o sua
vontade irresistível venceram todos os obsla-
culos. Pouco a pouco a operação dc Salonica
ii impoz A opinião publica na França, na Ua-
Ia c na própria Inglaterra, a principio obseda-
da pela necessidade de defender o Egyplo. e
os homens mais eminentes desses paizes de-
ram o seu apoio e a sua inteira collaboraçíio
á obra do primeiro ministro francez.

Si se mc objectar que ha exagero em en-
grnndccer desta fôrma a acção de Aristides
Briand em Salonica. observarei apenas quede tal acção decorreram dous grandes trium-
phos decisivos para a Entente:

Io — A ndliesüo da ltumania aos Aluados,
ndhcsâo que nunca sc teria dado sem a pre-senea e a força sempre crcsccnle do oxercilo
de Sarrall em Salonica;

2" — A reviravolta polilien qne se produziuna Grécia, cujo Exercito, hontem quasi hostil
aos paizes da Enlcnte, hoje espezinha do Im-
paciência pnra se bater ao lado delia.

E, quando, amanhã, o Bnlgaro e o Turco
sc acharem fora de combate, quando a Àus-
trin, atacada no mesmo tempo pela Itália,
pela ltumania c pela Bussia, abandonar defi-
nilivamcnte a Allemanha, esses novos trium-
phos serão ainda a conseqüência directa e
prevista da política genial do presidenta do
Conselho de. França.

Agora ninguém mais sc illude, todos sabem
que a hora da Victoria se. approxima, que o
sanguinário c hediondo Boche está definitiva-
mente esmagado; mas, é preciso lembrar queeste jornal e o seu eorrespondenlo em Paris
nem uni instante duvidaram do resultado quefinalmente sa objocliva...

Ainda não existe o recuo de tempo necossa-
rio paro estudar a obra formidável destes
dous annos de guerra; entretanto, da conden-
snção apenas começada dos elementos fan-
tasticos postos em jogo pró e contra a Civlli-
snção, uma figura gigantesca — a primeira —
já se elevo dominando os acontecimentos.

Saudcmos o organisadòr da Victoria!
Dt-.mctrio de Toledo.
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O operariado de varias fabricas subscreve
o memorial li ontem entregue ao

chefe da Haoão

Um grupo dc operários da fabrica Corcovado, na Gavca
A carestia da vida, .1 aggraVação dos im-J o que nos ouvia com oltenção. aecresccntoii:postoj «uo recaíram sobro os gcábroa de" '— As cousa» têm tomado tal caracter ue;-primeira necessidade o o rittiaçâo- preettilai tes ultimo» tempo», quo alguns chefes jaeni que sc encontra o operariado, levaram-li'o têm abandonado ns famílias, por uão pode-a dirigir um vibrante manifesto ao Sr. presidente da Republica,«expondo a sun-trisic

situação c pcdiiido-llie providencias para
que os seus inales fossem minorados.

Asslgnaram esse manifesto cerra de 3.200"'
opcrajios do Gavca. Seria o inicio de nm
movimento por parte doH operários das ta-
bric.as ?

Foi isso o qne procurámos .saber nnirn trabalho sufficiente, mas 0S0 havia um ...ligeiro inquérito a que' procedemos em ni-' que sc não queixasse dn carestia da vida.
giimas das -íossas grandes fabricas de le-
cidos.

A primeira a que nos dirigimos foi a Bo-
tafojo, A run Barão de Mesquita;i Ahi pro
informações sobre o memorial. Foi-nos
apresentado o Sr. Erico de Gusmão, contra-
mestre da fabrica.— Eu não posso falar em nome dos meus
companheiros, eom relação ao memorial dos
Operários da Gavca. Nem mesmo o.li. To-
davlsi, posso llio affirmar, nelo que mc acii-
ba de dizer, que ellc exprime justamente o
nosso sentir, refleclo o que padecemos c
lembra que somos nós jiislomenie os quemais soffremos com a nggrnvnçSo dn caras-
tia da vida. Esta se torna cada vez mais
cara.

Um outro operário, que se achava perto
M.......V.<.-y.^v-«-.-.*.--.

rem, suátcntal-òs. Na fabrica. Botafogo tra-
Balli.im actualmentc cerra de seiscentos opc-
rarios. Mas ali não sc trabalha diário-
mente.-

Fomos em seguida á fabrica da Corhpa-
nliiâ , America Fabril, onde trabalham mil
e fnntos operários. Falámos com diversos
doHcs. Todos estavam satisfeitos por leram

Repeliram mais 011 menos os conceitos des
seus" collegas da Botafogo. Alguns finhnm
lido » memorial dns operários da GnvCn, ou-

- . tros.delles tiveram conhecimento pelos com-curamos um operário que no3 pudesse, dar- mentarios de collegas. Não ouvimos nenhum
conceito contrario a elle

. Tombem n.i fnbrien Confiança Indnr.lríal,
çndo ti'nbal)iam diariamente, c ás vezes fa-
aem serão, mil e quatrocentos operários, ou-
Vimos ns mssmas palavras rio apoio ao mo-
ijiorií'1. Todos os operários estão satisfeitos
e)om o servi,-o, mas queisom-so amarga-
ments da carestia dn vida.

, Emfim, polo que ouvimos, o operariado
eslá'*dc accórdo com n manifesto dos scui
ápllegfts da Gavcn. Não fizeram nenhum
thrAdijicrito no sentido de adlierir no memo-
rial; hias, si se pedir a elles o seu apoio, cs-
tarâo dispostos n dul-o.

Wmk iis 11 míw
0 lado pratico io Congresso ile Estradas de Rodagem
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Quaes são oa trabalhos das secções em
que elle está divâdido
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DESPROPÓSITOS DO CINEMA
O presidente do Conselho
fala-nos sobre o seu projecto

s y-v ^"v s \. s—\ .'¦

Julgamos não ser demais insislir na no-
ccssjdatlo dc so estabelecer umn censura,
pela policia ou quem de direito, ás filas que
são exhibidas nos ciiiemutográplios do llio.

Escriptas quasi sempre quando não ge-

Regina ha feito a sua
süspeicap de ftifredp
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oleão mau grado elle

¦¦ f |&perum :; pouco' t'1- 
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emqunntò os homens riam, as senhoras co-
rnvaih...

Bcsclvemos, a propósito, ouvir o presi-

Alguns dos disparates lidos quotidiana-
mente nos cinemas

rnlme.nlc num portiifíuez indecifrável, o quocnípreMa maior comicidnde aos quadros a
prendem, são ás vezes uma decepção
assistência, como ainda honlein liv.'.-

-¦eiisião de ver cm um einemolographo
enida. Era um ¦drama com todo; os
dores"': forte, impressionaníe. De. re-
estriiRiu nn platéa uma formidável'íads e em seguida coinmwitnrios pit-

is. Sô por 11111 descuido ou abuso se
idmitlir o que :i todos fò-.'n dnde le."
dos tae.S distieos cxpüenlivos: e.vpU-
¦se tanlt, dc um modo tão claro, que£

ne:,civenios, u propusiiu, ouvir o presi-
dente do Conselho Municipal, Ur. Getulio
dos Santos.

— Apresentei lia tempos, disse S. S., ao
Conselho um projecto, que jã está cm so.
giinda discussão, e que, si for transformado
cm lei, como espero, melhorará, e muito, o
cineinnlographo no Rio. A* semelhança do
que j-á hn em Buenos Aires, proponho que
essas casas de diversões passem a fuiiccio-
nar çm prédios apropriados, em que o espe-
elador lenha ninis conforto o ninis segurau-
ça cm caso de atropelo por incêndio ou con-
flicto. A conimodidíide não foi por mim des-
curada, pois estabeleço no meu projecto que
as poltronas sejain'dc fado poltronas e não
esse arremedo de cadeiras pegadas umas is
outras, com sacrifício da comniodidadc do cs-
peciador, que assim sc vè iiiconimodndo n
todo instante, obrigado como é a se levanta."
todas as vezes que alguém pretenda sentar-se
no meio da mesma filu cm que jó tomou lo-
Riir. E não é só: si a nffluehcia é minto
Brando, os rciardalarios são obrigados a '•e
aecomodarem' como puderem em tambore-
les, que são pregados nos extremos das fila'!,
á guisa lambem dc "poltrona''v.

E penso não precisar encarecer n vanla-
Rem de sc acabar de vez com essa explora-
ção, cm que o espectador ó duplamente pre-
indicado: primeiro, porque pagou para sen-
tar num "fnulcúil", coroo riomettc a em-
preso c segundo, porque ò obrigado a respl-
rar Um ar viciado pelo excesso dn lotação
que geralmente se observa nas salas dos
nossos cinemas, que, pelo meu projecto, pas-
sqrfio a ter o numero rigorosamente exacto
dc logarcs, e não como as empresas cn-
iindeui.

Pelos modos, os trabalhos preliminares do
Primeiro Congresso Nacional de Estradas da
Rodagem, cuja inauguração soiemne será
amanhã, v&o effcctivamenlc obedecendo a
um caracter pratico, o que é sobremaneira
promettedor, de tal importância, principal-

/iWiãlslillvr-':::"."';.' ¦¦ A
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Esífadà de rodagem.construída pelo excr-
cito italiano entre as. altas montanhas do
Cadore (1.500 m.) exonerada dos entra-

ves da burocracia e da papelada
menlc sob o ponto de vista econômico, são
os problemas a cuja solução se propõem os
membros desse cerlameii,

Dividido o Congresso cm varias secções,
todas ellas vão trabalhando com ardor.

A respeito desses trabalhos o Dr. Ricardo
Ligonto, secretario, dou-nos as seguintes e
suggestivas informações :"A "Secçíio Techiiica", no Club de En-
genharia; a "Legislativa"; no palácio Mou-
roe; a "Financeira", 110 Centro Industrial;
a "Militar", 1.0 Quartel General, e a "Ex-
ecutiva", 110 cscriploiio do Automóvel Club,
estilo desenvolvendo, com mcthodo e enthu-
siasmo, o respectivo programma.

A constituição das secções resultou supe-
rior a todas as esperanças.

A Secção Techniea, entro, oulros trabalhos,
está elaborando o Piano Geral das Estradas
de Rodagem. Na segunda reunião preparato-
ria, n verifienr-se na terça-feira; proporá o
conjunto das prihcipnes estradas que unirão
entre si os Estados c os principaes centros, e
ao qual devem se coordenar as outras futu-
ras estradas; pois que, como todos snbcm,
as estradas de rodagem, ú differença das de
ferro, são proliferas produetoras de. outras
estradas menores, quo cnnnlisam o movimen-
lo ágricolo-industrinl c minerario até nos
pontos mais longínquos c afastados do paiz.

A Secção Legislativa resolverá, entre ou-
Iras, todas :is questões que se relacionem
com n circulação nacional e internacional,
nos trípticos, que peunittem ir de um Es-
tudo a outro em automóvel, mesmo 110 es-
trnngeiro, sem pagar impostos, direitos ou
encontrar um garante (é tão necessária esla
lei que quem lhe falo, devendo ir em atilo-
movei, na Municipalidade de S. Gonçalo, vi-

siiar uma estrada, foi detido em Niclheroy,
obrigado a pagar multa á policia, multa á
Prefeitura, leve seqüestrado o automóvel o
quasi foi posto na cadeia). A parte mais
importante, porém, reservada á Secção Le-
gislativa, é a de habilitar a Secção Finnn-
ceira dc prover os meios necessários paralevantar os capitães, com que. construir as
estradas; porque, evidente resulta que, eom
toda a boa vontade deste mundo, não ha ne-
nbum homem que, sem dinheiro, possa con
struir estradas.

Agora, para exemplificar: si uin agricül
tor tiver a sua fazenda. 80 kilometros" longo
de um porto ou dc um oentro dc consumo,
claro está que, sem estradas dc rodauem,
não pódc vender os seus produetos; a es-
trada de ferro mesma, com es suas tarifas,
prohibilivas muitas vezes, pelos seus pro-duetos economicamente pobres, como são
quasi todos os produetos agrícolas c minerarios, não o auxilia devidamente. O lavra
dor mesmo, si proprietário de vastíssimas
propriedades, nestas condições fica paupsv-rimo'. E, como ellc, inuilos outros ngricul-
toros; c, como os agricultores, muilos pro-
prietarios dc minas o industriaes. Nós o ve-
mos no Estado de Minas; proprietários ali
existem do immeusas minas de ferro c quosão pobres, som recursos, desanimados entretanta abundância. Pelo contrario, todos sa-
bem que ns minas dc ferro, arrancadas pelaAllemanha ;'i França, cm 1870, foram o ali-
cerco e o principal sustcnlaculo do seu nd-
miravel florescimento industrial c cconomi-
co allemão moderno.

A Secção de Legislação proporá, certa-
mente, conclusões, pelas quaes agricultores,
proprietários de minas, industriaes, próprio-tarios de vehiculos, dc animaes de tiro, e
mesmo as pessoas que nada disso p^suam,mas quo, morando na zona beneficiada pelaestrada dc rodagem; da mesma sc. utilisam,
contribuam, com egual proporcionalidade,nas despesas de cònstrucção e conservação,
sem que seja necessário recorrer ao methodo
universalmente repudiado e prejudicial do"pcdaggio".

A' Secção Financeira compete, entre ou-
tros problemas, resolver o que sc relaciona
com a procura dc capitães, Evidente resulta
quo com as receitas de um invpojsto não
se pôde construir estradas. Tarefa, por con-
seguinte, da Secção Financeira, é de capüa-
lisàr os impostos projectados. buscando ns
importâncias necessárias pela cònstrucção
das estradas, dando aos offerecedores de ca-
pitaes' as necessária': garantias, e eoorde-
liando c unificando os esforços de Iodos, im-
potentes sem n sun necessária acção.

A Secção Militar está resolvendo as que-stões que oii tive o prazer de manifestar
numa entrevista deste diário. Uni problc-
ma, porém, confio que será objecto das suas
deliberações: a contribuição do Exercito na
cònstrucção das estradas estratégicas proje-
cindas. Lord Northoliff, director do "Ti-
mes", que,'ha nm mez, foi examinar a
fronte italiana, loinou cntliusiaslicomcnle
as muitíssimas e excellenlcs estradas de ro-
dagem, construídas pelo Exsrcito italiano,
que^empregou, a mais dns soldados, também
a mão do obra local, mas eliminou coniple-
t.ahieble os burocratas c o papelorio. Lord
Northeliff asseverou que foram eslas eslm-
das que venceram as fortalezas, os canhões
e a secular preparação offensiva e defensi-
va da Alislria.

O Brasil lem um conjunto dc officiaes il-
luslradissimos, que conhecem perfeitamente
u importância estratégica das estradas dc
rodagem; elles estão cm exícllcnte condição
para cooperai' na solução deste magno pro-
blchia- o estou certo que offereecfão, com
decidida vontade, o concurso da sua preciosa
collnboração." <

A GUERRA

AS ULTIMAS RESERVAS!...
NA FRENTE OCCIDENTAL

Um aspecto da situação
" 

PAIUB, II (A NOITE)~ Ar operaçSM no
Somme prosegiiiram hontem, com itrando mi-
c»i'niçamenio.

Ai furtas da Republica tomatam a aldeia dc
Rouvent, on arrabalde*
de Ahlsincotirt c a
maior parlo do hiinque
de Chnulncs, ao sul dn
rio. 1'oram capturados
1.20.') allemães.

Ao norte do Sommo,
francezes »• inglezes
rcallsarsm ecuulincnle
grandes itmiircNsos,
apezor dn rc-lsleiuia
dou exércitos «llemães,
sob o com mondo do
general vnn lielow.

Oh inglezes avança-
ram par» n norte,
numa linha que parle
dc Courcclette c vae
terminar em Morval.
Fórum capturados mui-
tos prisioneiros. De
Morval ao Somme, o»
franceses também rea-
lisaram com suecesso
pequenos avanços.

A aclividade aérea
foi muito grande du-

iPlÈilfil
V'.'rr,iííisÉ-

•S

Von lielow

ante todo o dia. Nn bosque de Sninl-Pierrc
do Waast 09 nllímies perderam dom neropla
no».

Os aviadores Cliazard c Baron, especialistas
em "ratds" nocli.rno.q, levaram a effciln, com
suecesso, nm ataque contra a fabrica milhar
de Stiitlsar», onde foram lançadas muitas bom-
Im» que provocaram aromles incêndios. Os
dons pilotoa voltaram Incólumes.

A SITUAÇÃO WA ALLEMANHA

As ultimas reservas!
AMSTERDAM, 11 (Havas) — O «Ber-

liner Tageblalt» annuncía que vão ser
inspeccionados no corrente mez 03 reser-
vistas da província de Brandenburg per-
tencenles ús classes de 1870 a 1875. A
medida attingc também os isentos do
serviço militar

OS SUBMARINOS ALLEMÃES
COSTAS AMERICANAS

NAS

A' procura dos submarinos
-- 

"--¦¦; ¦'••'¦¦

NOVA YORK, II (A NOITE) — Sabe sc aqui
quo lia vários navios de Ruerra aluados, prin<cipalmcnte inglezes, ao largo da costa norte
americana, á procura dos submarinos alie
mães.

Outros navios dc guerra norte-americanos e
iiiateg particulares andam cgualmente na zona
ae operações do» submarinos.

Nenhum vestígio, entretanto, sc encontrou
até agora doa submarinos allemães.

Calcula-se «ae o **U. 83", tendo acabado o"stoek" de torpedos, p07.-Se a caminho da Al-
lemanlm.
Os prejuízos causados

NOVA YOltK, 11 (A NOITE) — Üma esta-
tistiea feita filtro os armadores c acentes de
companhias de navegação sobre os prejuízoscausados pelo submarino allemão "U. 53" e
outros submersiveiti que operam na costa dos
Estados Unidos, estabelece que elles podem,dc prompto, ser assim calculados:

O vapor hollandez "Bloomorsdijk" trazia
pata os Estados tinidos Ü.000 toneladas de ce-
rcaes do Canadá, no valor de um milhão e meio

dc dollars: o vapor inglez "We»t r..im" tlnlia
11 bordo um carregamento no valor dr meto ml-
lliiio do dollars: o "Stratlidcnr*" tinha « bor-
do lO.flOO tonelada» do muniçOe», no valor d«
meto milhão de dollars * o vapor vali» om
milhão de dollars; o "Kanuan" valor da car-
ira o do navio, * também avaliado cm milhío *
meio dc dollaN.

Pinalmenic, o valor doi navios neutras »•
Iwllíirrranif.» metliiim a pique, iuntameat*com as cnraas que tinham a bordo, * appro-
\inmdamcnti' do de/ milhú.'4 d»> «iollnr- nu
quarenla mil eonlns moeda bra»ilelf».
O «Stepbano!)

NOVA YORK, 11 (A NOITE) — O vapor"Stcpliano', meitido a pique peloB :-iibm»ri-
nos allemães uo lar^o do Xew Jcrsey, tlnh» si-
do comprado pelo icovcrnó russo o dirlgiivse
para o mar Branco, afim dc ser ali empregado
como quebra-Kt'!».
Os fripolantes e passageiros do

«Kingston»
NOVA YOltK, II (A NOITE) - Continua afalta dc noticias dos tripoluntcs c passageiro»do vapor inglez "Kinuston'. São quatro oucinco iIbzoiiuh do pessoas, entre as quaes Imvários cidadãos norte-americanos.
O Departamento da Marinha mandoo saironze Urpedelro» a procura do» escalem da"Kinjjston".

0 perigo da qeneralisação
O /ii/Io humor qne nos cslraaa a txi/ttétt*ria parece qne nos (¦ instalado desde ma-n/i.i, pelos jnrnaes. Nós. jornalistas, pende-mos muito mais para a critica do qne parao louvor. Em reura vaiamos n que è dithode elogio c axegernmos o que merece ecTi-sara. .t conseqüência 11 qiie o leitor génera-lisa ns aecusacôe:; r fica formando de sen

paiz uma triste idéa, muito mais carregada
do que a realidade. i

A tendência para a ncnmlisaç&o {• naturalno povo. Aliás (• esse um processe lógico doespirito. Apenas o vulgo ê muito promptoem induzir, e genrralisa com leviandade
qualquer caso particular.

Lcmbra-me a este propósito um fa^to sua-cedido ha annos no norte dr Mina»,
Appareceram ali dous aventureiros norte-americanos á procura de minas de diamaii-les para comprar. Contrataram alguns fais-cadores para darem uma prova em uma la-vra que lhes fora offereclda á venda, e diasdepois os '•inglezes", como lhes chamavam,

voltaram para o llio sem pagar os trabalha-
dores, o aluguel dos animaes e o hotel em
que Lse hospedaramt...,

Dali a poucos mezes fâ chegou nm grupoanglo-americano a inspeccionnr umas con-cessões qne lhes tinham sido offerecidas.
Parti com elles cm visita a uma lavra forada cidade. Andámos por grotas e gnpiarax.A' tarde, já no rancho onde Unhamos de
pernoitar, dei por falia do alfinete da qra-vaia, com um brilhante de algum valor. Vol-
lei logo a procural-o. Vm faiscador que cn-
conlrei de caminho me delevc :Seu doulor aonde vae. ?Procurar um objecto que perdi-¦— r/m alfincle. de oravala ?Sim.

Com um brilhante azulado?/s/o mesmo.
¦—Pois aqui está; achei-o na eslraiht^
Agradeci ao pobre, faiscador c dei-lhe umã

nota de. dez mil réis, qne ellc recusou '.
—'.Yõo, senhor! Obrigado. Não prec.isti-

que. me paguem para ser homem dc bem...<
E continuou, confidencial :•—• Mas, sou doulor, aqui entre nós: nâ«

foi uma sorte para o senhor que os "ingle-
ses" não tivessem achado sen brilhante '!

R.

G9.088 PESSOAS LOGRADAS!
Como Jacob, serviram dez annos
e em vez de Rachel lhes deram Lia

Os tristes effeitos da guerra sobre uma
instituição de previdência

Abcirando-se da nossa mota dc trabalho,
o cavalheiro falou:

_— Eú sou rocio da Caixa Mutua de Pcu-
soes Vitaliciao, que tem a íua sódc cm São
Paulo Hn mais dc dez annbs que venho
pagando, todos os mezes, com sacrifício; a
contribuição dc 0$ mensaes. Devia pelos es-
tatutoi, receber, no fim do tlcccnnio, a meu-
saudade de 1008. Entretanto, quando lia
tempos me apresentei para receber esse di-
nheiro, declararam-me ijue, apenas, paga-
riam .158 por mez. Imagine o senhor a mi-
nha decepção 1 Atas, como não havia outro
remodio, sujcítci-nic. Ií, durante um Irimc.s-
tre, recebi o que clle.i entenderam do pagar.Agora, hontem, voltei para receber nova
quota c, na filial, á rua José Maurício,
declararam-me que eu só tinha a receber
5$; poi:», por ordem do governo, as meiísa-
li.diidèí aos sócios haviam sido reduzidas a
108. Ii isso sem o menor aviso, sem a me-
nor explicação aos mutualistas.

Foi depois dc ouvir essa historia, contada
pelo Sr. Roberto Gomes 1I3 Menezes, segu-
rado rij 2.230, que nos dirigimos á sede dá
filial da Caixa, ondo encontrámos meia du-
zia de. cavalheiros que reclamavam, em ler-
mos ásperos, contra a "bandalheira" a"chanlage" e o "conto do vigário", do que
se declaravam victimas. Do lado de dentro
do "gtiichol" nm empregado ouvia os dosa-
foros c procurava cxnlicar-ss :

Mas, que culpa lenho eu dc não haver
o capilal rendido quanto so esperava ?

Falámos no representante da Caixa nesta
capital e ellc nos respondeu :

O caso ó de simples explicação. A'
guerra devemos a diminuição da entrada dc
novos sócios, a queda da taxa do juros, a
decadência' de sócios, por falta do pagaúicn-lo, de modo <;ue o Caixa n:í,> podia manter
n pensão animal de 4208, como havia as-
sentado. Procedeu-se. por isso, dc accórdo
com a Inspeclorio de Seguros, a 11111:1 nova
revisão de calculo, porá não prejudicar --is
interesses dos sócios que venham a tor
daqui cm deanle direito á mensalidade, ti-
cnndo estabelecida a quota do 1208 ahuuacv.
O que a companhia pronietleu esfiá cum-
prihdo: distribuir mis sócios os juros do oa-
pilai omprejgado. Files baixaram, agora, por
motivo da crise, quo nos attingiu a ponto rle
estarmos, cm S. Paulo, com 130 prédios de
iilusucl vastas.

Enirclnnto, lemos em mão o boletim of fl-I

ciai dessa instituição; em que só sc eneon-
tram allusões á prosperidade da empresa e
ao seu enorme patrimônio, principalmente
no relatório dc. 1910, apresentado ao ednse-
llio fiscal,"em que lia até o seguinte tópico :"Outro facto qne merece menção foi •

O edifício cm qne. eslá installada nesta
capilal a filial da C. M. de Pensões

Vilalieiàs
escassa entrada dc novos sócios, o quo, <le
rosto, sc explica com o momento desfavo-
raVel, já da situação geral, já da prova
cruel por que acaba de passar o muluali.;-
mo com o dcsvirluamcnto qie dc seus prin-
ei pios vêm fazendo de ha tempo diversas
sociedades congêneres. O numero dc in-
scripçôcs no exercício foi do 078 contra
1.277 no anno anterior. No entanto, n de-
sncito disso, n renda fcruta esteve muito ap-
proximada da que sc verificou em Iflll."

Seja, pnis, como for, u verdade è que
chega a ser altamente lamentável n alguém
levar dez aunos a pagar a unia empresa õf
por mez. para no fim desse peribdo, coiitan-
do receber 100?, começar ;i ircembbísair-se
dessa mesma quantia, pelos mesmos 5* por
iiu-z. I'.. segundo o relatório a que nos refe-
rimos, a instituição conta actualmente 00,08$
sócios inscriptos, que representam assim,
inquestionavelmente, 60.08B pessoas que st
sentem logrados.
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Ecos e noviâ&ú®$
o prneiirnilnr (Ia Uónuhllcii em Hélio llorlr

«iiiite leiiiv-enlnii no Tribunal llll Ilulncuu (IO
Minas cuntrn o JuU du direito do i hurtiun
«iu.- eoucedou um "hiilieiivcnipiis" por cri-
me do inneda ffllift no aeeunudo lluclilli Alinli,
contra dlipoiIfBoi expressa» o liisuplilsinu-
Volo «Ia Ul, ,

II» de lucrar multo esse procurador com a
•tm renroíonlnçttol... Iíllo norodllnrn. por-
Ventura, ipiu ()•> desembargadores da llolníílo
mineira lulo da niiorer perlurunr n »uu plii-
ci-Jn o ilollelnon «Uiie-itái», A sombrn dns mti>
unlflcns nrvovoa das avenida» liorUonllnns,
com um nültndo prooeMo du rospõnifibillilauí
cnnlr.i ura «ou futuro collefifl, o JuU do uma
«Ias nvls inipin-lanli-s comarcas do lyílndo/
N,u> su podo lugar quc a JuatlÇU niliu-lr.i
«iiitla é das inellioros do paiz o quo «•*« casos
tle corrupçllo provada suo ali íarlsüiineis e
Vohomontementu condõmiitulos, pelo menos
nela opllllllo publica. Mas, díihl li «o OXlflll
de cnvnlholros pacatos e commodlstos quc
suo o-, desembargadores, magistrados <iu«
cheinin a o Iim dn carreira, que elles sejam
obrigados n nsiumli' atlltmlcs cnerglens que
».ó ilit-s podem trazer dissabores, vae unia
distancia enorme...

E dciiols a magistratura brasileira fnrm.i
[l_ rum raras «í.fcopçõos — unia ospoclo de
maçonaria ou sociedade du ioecórro niultio
contra a «iunt toda a lula é inútil, Ninguém
desconhece, por exemplo, que aqui no llio hn
çortos juizes que gosaiu dn justa fama do
torrúptos o vcnnes, ou pelo menos ncccssl-
reis no empenho, o cujas sciilénttis são :,em-
pre um flngrnnlo ultraje íi lei. umn deman-
«Ia ou qualquer negocio que dependa desses
certos e determinados julze-., nliás muito co-
nhocidos, constituo hoje il maior desgraça' que- possa cair sobre a cabeça do uma pessoa
honesta ou do bon fé. Si essa pessoa nfio li-
ver a felicidade do encontrar um ndvogacl.i
«Jlgiio do juiz, pode estar certo ele quc aca-
bará perdendo nló n ultimo camisa.

Pois hn pemt-.i tempo, avóluhiaiidò-so na
leplniiío publica a grita contra esses Juizes,
OS seus collcgas, os juizes sérios e integro ,
que sãn felizmente em maioria, cm vez cie
aproveitaram a oceasião para ajudar o mo-
.vime-nto ele saneamento e limpeza «Ia classe,
assumiram uma altitude que deve ser legal,
mas que podo ser o foi interpretada como do
•poio ou de solidariedade aquelles collcgas.

A rc-acção contra os magistrados indignos,
de toga manchada, devo partir dos seus pro-
prlos collcgas. No dia em epie aquelles íe
convencessem de que não podiam contar mais
com o apoio moral e com a solidariedade da
classe, c que os seus superiores hicrarcliicos
não fechariam, cniidescendcntemente como
até agora, os olhos, a tndas as bandalheiras
que praticassem, elles não ntTrontnriani tão
audaciosa e cynicamcnte a lei e a opinião
nnblica.

Uma revolta misnon
i«iniiiri'«in »,

Nd ilha do Governador

^ONFtAQRAÇAO QAJEÜROFA |Òs SUCCCSSOS pOÜti-

Novas nSidasíla guerra 
"•**4M~

. "A commissão de finanças da Câmara pro-
foz e foi já accclta pelo plenário, a titulo de
economia, a supprcssão dc duas-prefeituras elo
Território do Acre e vários cargos ela sua
magistratura, A prefeitura do Alto Acre não
foi supprimieia, nem n sua supprcssão foi
lembrada, talvez porque a Câmara ache que,
apezar da crise, essa repartição precisa exis-
tir, cm bem do Acre e das próprias finanças
do paiz.

Em quc a Câmara sc firma para tal cousa
«uppor não sabemos, nem procuramos saber,
porque o critério financeiro elos nossos Ly-

[curgos está muito acima da nossa pobre com-
prclicnsão.

O que sabemos e podemos affirmar a quem
ilsso possa interessar, é epie os prefeitos do
Alto Acre percebem os vencimentos dc tres
contos mensnes e são encontrados durante o
idia na Avenida IUo Branco c a noite nos ciubs"chies" da rua do Passeio.

Elixir de Nogucira-Uniea de Grande Consumo
¦' 11 ¦¦¦ 1 ^||»—»— '¦¦¦"¦¦¦ ¦»

O presidente Poincaré ban-
queteou o Sr. R. Larreta

. PARIS, 11 (Havas) — O presidente Poin-
earé c a sua senhora offcreccram um ai-
moço intimo ao ex-ministro argentino nesta
capital, Sr. Rodriguez Larreta, e a sua es-
posa. O Sr. Larreta ostentava a placa de
grande official da Legião de Honra, que esta
manhã lhe foi entregue em nome do governo
francez, como prova dc reconhecimento e
«misade.-

¦ «t» ¦

A delegacia foi tomada
— u Lclegraphô íui

oeeupado mllltnnuentc
A revolta do de.tiieaiueiilo de policia da

Ilha do Oovornndor, uu muilnignilu do lin|ç,
foi l.il como outras lautas revoltas ml-
lllnre» que tom havido iu|ui, dessas rovol-
Uu ín'..-assadas, já so \é. A deita madruga-
da, filia pelo ilestiiciinicnlo «Io polL-ln da
ilha lie Govornador, só tovo a (llífereuça do
ser "mlguon". No mais citava certa;

Tinha sido transferido do commnndo do
destacamento du lllin <> snriiinto Ik-njamlh,
por motivos aitcnlalorios á disciplina.

IJ-í:c iieonleelnieiiln elru motivo 11 quo o
Sr. commandante ela llrigaila Policial mau-
liasse nhi-ii- 11111 inquérito, para o «11111I lol
iieiiiu-ailo o official dessa corporação tenente
Paninhos, cio U" halalháo. Honlein, o tenente
1'aranlms compareceu nn delegacia, «mele so
achava <> do.itneaincnlo, e tomou os dopoi-
mento--. dos Srs. delegado e eoninilssnrio., do
28* districto. Terminado quo foi essa servi-
ço, o tenente Paninhos dirigiu-se ao aloja-
nioiil) do destacamento, com u fim de ouvir
as praças; 111.is logo voltou .'¦ sala da dele-
gari», pnra declarar uns etiinmlcjnrlos Fiil-
cão e lloeho quo as iiicsiii.u, praças, lendo
á frente o cabo 1'atlilha e irais o sargento,
linhaiti se recusado a prestar Informações,
negando depoimento sobre o motivo do in-
querito, só se prestando a falar contra o dc*
legado a seus coininissnrlos'.

A' vista disso o tenentes 1'niniihos difiro 10
cabo c ás suar. praças que não eslava ali
para ai:rir inqucrltt) sobre n-i autoridades
civis e iim para apurar graves nccnsnçGòs so-
bre o procedimento do commniidaiito do dftíi-
t a ca iiiv 11 to, sendo, assim, 11111 inquérito mi-
lilar.

Não levara a effeilo, por essa oceasião, o
tenente Paninhos, a prisão th sargento I.0Í-
te, como esteve por fazer, la-s os modos por
que esse sargento pretendera insinuar-lhs o
parecer sobre o caso, para não dcsmorali-
sal-o perante as praças c, mais, porque as
praças estavam de ânimos exultados, achãit-
dp, por isso, que deviam rei- substituídas
com urgência, listavam patenteados os pru-
ridos ela revolta.

Os comiriissnrios tiveram, rssim, nítida a
gravidade da ciliinção; mas, para não alar-
mar a população da ilha, nem o eommitndo
da Brigada, Resolveram aguardar n volta do
delegado, para que fossem dadas mais acer-
tadas providencias.

Procedendo como lhe cabia, o comniissario
Falcão tratou dc fazer syudicancids, afim
de ir apurando quites os principaes 011 uni-
cos responsáveis pelos acontecimentos queso desenrolavam ali.

Apurou o comniissario serem os responsa-
veis pela agitação o sargento Leite, o efibo
Padilha, os soldados Augusto Ramos e Eu-
clydes, e mais o faxina ela infantaria.

Para mais clareza, mandou o comniissario
pedir no sargento os nomes dos soldados
implicados llll indisciplina. O sargento nc-
gou-sc. _0 comniissario foi «>m pessoa soltai-
tar as informações necessárias.

O sargento cnfurcccú-só e respondeu as-
pèramcntc, ameaçando o comniissario e fa-
zcnelo menção de sacar ela pistola. O gestodo sargento foi sccuiidao pelo .cabo, e os
dos tíotis militares foi, por sua vez, ncom-
panhado pelo comniissario, oue também sa-
cou de sua arma. Foi dada ordem ele. prisãoao sargento e no cabo pelo comiiiiasarlr»,
mas or» dous não se submctlernin e, antes
disso, mandaram recolher ns patrulhas, ás
pressas, preparando-se para unia acção mais
accentuada.

tm
NA FRENTE OCCIDENTAL

' ¦¦ '»*¦««»»

Os francezes apriroximaram-sc
dc Cltaulnc-s
PAUIS. 11 (Iluvni) — Commuuieailo official

das 2.1 li«n'.-;-i de hontem:"Ao norte do Somaie, trando actividade re-
clproca de arlÜIiurla.

Atucámos de uurpresa o sector no sul do
Suilly .Sullll-H íazuiulu 09 priulouclrns, outro
ou quuca duun officiuea.

Ao sul do Somme, atacámos numa frente do
cinco ltilometl'0» entre Ueisiy-en-Kanterro c
(liauliicii, cuni|ulstu:iilo u poulcao liumlga e
progredindo para «lera cm certos pontos. Oc-
cupúmns llouvent, os btilrroa do nesta e norte
de Ahlulncourt • a maior parte do busque do
Chaulncs.

Aa perdas Inimigas são conuideraveln, «obre*
tudo em torno du Ablalncuiirl. Fizemos du*
zenlos prisioneiros.

Aviação — 'Sa. iieille de 9 pura 10, os ajudem-
teu Baron ó Chaznnl bombardearam u usina
Kairhctóboach cm Stutlgurt o viram uma cj-
pesiiu fumiüuüii Icvanlar-so da íubrlca.

Os inglezcs.tambcm progrldcm
LONDItES, 11 (Officltil) (llavaii) — Contb-

nuánio.s a melhorur as nosOas noiea posições
ao sul do Ancre. Chegaram no nosso acampa
mento üiiS prlulonelres, entre os quaes cinco
officiacs.

Os nor.sos aviadores estiveram acllvIsBlinOD
Abateram em Nêüvllló Snint Wãstit um aero
plano, perdoado durante a luta lambem um
npparolho.
«Thiepva!, cemitério t!c ali:-

ir.ães
LONDRES, 11 (Havas) -- O coircspinidcnlc

especial dá Agencia Rculcr na frente britaii-
nica dc oésle diz epie os «lous contra-ataques
realisados pelo inimigo na noite de '.' do cor-
rente e nu madrugada do mesmo «lia nas pro-
ximldades ele Thicpvál, cuslnrniu nós atàcáh-
tes elevadíssimas perdas.

O terreno cm face das posiçe*)es Inglezns fi-
cou jiiiicndo de cadáveres e durante, muitas
lioras após a luta viam-se aliida os mhqüclros
transportando sem cessar os feridos retirados
do campo.

Apezar desta carnificina, os allemães não
obtiveram, mesmo momentaneamente, o me-
nor suecesso.

As tropas empregadas no- ataque perlen-
ciam aos regimentos 110 o 111, que em julho
foram chamados em soecorro de La Hoiscllc,
quando .1 Guarda Prussiana se adiava qnnsí.
literalmente feita cm pedaços.

O segundo contra-ntaque excedeu dc muito
a violência dc todos os outros que os dllcniãcs
lèm tentado c tinha por objcctlvo expulsar òs
inglczes do redueto da Suáhia, onde estavam
firmemente consolidados.

1'óde-se com toda a sinceridade, nota o cor-
respondente da lleutcr, qualificar Thiepval de
cemitério dc allemães. Calcula-se que neste
momento haja mil e oiloccntos cadáveres nos
lugares onde o canhoneio incessante impede
que elles sejam retirados.

Os allemães effectuam agora contra-ataques
mais freqüentes e mais vigorosos, mas desde
o principio dc julho não conseguiram jamais
obrigar os inglezcs a ceder-lhes uma ró pollc-
cada ele terreno conquistado. Isto constituo
um "record" verdadeiramente bello, sem que
todavia os allemães tenham sido os únicos n
itacar, depois do grande avanço de snbhado

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
MOS» UAJ.KANS '

-—».•.«¦»

A sUuaçíto
LONURBS, lt (A NOITE) — Telvgrommai

de ijaluiilra annuDclam unyaa .-.u..-i-«-i.i o.-* dos
nllladofi na frento Cn Mnccdohla,

Aliás, <i <<or.iiiiunlcadu official pnbllcudo
hontem «lu imite «111 Rorllm ii reconiii-ce que
us forças nlllmlan Inlllulrauí unia derrota
sos bulqnroH it l'--:te da ertrnda «le ferro «le
MÒiítUllr a Florlna e nas prvtlmld-ides de
Slcochlvlr,

?'c.\ frente du Strun-.a nu tropas hrltunnicao
pi-.i!:«-:;uer.i 110 biu râpiao uvançu pura o
noite,

Il.itrc o Varelar «i o Ccrna os servios b ita-
lianas coulluunm cgunlntonto a progredir.

Ah opornçüca nu ul» esquerda, vnele «po-
ram ocrVlos, francezes, ruosos o itallanns
rontinur.ni coiu grande suecesso para us ul-
llaclns. Oh búlgaros estão ali cm franca re-
tirada.

O comrtiuhtcado official
do

llli.
X.i

PARIS, ,11 (liava-.; — Commuiiicndo
exercito do Oriente:"Na região . do Slrumn a artilharia
mlga estevo e-.u actividade moderada,
ala esquerda conliniiánios com suecesso a of-
lenslva. O e-onihale foi particularmente vio-
lento 11:1 curva do Corna, onde eslnvaul
frente n Irenie EOrvifIS c hulgiiros. üs nllitt-
dos fizeram KKI prisioneiros, enlre os quaes
eini-í) offiuiaes, Os nossos aeròplanos bom-
bardenram Mo na 3l Ir e 1'rllcp."
Novos reforços russos '«.

LONDRUS, 11 (A. A.) — Kn ultima segun-
da-feira desembarcou cm Salonica furte des-
tacanieiito de tropas russas, que vão operar
conlra os búlgaros.

A RUA1ANIA NA GUERRA

O co;nir>unicat!o offíciai
BUCAREST, 11 (Havas) r-. Communicado

official:".Vas frentes de oeste c norlc ligeiros en-
còlllros; Na frente meridional escaramuças c
canhoneio ao longo do Danúbio."

Berlim cr.nuncia uma victoria
NOVA YORK, 11 (A. A.) — Sabe-se aqui

quc os rumaicos foram derrotados cm lia-
vonszok, tendo o general von Arz penetrado
nas montanhas <ie tlcorgcny e Hargitta.

«Bi mvtm <*—
A ITÁLIA MA GUERRA
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Ao longo da frente
ROMA, 11 (A NOITE) — O conimunicado

official publicado hoje de manhã diz quc
as tropas italianas tomaram de assalto as
trincheiras austríacas no Cosmngnon. Oi
contra-ataques austríacos foram todos re-
chassados coin enormes perdas para o Ini-
migo.

No resto da linha de frente nada houve
de maior importância.

ROMA, 11 (Havas) — O ultimo communi-
cado do general Cadorna ánnuncia quc, 110

A dispersão e os protestos
• ¦¦

Uma niuitifnslaçSo uo
«carnal Campou

CUYABA', II (A. A.) — Continuam a clio-
gar do Ciiinpo (iimitlo protestos contra u uclo
du coronel llovolllootii liiiiiulniido atncir, n
nciiu-, om 1'lquolo, n torça legal por forças do
lixurollo Bòli o coinmnndo du Iciiehlo Leonel
Tcrlnsco, tis fnr.uiiileifOg do sul do ISotailu
catão reccio-iiis do «|iut as suna fnzoiulaj vo«
11I1.nn a ser dovastildas pelos íon;a» do c.v
llltijni' UoillC.1,

CUVAIJA', 11 (A. A.) — Seguiram honlcm
para Corumbá muitos cx-demitndo», dizendo,
se que alguns vão p.ua o Ri'> do Jnnclrn o
outros pnra Aquiihiuaiia, onde preleiidein
funcclòiint', concluindo o proccwo conlra o
proaldoiilO do listado, asiiunludo o govorno
o ü'1 vlc-prcildenle apoiado pelos rcrolticlo-
unrlõti do ex-miijor Gomes,

CUYAIIA", 11 (A. A.) — O secretario dn
Assembléa rcmelleu inile-hontein k Secreta-
riu dn Interior .1 copia elas nelas desde 1(1 do
agosto até li 1 do BClonibro chi corrente liiiliiy
para serem publicadas na "Gazeta OlTicial",

CDYADA', 11 (A. A.) -- A população «les.
ta capital íez niilo-huntcm uma linponciito
mnnifOslnçQo do apreço ao general Carlos
Campos; sendo dl&tribilido profusamente o
scgtllúlo convite:"'lerniiiiada 11 sua missão nesta capital,
seguirá nmnnlttl para Corumbá, o díihl ciú
direcção no sul do listado, o h>:nio, Sr. ge-
11cr.1l Carlos Campos, acompanhado da bri-
lliauto officlalidado que constituo o seu cs-
túda-mnlor,

O povo cuynbnno, sem disllncçfio do poli-
tica partidária o obedecendo simplcsnícule
no.s imptilios generosos do mais nobre <U>j
sentimentos — a gratidão — v:;c ter ocea-
;,!ão, mais quo opportuna, ele prestar a esse
eminente .soldado o inipollulo cidadão as lio-
jiieiiagcns mais sinceras do seu reconheci-
meiilo e da sua admiração jicla maneira ale.
vniitadã, imparcial c digna com que invorla-
vclmeiilc so houve neste grave e nfflictivo
momento por que passou Matto (irosso.

Militar dos mais illustrcs, verdadeiro or-
nameiito da sua classe, jiela illustrnção c po-lu integridade dc seu adamantino caracter,
o integro general Caninos, cm tempo rclali-
vãmente curto, soube captar as sympatliias e
o respeito de toda a sociedade matto-gros-
sense, que para todo o sempre conservará lio
recesso mais intimo dos seus sentimentos aí-
fectivos n imporccivcl c grata lembrança do
seu grande bcmfcitor e amigo.

Convida-se, pois, a todo o povo cuynbano
cm geral, para, em um concurso enthiisiasli-
co c patriótico, se reunir hoje, its 1K 1|2 lio-
ras, 110 jardim Alcneastro, afim dc se fa-
zer no mesmo Esmo, Sr. general Carlos
Campos, uma condigna c significativa íiiain-
festação dc apreço c consideração.

Cuyabá, D de outbro dc 191U."

ISKASIk-AIUiKNTINil
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ás congraliàçõüs da Gamara
dos lieputailos com a Gamara

argentina
•O Sr. Oclnolllo do Camnra oceupoii, hoji,

a triliuiiti «Ia Câmara dos Deputados pnra
iiinnltestnr lioinoiingcns 110 povo o ú nação
argentina, pela süccensllò flovorunmoiitiil iu
vlullllm Hcpiiblica uiuigii, n S0 veri tirar .-un,-
nliã com ii pas'-» do novo presldcnto, Sr. 11 ...
jiolltii Irlgoyou.

o doputndo carioca nsslgnnlou quo na mu
roconlo oscursão áqtiollo juil/. teve opnortu*
nldiiile de verificar quilo Inlensii, e cada tli t
maii Inleusa SO torna, ú 11 corrente do soli-
darlcdaile, de s.vinpathia « do confrntemlia»
¦,ào Rul-nmoricãnn (|iio ali se verifica, ue-
i-i-nlnaiido-se, iiriiH-lpiilmente, os propósitos
dc iioa amisndo pnra com o llrasil,

() próprio Sr. lísIanUlnii Zcüiillos, di/ •
orado.-, em resposta a 11111 aparte elo Sr. Mau.
rieio do Lacerda, forniu nessa corrente o pro.
i-lania-sei advogado da amlsndo argentino,
brasileira.

O Sr. Oetaelllo dc Câmara fn/, depois, a
apologiu «Ia riqueza, «Io desenvolvimento •
da prosperidade argentinas, mostrando u
quanto a civllisação do grande povo platino
sc rccómmcndfl a admiração universal, Ií, n.
cordando cjue se chi, amanhã, a posso de ji.i-
vo presidente ela llèpubllc.l Argentina, i-e-
quer á Câmara quc bo manifesto ella no sen-
lido do testemunhar as mais eorcllacs e nffc-
ctllOSItS sviiipaUiias, os mais intensos desejos
de uma política de boa nmisado o ela mais
estreita solidariedade á Câmara dos Dcpu-
lados argentinos, em telegrninnia «íue se en-
via.-á congrat.uIando-SQ com ella pelo Inicio
do novo governo «Io ícu paiz,

ti discurso do Sr. Cnniará foi muito «;>-
plntltlldo, sendo o seu requerimento appro-
vado unauinicinoiilc,

• ^Hir- -

IOuorels 
apreciar liom e puro café?
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. asubio,. as tropas italianas apoderaram-se
. elos cntrüncliclraincnlos inimigos na zona de

no decurso do tmnl os inglezcs sc apoderaram Cosmnguon, capturando 17(5 prisioneiros e

Oirt|_l_ YRÍ Ocuraa5 'nCammações do)

MOURA BRASIL Rua ürugiujyana, 37
» ¦<>•«¦ 

Ha duas vagas no Minis-
terio da Guerra

' Com a morlc do primeiro official.da Conta-
bilidade «Ia 'Guerra João Pio Alves da Silva,
verificada hontem, abriu-se uma vaga na-

Íiuella 
repartição ejue, segundo parece, será

jrcenchicla com a nomeação de um primeiro
pfficixil da antiga secretaria ela Guerra.

Outra vaga se verificou 110 Ministério da
(puerra, com n exoneração do escrevente elo
Laboratório Pharinaccutico Militar Edgar de
vasconccllos Abrautes.

¦1 ^00»

O general Caetano de Faria, por actos dc
hoje, fez ás seguintes nomeações:

Do capitão do 5o regimento de cavallaria
.José Fclisbérto Dornellas para o logar de in-'struetor effcctivo da 1* aula do 2o mino da Es-
eola do Eslado Maior; do 1" tenente do fi" ba-
tiilhão de caçadores Fausto Ferraz d'Eily
para o cargo de commandante ela 2a compa-
nhia de alumnos da Escola Militar; elo pri-
meiro tenente do 18" grupo de artilharia a ca-
vallo Salvador César Obino, para ajudante de
ordens do inspector de artilharia.

- —¦¦¦ ' T3-^tT*~"** "-•

Um official da Guarda
Nacional preso pela

lida

Cerca dc uma hora depois de taes aconle-
cinicntos o sargento invadiu a sala da dele-
gacia, acompanhado dos seus subordinados,
qiiò também tinham se insubordinado, e
prendeu e desarmou o soldado 42ÍI, assim
como no promptidão, 11. 54, qtie so achavam
ali dc serviço.

A situação sc nggravava. Foi enlão quc
o comniissario Falcão resolveu apressar as
providencias a serem dadas". Foi ao telepho-
nc, mas a encarregada, ao que parece, offe-
receu obstáculos k ligação, demorando pro-
pisiladamcnte. Isso só mais tarde apura-
ram as autoridades civis elo 28" districto,
sabendo então que a encarregada da estação
telegrapbica e telephoniea havia .sido influ-
enciada por seu marido, o sargento de cavai-
laria Heraelyto, que ali so scha «Ic licença.

Foi assim quc o telegrapho esteve toma-
do niililárnienle,

Como se vae vendo, a revolta teve tudo
como nos casos idênticos, dc maior monta.

Antes de 2 horas de hoje uma lancha dn
polieia marítima chegava a ilha, conduz;n-
do o alferes Cordeiro, ela Rrigadà Policial,
que se dirigiu logo k delegacia, iniciando in-
contincnli 11" syhdicancias c tomando o.s tle-
poifnentos ào sargento, do cabo e ele outras
praças, assim como de civis apresentados
pelo sargento, não tendo, entretanto, ouvido
as autoridades civis do 28" districto.

Hoje o delegado, Dr. Cardoso .liinior, oT-
fieioti detalhamento, neise sentido, ao Dr.
.')" delegado auxiliar, sobre os acontecimentos

O destacamento da ilha veiu preso para
a -brigada Policial.
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de Le Sars.
Hoje ele tarde, ns tropas bi-itainiicas desen-

volveram ns operações em torno dos reduetos
do Suábia e Stuff e «Ias trincheiras «le que
aquelles reduetos '-constituem a chave. Muit%s
ganhos tacticos dç importância foram assim ria-
usados.

Conta o correspondente da Heuter «mo- um
official alicahão feito prisioneiro em Couree-
'lettc declarou: "Vós, inglezcs, estaes apren-
denelo demasiadamente ;i arte ele fazer a guer-
ru; o que eu vi além das vossas linhas causa-
me inquietação pela sorte da minha Pátria".

Effeçtivamcnte, nada produz mais \iva im-
pressão entre os prisioneiros do epie a elisci
plina das tropas inglezas cm marcha c a ma-
íiéií-a por que cilas regulam a circulação nas
estradas. Emquanto voltavam do theatro da
sua derrota, os prisioneiros allemães viam a
um o outro lado da estrada intermináveis filas
de cavalleiros, artilheiros, infantes e trens ele
eqüipagens passando c repassando, agrupou-
uo c cominunicando alegremente uns eom os
outros, mas avançando sem cessar e sem tro
pecos, como si se tratasse elos movimentos dc
alguma enorme machina automática

Tal é o espectaculò «pie os prisioneiros alie-
mães tini deante dos olhos. O quc elles, po-
rém, não pedem ver e que os deixaria ainda
mais maravilhosos ei a maneira aclhil.-avel e- a
rapidez eom que os inglezcs lêm ap-o .itado
as lições dttelas pela experiência, de sorte epie
6 rendimento vae augmentando sempre, á me-
diela que a despesa vae diminuindo.

fr- — ¦— ————BB>tmmm&&*',i*%*Ímm < ¦¦ <•<*•

OS SUBMARINOS ALLEMÃES NAS
COSTAS AMERICANAS,

uma metralhadora. Nd Corso houve llgel-
ros encerntros dc que resultou ficarem pri-
sioneiios. 43 oustriacos. .. .,

..Os aeròplanos bombardearam as posições
Inlmigasíde Col-Sanlo.

A^SITUAÇAO NA GRÉCIA

A attíttíde do Sr. Vcnizelos
LONDRES, 11 (A. A.) — Dizem ele Athc-

nas c,ue o Sr. Venizclos se manifestou con-
trai-lo ao novo gabinete, que ei composto de
elementos conhecidanieiito «ermanophilos.

Acredita-se que o novo governo não du-
rara muito no poder.

) TRIUMPHü DE

Invasão dos Estados Unidos
da America do Norte

Sexta-feira, sabbado edomingo
terá 0 publico satisfeitos os seus

desejos vendo cm reprise a
formosa peca uo

PARISIENSE

I

amy
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«CIHLOQUMO))

.Um curioso officio chegou esta tarde As
mãos do chefe elo polieia. Nada mais era do
que um pedido ele prisão contra o official cia
Guarda Nacional tenente Alfredo Dias Gilitc,
que havia comincttido uma falta disciplinar.
Quem requisitava n sua prisão era o comman-
danto daquella milícia, o general Brilhante.

Uonito I Como a policia iria prender um of-
ficial ela Guarda Nacional? Mas, era preciso
nttender e o chefe de policia não teve outro
remédio sinão lançar mão da ínspeetoria de
Segurança Publica.

l-Yiram destacados dous agentes, que logo
minutos depois effectiiaváiii a prisão do te-
ncnlc, o qual se mostrou muito surpreso por
não ser sua prisão levada a effeito por um col-
lega do milícia.

Mas, emfim'; entregou-se c, uma vez apre-
sentado ao, chefe dc policia, foi mandado pre-
so pai-a o quartel da Brigada Policial.
—— — ——1 —i,. , 

'mJtêjÇtm 
¦'¦— ¦¦-¦¦¦ .l.n -

0 estado do Sr. Gastão da Cunha
LISBOA, 11 (A. A.) — Os professores

Drs. Moreira Júnior e Bello Moraes con-"í-
deram o Dr. Gastão ela Cunha, embaixador
«Io Brasil, livre de perigo, annunciando para
breve o inicio «Ia convalescença.

¦ «g»^- ¦

O cônsul da Hollanda no Rio
de Janeiro foi promovido

a cônsul gera!
Por telegramma recebido pelo Sr. ministro

da Hollanda junto 110 nosso governo, sabe-se
ter sido hontem assignado pela rainha Gui-
Iherinlha o decreto promovendo a cônsul ge-
ral «Ia Hollanda 110 Brasil o cônsul 110 Hio dc
Janeiro, Sr. H. F. Palm.

—¦ waf 111» 11 ¦ .1

A luta contra o lenocinio
A policia do 12° districto remetleu ã 2* ele-

legacia auxiliar para ser devidamente proces-
sado, Augusto Gri.ió, aceusado dc lenocinio.

Watjuella delegacia foi aberto inquérito.

-««*•

Um desordeiro
çadois

No beco do Theatro
Do grupo c\e desordeiros que infestam o

Mercado Novó'.""e suas adjacências faz parte o
de nome Castor da Costa Bastos, vulgo "Ca-
cumbú", que, por varias vezes já tem ajusta-
do contas com.a policia, á «itial os Srs. juizes
nem sempre prestam mão forte."Cacumbti" vinho ba tempos ameaçando o
negociante Antônio Bosiij estabelecido no beco
elo Theatro ri. 25 próximo ao' Mercado, com
botequim e casa ele pasto. Esse facto já era
do conhecimento da polieia.

Hoje, "Cacunibú", foi mais uma vez k casa
ele paslo. Entrou a discutir com Rosa. Este,
prevendo que o desordeiro levasse a cabo as
velhas ameaças, sacou de 11111 revólver, desfc-
cliándò-d contra "Cacüínbii", que tombou fe-
rido.

Aecorrci-íun polieiaes, quo prenderam Bosa,
.sendo "Cacumbu" sòecòrrido pela Assistcn-
cia, de cujo posto foi, em eslado grave, para
a Santa Casa.

Âs fraudes do imposto
de seSio

O Sr. deputado Maurício de Lacerda enviou
hoje á mesa ela Câmara o seguinte requeri-
mento:"lleqüciro que o governo pelo Ministério
da Fazenda informe com brevidade:

1." Si já eslá prompto e entregue no minis
tro ou n outras repartições do tliesouro o re-
lntorio incumbido 11 uma eoinrilissão presidida
pelo Sr. Jnnscn Muller, sobre fraudes do im-
posto do sello imputadas á Bánqüé Frãnçaise
et Italicnne potir 1'Ameriquc du Suei, colifor-
me denuncia dc dous seus empregados.

2." Ha quantos mezes foi designada essa com-
missão, ele quaes fmiccionarios se compõe, _c,
no caso ele haver já apresentado o relatório,
quaes os termos, data e conclusões, desse Ira-
balho.."

Os cominentarics dos jornaes i
NOVA YORK, 10 (A NOITE) — Os Ior-

naes, excepção apenas daque.lles, bem pon-
cos, que defendem a causa da Allemanha
commentnm largamente a situação.

Um dellcs pergunta que fará agora o Sr.
Wilson, depois das suas bravatas costumei-
ras, visto ser evidente que o conde de Bern-
storff guardou scgrctlo sobre a decisão elo
seu governo de rccoiiieçar a cafivanha stib-
marinii nas costas dos Estados"unidos, eles-
respeitando assim os direitos elos neutro.-..
Essa conspiração contra os interesses dos Es-
tado Unidos está evidentemente provada com
a vinda a águas norte-americanas do suli-
marino "U. 53", que veiu trazer ao embai-
xador nllcmão a correspondência official.

Esse mesmo jornal salienta, entretanto, o
facto inexplicável dc terem os alliados abati-
donndo, si assim se pode dizer, a fiscalisa-
ção do Atlântico. E' fora de duvida, porém,
quc a rcnova-JÉBt-la campanha submarina ai-
lema nesta jrWs do Atlântico não passa
tlc um estratagema para distrahir os navios
allinclps, afim ele que a esquadra allemã
possa tentar um golpe no mar do Norte.
A audácia dos allemães não tem limites e
clles cultivam, com • grande amor, os golpe;
tlientraes.

Os outros jornaes fazem, nn sua maioria,
commentarios indignados ao que elles cha-
inniri "os cobardes torpeeleamentos" do va-
pores de passageiros belligcrantcs e neutros.

O "New York Herald" escreve :"Os Estados Unidos têm dentro de si o
vibrião do germanismo, pois. chegamos nté
ao extremo ele ver jornaes, <;;;e so dizem nor-
tc-nmericauos e epie se pubiicani aqui, elo
giar o torpccleamento ele vapores de passa
gciros sem aviso prévio. E' incontestável
que no governo falta energia para castigar
esses jornaes. Por maior. que. seja o nos
so território e por maior qne seja o nosso
poder, é necessário nos fazermos respeitar
pelo exemplo. A nossa tradição é rica em
exemplos tle grandes actos, como quando os
Estados Unidos foram governados por pre-
si dentes que se chamaram Washington, Liii-
coln, Jcfferson c Grant. Agora, soffrenios
do mal dc verborragéa altisohante e ele geí-
tos solcmncs, nuis supportamos tudo gua.11-
to nos querem impor."
O alarma em Nova York

Acha-se á venda o 6o. episódio das
interessantes «Aventuras de Cherloqui-
nlto», a melhor leitura para creanças.
Em todos os pontos de jornaes. Preço
avulso, 200 réis.

Vae ser vendido ò ferro
velho dos fortes de ex-

tremo norte
O commandante da 1" região militar foi

nutorisado a vender aos concorrentes que me-
lhor preço offerecerem, o ferro e o bronze
sem utilidade, nos velhos fortes dos Estados
do Amazonas, Pará, e Maranhão, recolhendo
o produeto da venda á delegacia fiscal cor-
respondeu te a cada Estado.

mnm* i-
A reunião do Congresso

Nacional
LISBOA, 11 (Havas) — Os jornaes annun-

ciam que o Congresso Nacional será convo-
cado provavelmente para lli do corrente.
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A administração do Sr. José
Bezerra e um requerimento

complexo da Câmara
O Sr. Joaquim Sallís, enviou á mesa ia

Câmara o seguinte requerimento sobre n ad-
ministração do Ministério ela Agricultura:"Beqiieiro por intermédio da mesa se soli-
citem do Sr. ministro da Agricultura as se-
gnintes informações:

Io — Quantas inspectorias agrícolas se
achavam insinuadas, antes da expedição do
regulamento n. 11.51!» dc lt) de março do
1905, quaes eram os cidadãos quo exerciam
em cada Ínspeetoria os cargos de ajudantes de
inspector agrícola c quaes os vencimentos do
cada um, cspeeificadaincntc ?

2* — Quaes dos referidos ajudantes os queforam considerados addidos após a publica-'
ção do citado regulamento; si passaram a li-
gurar cm folha, com o mesmo titulo, com os
mesmos vencimentos c com a declaração de.
serem funcclonarios addidos. ;

8"— Si até á publicação da lei que orçou a
receita e fixou n despesa para o corrente exer-
cicio, o governo expediu algum acto, desi-
gnando qualquer elos alludidos funecionario»
para exercer as funeções do inspector agri-
cola. |

4" — Si no correr deste exercício o governoexpediu algum acto nomeando os ajudantes
addidos dos inspectores agrícolas para os car-
gos de instruetores agrícolas, qual o teor des-
ses actos e quaes os cidadãos nomeados.

5o — Si algum dos nomeados reclamou do-
ministro contra o neto; qual o inteiro teor da
ruciamação e do respectivo despacho.. .... ,.li* — Si é exacto que um dós interessado»
pediu ao Sr. ministro que mandasse dar-lhe
certidão de sua nomeação, de sua reclamação
e dodespacho que teve, tendo o Sr. ministrei
declarado cm tal petição não haver que de-
ferir, não logrando por isso o peticionario ob-
ter a certidão quo reeniereu".

Â Cantara em sessão
Presidência, Astolpbo Dutra; secretários,

João Pcrnctta «-. Gonçalves Alaia.
Lida a acta, falou o Sr. Maurício dc Laecr-

da, lendo uma carta que lhe foi enviada pelalegação da Hollanda.
Approvada a actá e lido o expediente fala-

ram os Srs. Pereira Leite eOctacilio ele Carhará:
o primeiro sobre... a politica de Matto Gros-
so, o ultimo sobre o novo governo argentino.

A' ordem elo dia, não houve numero paravotações. Falaram sobre os orçamentos: Vi-cento Piragibe, Gonçalves Maia e Maurício de
Lacerda.

O Sr. Vicente Piragibe declarou que tomava
parte na discussão para podefl encaminhar,
mais tarde, as votações. O Sr. Gonçalves Maia
justificou as emendas de quo é autor. O Sr,
Maurício de Lacerda explicou os fundamentos
da sua emenda relativa ás anilinas.
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Um comício do "Comitê con-
tra a black list» em Buenos

Aires
BUENOS AIRES, 11 (A. A.) — O "comitê"

denominado "Contra a blaek-list", organisou
para hontem á noite iifti comício, epie se roa-
lisou no ThcatroNucvo, com pouquíssimos con-
correntes, em sua maioria hespanhoes. Vários
oradores, sem prestigio , pronunciaram velie-
méritos discursos contra a Inglaterra, no meio
de grandes.ovações, subindo depois á tribuna o
deputado Melo, pararealisnr a conferência que
lhe havia sido pedida. No meio da estupefa-
cção «los assistentes auglophobos, o deputado
Melo necusou o estadismo allemão e o milita-
rismo prussiano como responsáveis-pela actual
guerra curopéa. O auditório não protestou,
conservando-se silencioso, á espera de quc viés-
sem á tribuna outros oradores, para renovar as
suas manifestações dc anglophobia.

i «a»n ¦
Elixir de Nogueira — Milhares de Curas

NOVA YOÍtK, 11 (A. A.) — Refifã"õ-páWco
nos círculos marítimos tlcsln capital em face
do incremento tomado pela nova campanha
submarina allemã.

As agencias de vapores suspenderam ns sai-
elas dos seus barcos, alé quc se normalize a
situação ou venha o governo decretai' medidas
asseguradoras elos seus interesses.

Teme-se da sorlc ele grande numero dc va-
pores que. daqui saíram com vários destinos e
de outros que são esperados de diversos pon-
tos;

Os centros exportadores soffreram grandes
prejuiüos com esses fados, estando nn imiili

i uciicia «le outros ainda maiores.

Para o barateamento da
carne verde

Os retallíistas de carnes verdes querem
que o governo limite a exportação de carnes
frigorificadas, altrilmindo ás vendas para o
estrangeiro o cncarccimcnto desse produeto
no mercado desta capital. Nesse sentido diri-
giram-se ao ministro da Agricultura, pedin-
do-lhe providencias para que o preço da car-
ne no entreposto de S. Diogo não exceda de
6Ü0 réis. O Sr. José Bezerra respondeu á
commissão não estar na alçada do governo
federal qualquer providencia, competindo á
Prefeitura agir.

•se*-
Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,

Oculista.% Largo da Carioca 8, sobrado.

O novo ministro da Justiça
dtt Hespanlia

Alvarado feiMADIUD, 11 (Havas) — O Sr.
Itejuicado ministro dá Justiça,

cpmenío de
soríe

Por intermédio do Banco
da Província foi pago hoje ap
Dr. Deüo Guaraná de Barros,
desta capital, o bilhete da Lo-
teria do Estado do Rio Grau-
de do Sul n. 5.796, premiadocom cem contos, na extra-
cçüo de 6 do corrente.

Cigarro! populares, da
fumo Itio Novo, para200 réis, com valioso.

"São Lourenço'9 -
brindes. LOPES SA' 4 C0.MP.

• *¦* ¦

0 aceordo Paraná-Sanía
Catharina

O programma official
das festas

O Sr. Dr. Affonso Camargo, presidente doI aran/t, deverá chegar a esta capital, ama-nha, as 8,20, e não ás 8,30, como tem sido no-ticiado. Na "gare" da Central tocarão va-nas bandas de musica do Exercito e da Ma-i-inha.
No dia 14 se rcalisará, k noite, a recepção

que o Cluh Militar dará cm honra aos dou»
presidentes. No dia 15, pela manhã, os dous
presidentes assistirão no campo de São(.hnstovão, a convite do ministro ela Guerra;'u cerimonia do juramento dos reservistas, e A;tarde scruo obseqniados pela Prefeitura coraum garden-party", no Passeio Publico.Iso dia 16 será o almoço no Cattete, e ú tar-de o cha do Club Naval; e no dia 17 oa 18o banquete das duas bancadas reunidas.

¦«M»-

Os desfalques dos
Correios

Continua o Inquérito
O Dr. Osório ele Almeida, 2o delegado au-xiliar, dando continuação ao ihqiici-ito sobreos desfalques nas agencias dos Correios; ou-viu hoje, cm sigillo, dous carteiros e Eloisnda Rocha, auxiliar da agente da avenida llioBranco, responsável, como se sabe, por umdesfalque tle cerca de IUO contos.

©EFESA MCI0NAL
E* na próxima sexta-feira, às 20 112 horaj,

que no Club Militar o Sr. coronel Rego Bar-ros fará sua conferência sobre a momentos»
questão da defesa nacional.

¦ mt*9*  -

CONTRA A SECCA
dos mananciaes

-m
Um projecto do Sr. CamilloPnates

O deputado Camillo Prates enviou hoje amesa da Câmara dos Deputados o seguintepro.icctó de lei:"O Congresso Nacional decreta:Art. Io. Fica sujeito á pena de tres meze»a "l!,0.""11 "c Prisão simples e multa de 50$a uOÜÇj quem quer que derribar e queimarmattos que estejam cobrindo nascentes de ri-nciroes, córregos ou quaesquer outros maiian-ciacs, sejam de propriedade publica ou parti-cular as terras em que se encontrem essa»nascentes,
^'aragraplio único. O processo para imposi-çao das penas ci-endas pela presente lei seráde acçao publica, "ex-ofticio" ou iniciada me-«iiaiile apresentação dos que se julgarem pre-judicados pelas derribadas e queimadas dasmattas ele que trata o art. 1».Art. 2°. Revogam-se as disposições em con-ttario .

Fistulas e fcridas-Usar o Elixir de Nogueira ¦ 1 ««HH» 

©©m a f@Hyna
n® dedo

Quem será o dono ?
Na meia luz do Albergue Noclitriio, haviafulgurações,
O agente Cortes, na sua ronda pelas ruas do2o districto, passou pelo Albergue elo Cáes eloPorto e entrou. Viu as fiiigurnções, e extra-iihou que a mulher «pie ali ia pernoitar piules-se ter um anel assim. Pensou até que fossefalso. A rapariga, levada pura a delegacia, «lis-se chamar-se 1'ulcheria Krnncisca ela Veiga.O anel, ele que desconhecia o valor, dissetcl-o encontrado nu avenida Passos. 'E' 

de
grande valor

Morre em viagem um es-
tudante paulista

A bordo do pnquclo hollandez "Hollandia*.
que hoje chegou da Europa: falleceu, á saidacie Lisboa, o estudante paulista Francisco V.ae I-rnneo, que se destinava ao porto deSantos.

...-,,,. o Lobo.oi h Ia esta o anel na delegacia do 1!" districto A' tarde, estava sendo ouvido o Sr. A. Lam-
ia disposição do dono Kglliinp» j bert, director do Banco Hypot>'e«arío,

0 suicídio do corretor
Tlieodoro Lobo

Continuam as pesquüzas
da cíotscaa

Continuaram hoje ns pesquizas dn policia
pnra apurar as causas do suicídio do corretor
Theòdòri
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Ghcgòu o governador de

Santa Catliurina

*

'
5, Es. <eve uma enthtiftlee-
llca c carinhosa recepção
0 -IPjil.:.", vapor cm que viajou o Sr.

«orciiíl Felippo Sclunidt, governador de
{.n.il.i fatharlna, cnlrou «m nosso porto J<
j.i horas.

\,) defrontar a porra, rol salvado o pavl»
jl.ii. do governador cátltarinense pelo sconl
"llio flrande do .sul", com os dezenove tiros
di pragmática,

fin dirccção no "Ilojiba" partiram varias
1 )k,jiclinj, conduzindo representantes «In Centro

Cntliarincnse, bnni-nd- • demai*. nmigos do
fuvcraador Sclitnidt.

.io fundear, nlrncon inimedlalamcnte a,
jjnclis "Olga". dô Arsenal dc .Marinha. A
,ni bordo viajavam o coiiiinandnute Thlcrs
Flcnimlng, representante dn Sr. presidente
tia Republico; ajudante dc ordens do Sr.

inilnlsiro da-Marinha (••senador ilcrcillo Lu/;
A bordo do "Itngiba" <••>•. versámos )Íg.JÍ-

lanicntc com o Sr. coronel Schmidt, quo
,'j, ler lido o apoio unanime de Santa Cã»
toarina n accordo «pie deverá firmar anuir
njjií, S. Ex. acha que o IMr.-iiià está tur.i-
jd.i sollsfeito cflin o accordo; acreditando
nue 1. grila levantada .'• obra política da op-
toslç.in no governo paranaense.

Quanta nn seu listado, ili/. o governador
{.itliarlnense «pie vac na mais franca paz »•
jrfjpcridade.

(t DESEMBA1.QUE NO ARSENAL
Mi MAKINHA

A's 11. horas já cru grande a affluonci.i dc
ru-siiiAs nn palco do Arsenal de Marinha.
Nessa mesma hora chegava cm carro do pala-
rio o Sr. coronel Tasso Fragoso, reprcsciilan-
tf do Sr. presidente da Republica.

No palco já estavam quosi todos os repre-
«entanto* da Camura c Senado Federal, mi-
rastros do Supremo Tribunal, representantes
ii» todos os ministros do Eslado, prefeito e
sen rfcr.-l.-irio.representaules do Dr. chefe de
lolici.i, do soverno do Estado do Rio, Dr.
ííheodmiro Carneiro, representante do gnver-
110 de Minas, Dr. Virgílio Varzen, represou-
imate estadual de Santa Calhai-ina, directoria
iin Sociedade de Agricultura,, Dr. Paulo de
>'raatiii. íi.'!o Club dc Engenharia, represen-
tante da Sociedade de Homous de Letras e re-
presenlantes de outras classes.

A's 10 e meia atracou á rampa do cies do'Arsenal a lancha "Olga", que conduzia o Dr.
Eelípps Schmidt, seu ajudante de ordens, e o
tommimdaute Tniers Fleniming, sub-chefo da
casa militar cio Sr. presidente da Republica.

Ao desembarcar, recebeu o governador «le
inata Csth&rina os cumprimentos do Sr. co-
voad Tas'o Fragoso, em nome de» Sr. presi-
lííate da Republica, seguindo-se os cumpri-
.-nestes e saudações da todos os representan-
V-:, amigos e admiradores.

ApOs essa cerimonia, que demorou coroa de
mela hora, S. Ex. foi levado por todos os pre-
sentes até o carro do palácio, que tomou cm
.ompanhin de seu ajudante de ordens e do co-
rcnel Tasso Fragoso,

Prestou honras uo desembarque de S. Es.
sois «la do Hat.ilhüo Naval, cuja banda exe-
uitoa uma marcha ú sua paisagem pelo palio d» Asteusà de Marinha.

A GUERRA
O suecesso do novo em*

prostituo innlez
LONDRES, II (Hovas) - O* sei»

primeiros dias consagrado» ú subicr.pçuo
dc honus do Thesouro au juro de 6"o,
produziram um total do 20.621.000 libras
C3tciiiii«is. Esta cifra bate o «record» an-
tericr, dc 19:641.000, altingido cm janeiroultima pelas subscripçôes para os anil»
go» bônus dc 5«'o.

Uma vigorosa oHenalva
Italiana

VIENNA, II (Via Nova Vorlt) (Havas)— Os italianos, depois dc oito dias de
vigorosa preparação do Artilharia e dc
minas, iniciaram segunda-feira um ata-
que geral no sector ne Sagrado, Dimerna
e Dòberdo.
0> irredentos italianos querem .

combater os austríacos '.
IIOMA. 11 i.A NOITE) — £Ícisccnl05*t>"s«-

r.enlri c cinco irrcdciilos, incluindo alguns
officiacs, «Ios que fórum capturados na
ltnssiii quando combatiam nha fileira:, nus-
trincas e que acabam de chegar a Milão, of-
ferocuram-sc para ir combater ao lado das
tropas italianas conlra ns austríacos.

(1 governo ainda nàu resolveu accellar cise
hffcrccimciila,

¦se—

M l-'inil

0 custo das em-
baixadas

1 .» ? -
: As iuformaçSes do governo ao

Senado
ri* litía o Sr. Mendes de Almeida enviou

feia requerimento ú mesa do Senado pedindo
que o governo lho enviasse, informações de
«manto se gastou com ns embaixadas ultima-
wewitii enviadas ao Prata.

Hoj* chegaram no Senado essa» informa-
ções. Na hora do expediente o senador mara-
ruhensfi pediu a palavra e requereu que essns
informações fossem publicadas. 110 "Diário
do Cougreeso", Esse requerimento foi appro-
liado.

As informações prestadas pelo governo es-
pacificara todas ns despesas feitas e dellaS ox-
trahimoi os seguintes dadoS':

Embaixada cio contra-almirante Francisco
de Mattos ao üruguay, 11:400?; embaixada
Lauro Muller ó Argentina, Chile e Uruguav,b(.:-lüUJ; embaixada do Sr. Souza Dantas a"o
Chile, .8:000$; embaixada'do Sr. Ruy Barbo-*u á Argentina, 198:750?J Na especificação de
outras despesas feitas vora esta representa-..5o constam mais os pagamentos «le: 2:250$;t> Sr, Serlorio de Castro,, representante do"bstado de São Paulo"; 11:250$ ao almirante
Gomes Pereira, «le ajuda de custo; »:000? ao
mesmo, como almirante; 1:845? no mesmo,'por differença de vencimentos; 110:500$ paradespesas com o cruzador "Barroso"; 126:707$despesas extraordinárias com o scout "Rio
.'íraiide do Sul" e ajuda de custo no pessoaldeste vaso cie guerra e do "Barroso", e dc•102:000?, da viagem extraordinária a despe-fcas da reparos, etc., do paquete "Ruy Bar-hosa", etc, etc...- -rtir .

0s voluntários de mano-
bras da 4a região

As cerimonias de
amanhã

A's 13 horas de amanhã, na praça Fonse-«a Ramos, cm Nictheroy, rcalisar-se-á cointoda solemnidade a incorporação dos volun-•mios de manobras da i1 região ao 58" ba-talhão de caçadores. Os voluntários que ju-rarão bandeira incorporande.-se, após, são cm
. numero «Je 135, sendo 100 «Io Estado do Es-'.urilo Santo e 35 de Nictheroy.

i A essa cerimonia concorrerão com os seus'iiatalhões o Aldridge Collegc, o Collcgio Bra-sii, sob a dirccção do Io tenente Orlaudo
.y.itt-iial; Salesiano de Santa Rosa, o Tiro 15«o iiicthcroy, sob o commnndo do 2o teiiefile
.«ose Ciiiininrf.es; a Faculdade de Direitoleixe.ra de Freitas, sob o commando do te-noiite Octavio Ache, e n Policia estadual.
vii'i-Cssa. solemnidade assistirão, de um pa-Villuio já armado na praça Fonseca Ramos,•> general Caetuno de Paria, o Dr. Nilo Pc-sanha, presidente do Estado, o general Na-Pfjlcao Ache, coihmáhdnriíc da 1" região, rc-
presenlantes do Congresso estadual, o se^t-e-r>o .geral do Estado; o cheJc.de policia e o'«'oito de. Nictheroy.

Ainda o confraefo
Meysel

O Sr. Maurício de
Lacerda recfôfíca

e ratifica
I.cu hoje, A Câmara dos Deputados, A hora

do expediente, o Sr. Maurício de Lacerda os-
ta carta, que lhe dirigiu o Sr. Vou /eppeliu
Obermuller, ministro du Hollanda nesla ca-
pitai:"Exmo. Sr. deputado r— Na publicação of-
ficial de <i do torrente, sobre us sessões da
Câmara dos Deputados, deparei com a re-
produeção de um discurso, ha dias por V. Ex.
proferido, o qual. entre outros assumptos
também faz referencias ao fornecimento tlc
carvão á Estrada de Ferro Central do Brasil,

Naquclla oceasião mencionou V, Ex. Iam-
bom o nome de ura Sr. Vinccnz. ao qual nt-
tributa a. íiuicção de conselheiro desta lc-
gação.

Permitia-me V. Ex. asseverar tratar-se d:
um equivoco, pois tal fiíiiccionario não oxis-
tiu, jiom existe no Brasil.

Sr. Vinccnz, pessoa ú qual se fez allusão,
era até pouco teinjio pura cá ura simples
empregado copisla desta legação o jamais
pertenceu n quadro algum ele fnnccionários
bollandozes. Hoje, o Sr. Vinccnz neni stciuer
faz mais parle ito ])Cssoal dcsla missão.

Altendcndo que a allusão feito da tribuna
da Câmara, dc dedicar-se uni diplomata no.er-
lniidcz á exploração de negócios, o que de to-
do não entra na csphcra de. sui. acção offi-
ciai, poderia antes causar uma má impressão,
muito agradeceria a V. Ex. se dignasse «le re-
clificar quanto antes em publico o lamenta»
vcl equivoco.

Aproveito o ensejo, etc."
O Sr. Maurício de Lacerda declarou quc

não ntlendeu mais promplamcntc á solicita-
ção do illuslrc ministro lio]lnudc2, por. lhe
parecer impertinente a sua exigência de uma
rcctificiição "quanto antes c em publico".Não quer, porem, sc furtar a esse dever de
gentileza, por considerar quc o diplomata
liollandcz se expressa precariamente! em por-tuguez, o quo lhe chi o direito de levar cm
conta da sua pouca famillaridadc com o idio-
ma vernáculo nqnclla expressão. Fal-o, tniito
mais quanto a sua carta, rectificando nm
equivoco, ratifica a sua allogação de «ine ò
Sr. Yineenz era pessoa da legação hollan-
«leaa,

. «SOO» ¦

AINDA O CASO DO «RIO
BRANCO»

Os suecessos de Matto
Grosso

O Supremo julgou pVejudi-cado o habeas-corpus aos
deputados «renunciantes»

nifhü!.10.!1 ,,oJo ° ,?,,l,rc'"" Trlliuital .Federal a
tiroí " 

" 'I|SCUS!Í,1° dt> "l''*-u" »le Matto
Conformo notlclAmos em nossa edição desabbado, o Supremo, tendo-lho sido im Beira a¦ma onhni «le "halJeas.cnrpus" "„, 

f v ,' ,leputados "rcminelanles" J do vkc.|ireslden-Io «Ia Assemblío, resolveu pedir Inforinaçõi-san prcslden o da Hepiibllca o ao juiz fede ra..hi secção de Mntlo (irosso. Hccolildás os\us
h?«,nr'íi1e-° ri'í!'::r' sr- 'ni,,i-li*u ^«'Sl-blçlli lidas no Tribunal ua ses^o de hoje íljuU federal mandava cllior «pie. lenda-so re-collildo ao quartel dus forçus foderees. parasc garantir do atlentados, deveria f.ualquertelçgramnia com sua assignatura nor convide-indo apocrypho,

rorVlm,J,íò'„K«sU.C'it', d° í"e,,,Iín,e «J» nípubllca
Ei-a çonifj «pie o ".liiiri,," de todas as oc-

fniM*," inS lmíÚM n!Vwllc t-slhtto, desde oinicio da mtishorca. Passando-so ti dlseuv--.)cio fetlo travon-se animado debate entre 
"os

Srs. minislrofi.
O Sr. ministro Pedro I.cssa declara quc asinformações do presidente dn Itcpubllea eramim-oinpleii.s, por isso .„.«, n50 ,,.an«li-,a dizerronijt o pur que renunciaram os deputados pa-«•.entes. l-.s!e ponto «-ra essencial par.i o lul-gamento dofcllo, visto como sâ" nsilm fica-na estabelecido r.i houve mi mio a coacçâo ai

A amnistia de 93 no Senado
9O Sr. Pires desanca o pro-

jecto, que c approvado por2 3volos contra 11
Conforme a nollcln de hoitcm, o Sr. Pires¦ferreira ho Inscreveu paru filiar na hora cioexpediente, hoje, nn .Senado. K effcctlvaliiienle falou. Diiraiito hora e mela S. Ex.leu liUormo.çf)es, encarou o projecto dcamnistia sob vários aspecto», concluindo aucclle era inconstitucional.
Hoj? n victima do Sr, Pires Ferreira foio Sr. Icrçllln I.hs, que ||,e _cu „,,, nparte,

pcrguntaiido si «.s offlclaos eontembíaildi
pela ncluul projecto, si tivessem sido ampla-incnlei amiilstia.his, nãu ostarlam nas pon»çoes «pi» lhes querem «lar.

O Sr. Plr;s respondeu com graça :--Si meu pae não morresse estaria vivoe eu gosando da sua boa companhia...
E comp o i'r. ilcrcillo retrucasse, narran»do quc lui legNlistii 6 combateu os revoltg.sos, o Sr. Pires disse .-— V. Es, combateu os rcvollosos no Ita-mnr.ily...
-• Não, senhor: estive nA Lapa, no ItioNegro, entrei em fogo r~ retrucou o senadorruthurincnsc.
O Sr; Pires prosegulu no sou discurso c.no cubo de hora e meia dc eloqüência cn-viou ti mesa um requerimento com variesconsiderandos, o qual, finalmente, pedia avotação nominal do pro.jcrt'> levantando nsultimas rostricções á amnistia couordidu aosrovoltosor» do p:i.
Pósrnndo-so ti ordem do dia, esse requeri-jncnlo fui npjlrovado.
Animneindn o votação nominal «h> pròje-cto cm secunda discussão, .J./s trinta e qu

O trágico suicidio do]Despacho Collectivo
corretor Thcodoro —"—

bobo

legada. (> Sr. ministro Oliveira ltihe.ro ncdé i c.1" em s?K"l'(Ia dlscussiln, des ti-Inlá e quu-cuia», a palavra, Principia dizendo que lime- ,'° scimt,0l'es 'luo so achavam presentes,gavelmeiilo o regimen republicano porJclitii i v.",u' p Ires so pronunciaram a íavor «lelle.Parece que :e npproxlma n fim do governo dó *"ll"'•'ln, conlra o levantamento das restri-
povo pelo povoe os synipu.inu., disto são essas I Ççoos us senadores Pires Ferreiro, FranciscoDecorrências doMaltoOrosso. A Assembléa 

'.ics-l 
;s"' )nnt,ns Hnrrolo, Siqueira «le Mciickos,so Estado eslava garantida por uni "hnbens crcl1'" '-"'", ('.»íii»...-»>.. c-......."^- 

f.irnus" «Io Siii.rcini). lísse "li„i, -.«..'...,..V»
(•; 

., ,- '*¦» '"V'ii|ni.'toi desrespeitado; «pior dizer o podei' judicia-rio desrespeitado, annulludo.
Por sim vez, a Assembléa Legislativa, ondeestavam os reprcucntahtcs do povo, é «llssol-vida por um coronel reformado, sem que sesaiba qual o voto popular que o tenha elevadoa categoria de arbitro dos destinos da ternmattcigrossensc...
Eram esses os symptomas da morlc do re-gimcii.
Defere-se, cnlão, o orador A cohardia doshomens, neste momento, á falta do orocter ecm termos enérgicos profiiga o procedimento(lc quem nudòti a enviar informante.-, cartasniini.vmas .-ros ministros do Supremo, dcmõits-tr-itiiüo tuilo .-, despreso c asco quc .-< lai-s mis-sivistas, por sua parle, elle vota, clle, oradormagistrado «p.e cncnneccu cm sua profissão'roí, então, aventada a idéa «le se pediremnovas informações ao presidente da llcpitbli-ca, sobre o motivo de renuncia dos pacientesca maneira por que o fizeram. Trava-se iiovádiscussão acalorada.
Afinal, por desempate, não passando a pre-liminar de sc pedirem as novas informações

passou-se ao julgamento do feito "de- meri-lis , contra ns votos dos Srs. ministros Pe-dro I.er.sa, Ouimorões Natal, Sebastião La-eerila, J.eont liamos c André Cavalcanti julpoiio Supremo prejudicado o pedido por conti-iiuar de pe «. ".hahsns-corpus" anteriormenteconcedido aos pacientes, contra o votei elo Srministro Pedro Lossa, que ..pinava fosse coni-jiiuuiratlo ao governo que alguns deputados:;»• queixam de que o "liaheas-corpus" anlerior-mente concedido ti Asscmbléa não f..i cuiu-
pndo.

se*-—.—

ia patriótica cerimonia o .r>8° de ca-çnuores, os voluntários incorporados e os-1 uimnos do CoIIchío Santa Dosa cantarão,mrnindos, o hymno nacional.--l.uliu paru S. João (Plil-Rey o 2o tle l.u- . ¦ - ¦
nern

lar, tifhn do representar esse commando
inL,?1,Im2mas <le Juramento da bandeira e"^PPraçao ao 51° dc caçadores dos volun-
^•"»>s de monobras do Estado ele Minas.

Prisão de um monstro

..... ,,.ua o. .iuuu uci-iiey o à" tenen-i.u.z «le L.ma, ajudante de ordens do ge-ai Ache, commaiiclunte da 4' região nt'-

Em São Gançalo de
Nfctheroy

n'oi preso hoje em S. Gonçalo, Estado do>. Por ter sido pronunciado pelo respect'-
Jon, r ,' 01tlemnr Pacheco, nucioinl

; ' Ooulort, autor da deshoiira de duas fi-'s suas, uma de 1!) annos e outra «le 20Pae monstro residia na- época do deli-«a-avenida Prado, case n. tí, naqucllcpnunic 'Pio,

Uma indemnisação de cem
contos

O juiz federal da 2* Vara condemnou, porsentença de liojc, Mario Giirgel a pagar ii lir-
ma Paulo Passos ei C, n quantia de 103 con-
tos de réis, quc a autora reclamava, em acção,
pelas perdas e daninos que soffrcit com a von-
da do "Rio Branco", vapor que, já lia tempos,
foi torpedeado pelos submarinos allemães.

mum •
O Conselho e os créditos
extraordinários e supple-

mentares
O Sr. Osório de Almeida compareceu hoje,

ao Conselho, o que não fazia desde quandorenunciou o cargo de presidente. S. Ex. oc-
cupou a tribuna na ordem do dia, fazendo
considerações ao projecto autorisando o pre-feito a abrir créditos extraordinário c supple-
montar, na importância de dous mil quatro-centos c trinta c seis contos setecentos c vin-
te e um mil c trinta e tres réis, para oceorrer
aos pagamentos que menciona;

S. Ex. estranhou a pedido de créditos sup-
plemcnaiires, quando para o exercício vindou-
ro o prefeito, na sua proposta, pode as mes-
mas importâncias cpie se verificou serem iu
sufficiciites.

Os Srs. I-Ionorio Pimentcl e Mendes Tava-
res falaram tombem, respondendo ás consi-
derações elo Sr. Osório de Almeida. O proje-cto foi approvado.

Na ordem do dia foi também approvado,
contra o voto do Sr. Osório, o projecto auto-
risnudo a acquisição de um retrato do barão
do Rio. Branco. O referente A illuminação
da ilha do Governador foi rejeitado.

««eo¦ i
O CAFÉ'

Abriu frouxo o mercado de café e isso de-
vido ao pequeno estremecimento nn Bolsa de
Café de Nova York, quc, hontem, abriu e fe-
chou em pequena baixa, mas que já hoje
abriu com 4 a 10 pontos de alta para o nier--endo e 1|4 para o disponível do Rio e Santos.
Ao preço de il-5700 houve, pela manhã, ne-
gocios apenas para Gll saccas; no correr do
dia o mercado melhorou para 0$800 e a es-
le preço venderam-se mais 5.711 saccas.
Hontem entraram 10.211 saccas, embarcaram
22.030 c o "stock" ficou reduzido a 343.121
saccas,

—o» ¦

Vamos ter mesmo o"caso do Amazonas"
Um habeas-corpus para o

general Thauiiiatitrgo
Deu entrada hoje na secretaria do Sup.-o-mo Tribunal Federal, subscipto pelos Drs.Ruy Uarbosa e Clovis Beviláqua; um pedidodc 'habeas-corpus" em favor do generalThaumaturgo de Azevedo e de seu compa-nheiro de chapa, afim de que ambos possamassumir livremente os respectivos carga, de

governador e viec-governador do Estado doAmazonas."

Corrida de motocycíetas
A tantas vezes auuunciada e outras tantas

adiada corrida de motocycíetas rcaüsa-se fi-
nalmcntc amanhã, As 7 1|2 hoi-as, na avenida
Atlântica, com o consentimento ela polieia.

Na corrida tomarão parle quarenta niotocy-
cletus de diversos lypos.

O Jury condemna a
doze annos

Chrisliano' Pedro da Silva, enganado por
sua mulher, Corina Maria da Conceição, teve
com ella uma violenta scena de ciume, es-
panoando-a e ferindo-a com uma faca. Foi
isto a 28 de junho dc 1915, na casa em que
ambos residiam, no kilomclro 2!) da E. de
F. Central do lirasil.

O Tribunal do Jury julgou-o hoje, conde-
muando-o a 12 annos.

A sessão do Senado
Uma porção de projectos

approvados
Os senhores embaixadores dos Estados ga-nharnm o dia de hoje honradamente. A ses-são do Senado foi cheia e uma das mais

concorridas deste anno.
A' hora regimental assumiu a presidênciao Sr. Urbano Santos. Lida a acta da sessão

anterior, o Sr. Azeredo pede a palavra c
faz i-.ma reetificação nos seguiutes termos:"Hontem, quando oecupava n attenção do
Senado, li a carta que dirigi ao honrado Sr.
presidente da Republica c, como não tives-
se deixado bem claro a resposta dada porS. Ex., obriguei-me a dal-a á redaeção dos
debates para completar o meu pensamento.Devo dizer no Senado que o eminente chefe
da Nação, recebendo a minha carta, enviou-
me o seu secretario, logo após, para contes-
tnr as aifirmaçoes do deputado Pereira
Leite, referidas por mim, pois que jamaiseu propusera accordo ou fizera qualquerexigência a esse respeito, nem que S. E.v.
jamais dissera aquelle deputado que fica-
rin uo Estado com quem vencesse.

E como isto lem para mim grande impor-
tnneia, assim como para «v honrado chefe
da Nação, venho fazer esta reetificação, para
que conste da acta de hoje."

Em seguida pede a palavra o Sr. Mendes
de Almeida e fnz um requerimento, que da-
mos em outro logar.

Falou também durante todo o expediente
o Sr. Pires Ferreira.

Passando-se á ordem do dia e havendo nu-
mero para votações, foram apnfovados, cn-
tre outros, em discussão única, o requeri- .
mento do Sr. Miguel de Carvalho, sobre a
remessa-dc menores para a Colônia Corre-
ccional, e redaeção final do projecto sobre
reforma compulsória dos officiaes gra-duados.

Entrou depois cm votação o velo presi-
dcncial á resolução do Congresso concedeu-
do um anno dc licença ao bacharel Carlos
Augusto Faller, amanuense da Faculdade dc
Medicina. Esse veto foi approvado cout.-a
cinco votos, cm votação nominal.

Proseguindo na votação da ordem do dia,
foram approvados vários projectos.
-— ii i -sen» ¦ 

A campanha contra
o jogo

As autoridades policiacs dos dislriclos me-
xeram-sc esta tarde. Os dislriclos de policia
12a, 1-1°, 0", 13° c 3" varejaram as espelun-
cas das ruas Senador Euzebio li. 2-1-1, aveni-
da Gomes Freire n. 32, Gloria n. 8G, Maran-
guape n. 9, c Sachct lis. 17 c 42.

Os petrechos apprebendidos, como role-
Ias, paunos, fichas, grande quantidade dc
cartões c listas de bicho foram enviados pa-
ra a 3* delegacia auxiliar, sendo em seguida
inutllisados.

Na. zona do 14° districto, pelo delegado Dv.
Soluno Carneiro da Cunha, foram varejadas
outras casas além da de n. 244 da rua Sc-
nndor Euzebio, não lendo sidc% porém, nu
da encontrado, ¦-- ---.

«lc Carvalho; Erico Coelho, Hucno de Paiva,
.losé Miirtlnhó p Xavier da Silva.

O Sr. Pires declarou que não eslavo dos-
animado.

— Onze n favor... issn é nm bom sym-
ptomu. Vamos ver a terceira discussão...—
exclamou S. Ex.

¦ -Si»» i
Duas navalhadas por uma

bofetada
CAMPOS. 11 (A NOITE) - No armazémda Leopoldino, hontem, Olympio llittencourt,empreendo daqnella vla-ferrca, deu dous

profundos golpes de navalha cm .losé Ca'--do«o tlc Miranda, em retribuição de itr.ia bo-fetada que deste recebera. José Cardoso te-ve cortados o abdômen e b thoi.ix,• •" ¦ <oe» ¦

A industria das anilinas
na Câmara

O Sr. Maurício de Lacerda
defende sua emenda

Defendendo o emenda apresentada á com-missão de finanças sobre tarifas de anilinasestrangeiras, emenda dc quo foi o próprioautor, o Sr. deputado Mauricio ele l.acoru:.protenu na sessão de boje um longo e mi-nuçioso discurso, rebatendo „ parecer do re-Jalor du receita e u opinião «Io Centro In-elustrial. invocada pela commissão referidaU orador inicia seu discurso fazendo o bis-torteo «Ias industrias dc matérias corante-,entre nos e, depois de mostrar quanto foiprogressiva .ao commercio nacional a épocaem que cxlrohiòmos dos nossos produclosmaiorias corantes, quc chegávamos a expó>lar, relata os esforços da seieneia curopíana procura de suecedancos. quc, por fimvieram honrar a chimica industrial da Al!"-manha, cujos filhos, com paciente trabalhocom pesqnlzas do laboratório, nnulvse e cs-tudos lograram formar o empório* daqnellaindustria.
Defende o necessidade inslnnle de prol---ger a industria 1I113 anilinas naeionaes r»-'i!-

çando sempre nue não se traia de crear novaindustria, mas sim de restaurar numa occ.i-siuo tno propicia um enmmercio que jápossuíamos. Não foi obedecendo a outrosintuitos que o orador apresentou a emendacreaiido uma tarifa proteccionista. O CentoIndustrial, 110 entanto, verdadeira oliga--chia, defensor vehcmcnte de um prolccciõ.nismo exagerado c que é combatido peloorador, lobrigou na sua emenda preiuizoide tal ordem, qíte resolveu do pé para mão,ser livre cambista em assumptos de matériacorante.
Neste tom proseguiu o crador durantecerca «le uma hora, defendendo sempre •.;

commercio e a industria nacional de anili-nas, que está actualinente alimentando o
trabalho das fabricas quc, como era crença,se deveriam fechar com mais alguns mezèide guerra, por falta dá importação allemã.
Foi p que não se deu, a despeito das provisões e dos cálculos do Centro Industrial,
que o orador an.alysa e procura destruir.

Concluiu o Sr. Maurício dc Lacerda pordeclarar que, na primeira opportunidade fa-liirá dos meios de prover á receita e de'suiemenda sobre loterias.
1 «s» »

Um trem da Central retido
pelo granizo

BELLO HORIZONTE, 11 (A NOITE) --
Um comboio da Central está detido entre Mi-
guel Burnier e Hargrenves, devido a uma cs-
pessa camada de granizo, quc obstruiu «linha cm forte chuva de pedras.

E a Câmara não vota os
orçamentos!...

¦
Vão ser convocadas sossões

noc.urnas
O Sr. Astolpho Dutra, presidente da Ca.mara dos Deputados, resolveu convocar ses-soes nocturnas para apressar o encerramento

da discussão dos orçamentos.
Já hoje deverá haver sesíão á noite, porse acharem inscriptos para falar depois do

Sr. Mauricio de Lacerda, que se achava natribuna ás 17 horas, os Srs. Manoel Pedro
Villaboim e Álvaro Bnptista. Por ultimo fa-lará o Sr. Carlos Peixoto.

Na hypotnese de ser encerrada a discussãodos orçamentos na sessão diurno, pela au-sencia de oradores inscriptos, ficará sem cf-feito áquella convocação.
¦ ¦-"

Os pedidos de materiaes na
Viaçao

O Sr. ministro da Viaçi/o expediu um avi-so-cireular a todas as dependências do souministério mandando que os pedidos de ma-teriaes sejam feitos em duas vias, uma das
quaes será entregue ao fornecedor com o rc-spectivo recibo.

¦se*

' ~"

Importantes ravolaçSas dobanqueiro Lamdeaberg
Sobro o caso do suicídio du corretor Theo-duro Lobo 11 policia tem JA, mais 011 menos,esclarecidos os pontos «p.c _t_'hn pouco *e ro-dcavum de mystorlo. Mesta, porém, rpurar siha responsável ou responsáveis moraes poresse neto, *
Pelos pormonorès já vindos A luz, o corre-lor tçrla acreditado em promessas, iutvcx. uaulta «Ias apólice:, immlclpaes de llcllo llorl.on-to v se arriscado u grandes Iransacçàes porconta próprio, grandes ncqulslçôes desses ti-tuios «pie «He coutava cellocar conv' vanta-

gens.
ti As declarações do Sr. Alberto Lonulcsberg,uirector do Banco' Hjpotliecárlo da w»sa pru-ça. que leu chnmudo A pollclu pelai, reforouelajfeitas a sou nome no depoimento do Sr. Ou»ticrres Itocho, do quut houteu publlc/iaios umresumo, foram importantíssimas e hastantesesclarecedoras das condições dos negócios docorretor Thcodoro Lobo.

O Sr. Alberto Lamdcsberg, entre outras cou-s.is, disso que, no dia 2 de setembro próximopassado, foi procurado cm sen esérlptóriò pelocorretor rheodoro Lobo, que lhe. contou o ne-
goclo leito com o Sr. Uiiticrrcs, ndc-nitando«pie, nao tendo dinheiro para pagar 511:000$ dacompra de apólices que fizera om Minas, pró-pniibn uma transácçAo: .. Sr. Lamdcsberg pa-gari-.i ns apólices aos voudedores, o cilas sci-lamtrnusfcrldas para o seu nome, collõéaiido-asdepois o correlot- nu nor-.sa praça, (t Sr. L.-.m-desberg tomou informações sobro ThcodoroLobo o 110 dia 4 de setembro néccltava o nego-cio, mandando pagar por Intermédio do Han-eo HypotliecarJo de Uollo Horizonte .'.ii «-nuloso pouco pela compra «le ÍI00 apólices. No dia12 cio uiesmo mez q corretor Tlieòdofo Loboliquidava essa trnrisaeçfio com o Sr. l.amdos-berg.

Sendo hvin snecedido o director do BancoIíyppthccario não poz duvida, novamente pro-curado por Lobo, em adquirir mais apólices
que o corretor cm questão Ihu assegurava es-tarem já vendidas a seus eommittenles. Fezentão uma nova transacção com «311 apólices.
Logo cm seguida Thcodoro Lobo voltava dc-elariindó ter vendido mais 480 apólices A rn-zõd.de IDO? cudn uma c mais 100 ao preço «le155?. O Sr. Alberto Lamdcsberg deu entãonova ordem no banco em Bello Horizonte paraquc fossem compradas mais H51 apólices, queperfaziam o total das que o corretor ThcodoroLobo dizia ter eollocndo.

Depois dessas transaeçCes todas, foi o Sr.Lamdcsberg surprchcndidó com o suicidio docorretor, tendo tempo ainda de mandar ordem
para suspendei- as compras. Era claro que nãoeram exactas as vendas que havia dito ter cf-fcctuudo.

O Sr. Lamdcsberg, em sou depoimento, refe-riu-se ainda a uma outra transacção feita com
O corretor Thcodoro Lobo. Fora por ellc pro-curado dins anles do suicidio, e nessa oceasião
Lobo lhe pedira 15:000$ emprestados, sob pro-messa de reembolso no dia imniedinto. Préçi-sova daqnella quantia, adehritarh LUio, jiiírao fim dc adquirir uniu letra do Thesouro Na-
cional do valor do 10:000$; ouro, eoinproiuel-
tcnclo-sc, por um recibo quc nssignbu; a entrar
com essa letra no dia inimodiiilo á sua aoqui-
sição.

Tudo foi acceilõ pelo Sr. Lamdesherg. No
dia combinado, porérà, d corretor levou a lc-
tra; mas: pediu para ficar esse titulo cm seu
poder afim dc 110 dia .seguinte receber, porconta do Sr. I.aindeshorg, os juros 11.cumula-
dos na importnueiade 1:800?; pois, affirn.ou
I.0I10, tinha ellc muita facilidade cm abreviar
o recebimento.

Pouco antes do suicídio, uma hora antes si
tanto, o corretor Thcodoro Lobo telepliouoii
ao Sr. Lamdcsberg dizendo-lhe que, logo á
hora da .abertura dos bancos, iria levar a le-
tra o os juros, assim como os compradores das
apólices.

O Dr. Láon Roussouliércs, Io delegado nu-
xiliar, mniilcin cõ.ni a policia mineira e os
bancos de Bello Horizonte uma continua tro-
ca de telegriiinnias, dos quaes nada transpira,
a propósito do caso Thcodoro Lobo.

Ao que se diz, a polieia possue já completos
dados sobre todas as transacções feitas polocorretor com as apólices inunieipacs daqnella
cidade c sobre o ponto de haver responsáveis
moraes pela morte do corretor Thcodoro Lobo.

-tes»

MINIRTEBIO DA CUEKKA
Exonerando, a pedido, o «onerai «lu htlgtt*da Manoel ç, «lu Fontoura do cominaudaiiledo O* brigada de Infantaria.
Transferindo — Na infantaria: «.s tenen-tes-ceroiiols João llapllsla Cylcno, ile fiscaldo 2» regimento para o 47» «Io caçadores,Ernesto Carlos César, deste pura O 18", aIzliluro do S01U.1 Figueiredo desle pura íi.-

çal do 2" regimento; os majores Tácito doMoraes Werner, do ÍI8" «Io 13" regimento pn-
J*ií ». lft,'do.4-, o ,I«.sé .Iniiipiiiu Cordoso, duao» «Io 12" para o 21* do «".

Hoformuado o capitão de cavallarla Jeronyiiin dn Costa I.ellc,
Concedendo medalhas militares a diversosofficiacs e praças,

MINISTÉRIO DA MARINHA
Promovendo no Corpo d.t Armada! m m»pitão-tenente o graduado Augusto lliirrclr.e a 1" tçnenle o graduado .loié Joaquim li.'.lort liu.marães.
Graduando nesse m«»fno Corp..: em capl-luo-tcnento o 1» tononta Cosnr Machado ...Fonseca, cm 1» tenente o 2- Cario, SenmBotlo,

MI.MSTEBIO DA PAJSaVOA
SsnccionsBd.» ¦ resolução legislativa qn«'.y&llie&Ü0™™0 " "brlr • "Cfl"» de-.7N().h,,HS,,, , 1 -i, |,aRamento den funcel».nsrlos aditld.K «,e tmlu- n« niinlmcrln.-Snppi nliido diversos logoros vagos' emalgumas Alfândegas.
Approvahdo ns alterações feita* nos esl 1tutos elo Hânco de Credito RuraJ t InTernti-

!u"'m iP?l!' "f""?,1'-1^ *»»» extraordináriade- ,m «le aijosto findo.
—- 1 -"¦

Embarcações garradas
Com o forte vento «pie sopron ã tarde n.oi e o mar, garraram uma fnlun e .-. bares«In Cantareira que saiu ás k; jjo com ,|,...min ,-t Ilha do Governador. Felizmente"'*¦''" do pânico, nada houve a registar.

•«•O»

Os contratos na
Central

Urna curiosa «duali-
dade» de câmaras

no Paraná
SI

O Supremo nega habeas*
corpus

Ao Supremo Tribunal Federal foi Impetra-ela uma ordem dc "habeas-corpus" em favorcie Cláudio Amaral de Almeida e outro-; c.i-in.arn.tar, da Câmara Municipal «le Pon'.i-Grossa, sob a nllcgãção de que estavam a sof;rrer coacçâo por parle de alguns membroselaqnella câmara; que se constituíram cm mi-norlo; orrogiuido-se o direito <le deliberar tdecidir como si representassem . ca ma:-.»..
Relutado o feito, em que havia noticia deque a scisuo só so havia operado depois d-

wm"irSííS-8 "r 1e,ciç,'cs. w s« rcolisnranvsem lutas, e diplomados os eleitos Quando iua eatiiora funecionar houve u scisáo <• ;..„com o filo de não ser dada posse ao entnnris-ta mais votado c mais edosó no cargo de pre-r.ideate «la Câmara, o qual lambem exereeri,funcçces dc pre-teiln. 'Averiffitiindo, porém, o tribunal, que aquel-Ias «luas caniaras lunccionovam no mesmoedifício, sem perturbar n administrarão' elotostado, pois quo o presidente desle s"e enu-sorvav;. neutra na questão, e portanto, queos impetrantes só desejavam a ordem pedi-
pít-JS™ rai" a° '"ipiHí0 tto Presidenlc ,1oUslntlo, conturnie u voto du alguns Srs mi-nistros, a convicção de que formaram cn-mara legal, o Supremo, apurando isto, he-gou a ordem, por não haver a cóaccão ai-legada. *

Morreu no seu posto
.TtHZ DE FORA, 11 (A NOITE) - O so'-(lado 1-ra.nçisco Gonçalves morreu repentina-mente, na .madrugada de hoje, quando fnzli.a guarda da cadeia local

COMiVIUNICAOOS

•O ALARGAMENTO DA BITOLA,
EM BELLO HORIZONTE

Por despacho de hoje, o Sr. director daCentral mandou convidar u empreiteiro Ça-ra.velli pára que, no praso dc trinta dias, acontar dcsla cata, inicie o serviço constnnt.:do seu contrato no alargamento da bitolacm Re lio Horizonte. O praso para termina-
ção desse serviço está taxado em oito mezes.

¦ «ess-i ; , -

Suicidou-se o poeta Ricar-
do Gonçalves

S. PAULO, 11 (A. A.) (Urgente, 12 li. 4!)-- Suicidou-se, com um tiro na cabeça, o
distiuclo poeta Ricardo Mendes Gonçalves,
que, desde os b meos acadêmicos sempre sodistinguini, tendo collaborado cm grandenumero de revislas e jornaes. A noticia dosuicidio de Mendes Gonçalves causou grau-de pezar nas nóü-ias rodas intellectuae:-., on-de contava grande número ele amigos e ad-miradores.

«•toe»

As commissões da Câmara
Em reunião de bojo, a commissão de po-deres da Câmara dos Deputados asslgiiou pa-recer rccoiihecondo deputado por Sergipe o

Sr. Espiridião Ferreira Monteiro. A sessão legislativa do Congresso úeEstradas dc Rodagem esteve reunida, lendoos Srs. ,losé Augusto e .Icronymo Monteiro• os seus parcccrcs sobre a& ktrM 4 c m.

Queria morrer, mas não
o conseguiu

A's 15 1]2 horas a nacional de eflr parda,Stella Muniz de Oliveira, residente cm 11111
prostíbulo da rua S. Jorge, tentou suicidar-seingerindo Jysol. Soccorridii pela Assistência,foi posta fora de perigo, ficando em trata-mento cm sua casa.

¦ mém ••

O DIA MONETÁRIO
A falta de letras de cobeitura trouxe ao

nosso mercado cambial a pequena baixa-de1116 d., a par da perspectiva da incertezado cambio. Pela manhã, os bancos sacavama 12 3|16, 12 7|32 e 12 i<\ d., taxa estaapenas no Banco do Brasil e logo depoissubstituída pela de 12 7|32 d. Mais tarde cdurante o dia o cambio regulava ás taxasde 12 5|32.e 12 3|16 d. Os esterlinos ver.-deram-se a 209100 e as letras do Thesouroeom 7 e 8 °|'> de rebate. A Bolsa estevebem movimentada para as apólices da Uniãodo empréstimo de 1912, bem cotadas a 775$
e 770$; as apólices municipaes de 1906 uo
port., foram vendidas 175 a 192$500. Entreos papeis de especulação houve vendas paru400 acções.das Terras e Coloiiisação, a 7è,c 200 das Loterias, a 12Ç000.

¦ -ses- ¦

Roupas elegantes
PARA HOMEM 1

-NO -

PARC ROYAL

Todos¦ os; freguezos que compram moveis
RED-STAR -;<

dizem que elles suo
os mais modernos, |os mais elegantes, '..
o» mais delicados, ,
os mais bem acabados '.
o og mais fáceis de pagar. 

"
GONÇALVES DIAS, 71 - URUGUAYANA, 82

Dr. Herbart C. Rd.chardtCausas coinmcr-
'. . ü. -»«»»»w-«---.--_ ciaes e inventai-rios. üiuguiiyuna, 77. 'lei. Central 1.810.

——----------_»»
A nossa casa tem pro-
gredido sempre, porqueexecuta com perícia os
mais difficeis trabalhos
de marcenaria moderna.

LEANDRO MARTINS & C.
UUKIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95

Detentor de arrombdmentos
e assaltes. Edifício, do (.Jornal do Commercio» 1» ati«dar, sala, 14. - VOLCHANü PALMA.

Após vinte e cinco
annos...

Uma acção julgada procedente
O Dr. Octavio Kelly, juiz federal da secçãodo Estado do Rio, por sentença de hoje jui-liou procedente a acção' intentada pelo Dr.

Damaso Corrêa Coelho contra o Estado, queo eliminai, da magistratura fluminense cm1!) de dezembro ele 1891.
O réo foi condemuado a pagar ao autor osvencimentos a que tem direito desde a data

..etc sua exoneração até ser reintegrado.

Adelaide Teixeira Loureiro
(D.VD.V)

Carlos de Abreu Loureiro c seus fillioiagradecem a todos que acompanhara.ijos restos mortaes de sua esposa e mãsa ultima morada, e de novo eonvi-dam a assistir á missa que pelo éter-110 descanso de sua alma mandam re-sar sexta-feira, 13 do corrente, ás 9 liorns, niiegreja dc São Francisco de Paula, confessai)-do-se desde já agradecidos.

f
Adelaide Teixeira Loureiro

(DA'DA')
Antônio Xavier Alhadas e sua fami-há, Oscar Xavier Alhadas e sua fami-lia, e Guilhermina Alhadas Mendes esua famila, gratos á memória de suaboa amiga ADELAIDE TEIXEIRALOUREIRO, mandam resar uma mis-sa pelo eterno repouso de sua alma, na sexta-feira, 13 do corrente, na egreja dc São Eran-cisco dc Paula, ás 9 horas, para cujo acto con-viciam todos os seus parentes e pessoas «lesuas relações, coufessamlo-se desde já uiuiu»

.gratos., _ - — -----  - - -

f
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SEGUNDO CLICHÊ'
Ü CASO DE MATTO GROSSO

0 goaeral Barbedo vae substituir
o general Carlos de Campos

- o Sr. proililento «l» hopuíiijMJ nsslijiioit
«•.•cclos oaoiiorMiilo, «) general (mr o* do
i i.miH.s d.i roínmiimto ilu rutlüo ""''•«r ••"
Multo Grosso e nomeando pnra substituil-u
o general I.ul/. Unrbcco, «licío «lo,»cnnr-

rtnmonto dn Ouerrn, «ue, por Min ves, fui suu-
«tiluldo 1'el" nenòrnl I.ul* Cardoso.

CotERIÂ FEDERAL
n«siiino dns premiou dn loiriln da-.CaplUlig?A - m ""Mi" num
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A GABGA POLÍTICA DO «CEAIl\>

8 í. Alcântara hAr te varias i
———————— .. «

0 fi.» lia sessão da Câmara
.¦pSri,11:^^^'utlu 

os (irçiiincntos ate «i final dn sewíip.
• Dennlo diss». f»l convocada « sessito «octur*
I nu pnra ns 20 liorns.

•*•**¦»•

Deram Iwjn '>
Antigo 
Moderno
IUh 
Snltciiilo 

ffliO pbveo
Camollo
IMITO
1'uvíio

LOTERIA DB S. PAULO

iportais ptelite iw cmííí¦r
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Conformo ern espcriulu, chegou hoje do»

O ódio do frapeiro
r...... o Enâniíflo com uma

faoa
Era nm odIn reciproco. Nilo no põdJnm.Mr

desde iinc os dnui tlvcinin »nin ('HOStflq qual*
quer de pouca monta, no quarto ondo nipriiyom
o porqiio um nllrnsso iitvoulro um copo cliçlo
du «nua. 1'uisiU'nm os «Uns, üopols do iepiun-

0 Sr. Lauro lller .toga ao
Recife

1*I-'('IIT, 11 (A, A.) — 6 ehancellcr I.nn-
ro Muller foi aqui recebido linjo com grau-
des resta», o vapor amanheceu no porto,
apresentando n cidade um aspecto Hndiss -
iiin Uma eiiòrmo multidão ovacionou o ml-
nistro com grande enthuslnsmo. O mundo
orflclnl esteve lodo elle representado. aes-
embarcando v clinnccller pelo cács da nvcni-
<la Martins e Barros, foi ali recebido pelo D r.
Borba, governador do listado, «encrol .Toa-
qulm Iguaciu, inspector da região mllltni.
nrccblspo D. Sebastião I.emc, altas auloriua-
des federnes, cstiiduo.es e municipaes. As for-
ças federal, esladtinl c ns sociedades de rira

\ prestaram ao ministro Muller ns honras nu-
lltarcs a nuc tem direito. A's 13 horas liave-

:ra uni banquete em palácio, tendo o chanccl-
ler seguido para o mesmo acompanhado da
'tua comitiva e do uniu grande multidão.

Resumo «los prêmios ^n
plana n. 10, csli'ali!(.a hont-m
3784»  ,
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K fl-iíam iU n torlifn.i ínaíi eénjhl-i na* Utoriai c olle-

i't*cmatorw w^fe-ff'??? 1C1 
llliaci O.ivliioi

Sá, 80-, iiciici.il Câmara. ilüJ.- »• 'uulu' 1U" VU1
ile Novciilhiu, >VJ. ^^__^__

Msior Joaquim Fernandes
da Costa

eleitoral
As instrucções do Sr. minis-

tro Interior
" O Sr. ministro do Interior, cm rcspoili
'As consultas iclntivas ao processo de iil**,'..\-
Unento clellòrnl feitas pdo Sr. presidente
ilu Kstndo de .Minas, declarou o seguinte: a'<:eve ficar ao critério do .v.iiz a ucceitaçao
t'os documentos «tue comprovem a renda, leu-
¦dn exccllonte hnsc a «tue se exige-para ícv
alistado cniiu jurado, n (liial em ulfiiins li:.-
,1iiilns, como o de Minas Geraes, nttiiige, no
lníiriimo, a (iOüS por nnno. Da decisão lia rc-
«urso pnra a respectiva junta-, li) quando o
•juiz preferir o arbitramento como meio ile
liirova da remia de immovels, esle se t.i"-i
ile accordo com a lei processual da Uiiiiio;
c) qualquer meio de provi dn exercício í.e
dndustrin c profissão, inclusive o• conhcíl-
aíicntò do imposto, satisfaz a condição pre-
visto pelo art. 5 parag. 2" letra li do de-
ou to 11. 12.10'', de G de setembro de IUH»:
>i) quiiiito nus deputados c senadores, mngis-
trailos e fuiwcldiiarlos cm geral, desde(/|iio
TiTovcm que exercem o cargo, fica ipso
Ifcto". provada a renda assegurada cm le);
«•) o indivíduo que morar lia menos de dou.;.'riezes em prédio próprio, deverá provar m
ipagou aluguel de outro durante o resto uo
iiiruso legal, ou que residiu gratuitamente
cm casas dc outrem, dc accordo c-mi o ar.i-
}'o 5» parag. 2° letra c do nllu-fJo decreta
lii. J2.i!i;i. de O ile setembro dc 1910; f)
ipor meio indirecto, admitlid.i em direüy po-
«teria ser leito o reconhecimento das lii-mas
fcm (lociimeiitos que os não tenham nestaJ
inoniliçõcs e datem de muito', annos, cabeii-
ido ao interessado, 110 caso de se tornar isto
Binpossivel, recorrei a outro meio, afim de
jprovhr a inilhenlicldadc de taes documen-
í.-s; g) a lei exige a edade dc 21 annon
•T2ia ser eleitor c não dlspstisa em caso ai-
guiri (art. 2" da lei 11. 3.139, de 2 de ago?-
to de 191G."

a «»i»l*» -

Um pleito em tomo das
mercadoria^ dos navios

alletnães
-—(•-—

Uma f-B-ma afilemã con-
demnada

The Southern Wliaíbirig and Scaling_ Com-
Ipany Ltdi, allegnndó que, consignatarla dc
2.801 tambores vasios de ferro, embarcados

'h bordo do vapor allemão "Carl Woeniiiiiin ,
,íio porto de Ilottcrdam, com destino 11 1'ort

Vlc-iiiiulci', no sul da África, não os podendo
iihi receber, por ter o navio se refugiado 110
porto ilo Itio de Janeiro, devido ú guerra, cn-

• trará em accordo, por intermédio de seus re-
'présenfníites Wilson Sons & ('.., com os eOnsi-
Ignatarios do navio, Hcnn Stoltz &;C.,/iifim
de lhe serem entregues, nesta capital, 1.8110
tambores, mediante o deposito 110 Banco; do

'Brasil de 3.00(1 libras esterlinas^; que fica-'riam á disposição dos ditos Herm Stoltz & (..,
si até 31 de dezembro de 1915 não apresentas-
se os conhecimentos, e seriam levantadas por
'Wilson Sons & C, 110 caso dc semelhante apre-
'soiltiição. Allcguvii mais a autora que an-
i)c»s do praso estabelecido exhibiu as duas vias
!do conhecimento; que haviam sido remettidos
ipara o porto do destino e, ap.oznr da cláusula
1 dispondo que, utilisada uma das vias, as de-
mais se considerariam sem valor, Herm Sotltz',& 

G. se julgavam com direito ao levaiitaineu-
lo do deposito cffectuado e, por isso, pediu

tpclo .luizo da 1" Vara Federal, a coiidemnacao
do Banco do Brasil a restituir-lhe as 3.1)00

i libras e a de Herm Stoltz & C, abrindo mão
da il" via, a ihc entregar 1.001 tambores que
ainda se achavam a bordo Uo referido navio.

, O juiz Dr. Raul Martins, decidindo a que-
. stão, julgou procedente a acção contra Hcnn

Stoltz'& C, e improcedente quanto ao Bauco
í do Brasil.

« muti» ¦ ¦ '

Sá Costa, D. Cyprlana
D. Francisco rcr-D. Anim dc

Siinrcs dn Costa, - , . -.,
nSn les Mnftloll c demais parentes ín.
ra" celebrar uma missa por alma de
SCu saudoso esposo, flího.^™"^»^
•ente, major JOAQUIM ^FliRNAkD.BS

11 \ COS'l*A na egreja de S. Francisco da

mila amánlu 30" cíín de seu passamento,
a 

"o" 
l,«,ràs, paru cujo neto con.v dam as pes-

soas dc sua amisade, ás quaes de
agradecem penhorados.

antemão

Manoel dos Reis Carvalho
l-ilgard de Mello Carvalho, Ivldcno-

ra de Mello Carvalho (ausente), Au-
ínnlo dos Heis Carvalho, sim csposire
filhas, convidam seus parentes e am -
cos a assistirem á missa que por ul-
ma de sen saudoso pae, InnaoAcunlia-

tio MANüCl. DOS ÍIKIS CAIIVALHO
mandam Vesar nu egrejn de S. Francisco de

•¦ ulo no 30° dia do seu falleeimento, ama-
n f 11. ntã-feira, 12 do corrente ás !) horas
e meia! pelo que desde já sc confessam agra-
decidos. .

Manoel Pinto Teixeira Lopes
(Trigesimo dia)

Convidu-se aos parentes e amigos a
assistirem á missa de

portos dn norle 11 |iiii|UOto "Ccnrá!*, dn l.loy.l
llrnillolro, listo bello iiiuiiicte naclonnl Ml *
cou hojo a iiti'.u'ii(.'íiii im cács dojiorto,foo
navios procodoiitos ús Mnnoon o lialiju.

Ao chefíar elle no povo 11 A .SUIIr. foi n
bordo, lim o siil.ii., Já com poses dc "gover-
ii.iuca". iifluiirdava os amigos «> Br, Alcnntn-
rn do llacollnr, um dos "eleitos" «ovcrnoilo-
res do l'*stndo do Aniiiüoiin», S, Fx. mostra-
vn-so ao cnmegn reservado, Perfiunlns, po*
vim, «íuo lho ll.-.ciiios, referentes ú nttlludtJ
d,, rtdnernl Tli.uiiniilurgo do Azevedo, o ou-
tro "eleito", provocaram dn parlo do Dr. Mil-
cellni- revelações nm tanto Interossimles. As-
sim ú «pie S. ií.". <H>! ter sido reconlicclilo
pula nssemblín lefllllma do Kstndo o 11 Con-
vtllu.-ioitiil. ]>ois d ella quem se correspondo
offlelnlmcnto com o mundo orflclnl brnsllel-
ro, illctn leis o cnbrn lni|io:.l(is que nunca
furauí repudiados pelos nninzonenscs, OI*
que ti nsscmblía Tliaumaturgo ú uma assem-
bica caricato, (taranllda por um "bnbeas-
cnrpiis", mas com exercido iu» trlcnnlo pas-
sado. Critica <> fado dó ler o seu "rival-
dilo 11 A NOITK quo fora recebido por .10.0(10
almas ao chegar 11 Mniláos, pois segundo ns
cslatislicns de S. l'.r... com a baixa da liorr.i-
cha, crise mundial o guerra europeu, Manaus
nflo tem entre velhos, creanças, estrangeiro-,
mulheres e homens validos, relativamente
aquclle COCfflciCIllC.

Entra em considerações; segundo as quaes
o seu anlagoniV.ii dc governança tentou fa-
zer cm Manaos, por intermédio dc um pro-
motor publico, uni accordo vergonhoso co:n
o Sr. Jonathas Pedroso. Fsle accordo cnnsis-
tia. segundo o I)r. Uacellar, cm se collocar
o general Tliaumaturgo 110 lado dos sylvcris-
Ias e pedrosistas e se alijarem os seus cor-
rellgionnrios guerrclrlstas.

Como objcclassemos (|iie o general Thau-
maturgo havia desmentido a noticia deste
accordo, S. K.t, riu c declarou-nos que o
"Ceará" trazia uma carta do intermediário
que seria a ultima pâ dc cal cm semelhante
caso. ,,-, ,

Deixando dc parte a politlquice, passámos
a interrogar S. Ex. sobre o seu progrnmma
do governo.—Venho ao Rio <r- respondeu-nos S. hx.—
fazer um accordo com o Sr. presidente da
Republica. Como sabe, ganhámos a questão
relativa ao Território do Acre. A União de-

vo-nos. por conseguinte, uma IndcmnlsnçaQ
mio calculamos cm lüO.OÜO contos, I-.' loaleo
iiue. npcuar do "11111111111!", om qua o A.iniiçp-
nas sc obrigou a pagar 800 coutog ounuiiui
nos seus credoras, nfio poderei governar cou.
dosafogõ flnnneplro o, dovonllo-nos a 1 nino
n Indcmnlsnçfto do que cltel.yproporei 0. tcs-
lou certo quo Isso será ncccllo, que a «IV ¦
tia du Amiizonui passe para 11 I iiiim, poli
esta ó do HU.OÕII contos. Ma 11 iicercscçuln*
que esta divida fora coiitroliiila pura custear
([esposas futuras quo contávamos com a ml-
inlúistíaçfio «lo Tcrrllorlo do Acro o qua nos
Irurlii recompensas grandes, como trouxe á
Unlfio. ,. ...

Cnliio progrnmma de governo disse o *>i\

Bncèllnri , , ,, . . ,,.•-_. .—O meu primeiro cuidado scra fa/cr o
congraçamenio dos partidos nmnzoucnsoi.
Sou candidato eleito sem compromissos, mat
minha eleição foi produclo du um accordo.
Pnrn melhorar n sltunçflo do Amazonas pro-
porei a reducção do imposto d» borracha c
cremei outras fontes do rendas, pois o J'.'-
tudo ú essencialmente agrícola, li' cxlruorili-
nnrio dizer-se quo u colheita no Amazonas
cm vez. do ser foltn; uma vez, como nos ou-
tros listados, varia entre duas e Ires! E pa-
rn concluir — disse «> Dr. Dnccllar — s«> fal-
ta ao Amazonas a liscuiisaçao do rendas.

lio ''CcnrA" lambem cra passageiro o co-
roui'1 Frederico Costa, presidente do Senado
bnliiano c «pio veiu ncompanlindo dos depu-
tados estaduac» Archinicdcs Pessoa c Manoel
Carlos Dovoto.

O Sr Frederico Cosia desmcnliti-nos ca-
tegoricamente o.? boatos de que haja qual-
quer (Icsiiitclligcncin entro os Drs. Antônio
Muniz, governador, e .1. .1. Scabra. Salientou
que a situação econômica da Bahia c pro-
niissoia.

O deputado federal Moreira da Rocha,
"lcader" da bancada cearense, na;Câmara
dos Deputados, passageiro do "Ceará , (lei-
xou-se ficar n.i Bahia, aguardando a chegada

^__r„.„,«.¦¦.« ¦•»-«'¦ ¦¦ ¦
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O tropeiro criminoso Carlos Vinotila

dos, mezes, nnnos mesmo, mas continuava o
rancor do um pelo outro, cada vez mais forte,
como si o tempo, quanto mais passava, nniis
niignicntiisse aquclle odiu. Aquillo tinha Uc
acabar uni dia... . ..__ .

Um dellcs, o italiano Curiós Piaggio, alem dc
tudo, vinha ainda sendo perseguido pela sorte,
lira agora tropeiro, vivia remexendo os mon-
luros, nn mais humilde das profissões. E liou-
tom á noite, quando partia para 11 lula, cncoil-
troil-se com O seu desaffeclo. que cru O estiva-
dor José Alonso, de 4H annos, morador cm um
dos barracões da Favclla. Carlos, no passar
perto do outro, deu-lhe um encontriio. José
Alonso reagiu com uma bofetada. _

Era tudo. O ódio de Carlos Piaggio subiu no
auge c elle, num desvnrió, arrancou de urnn ta-
ca com que andava armado, ferindo grnvciiien-

0 "recital" da Sra. Can-
dida Kciidall

Tlnlin quo sei' iimn-foslii'dp nrlo o t\mm
o "recital" da Sm. Ciiiullilu Kondall, li.,i,u,._
no snlfui da ArsocIuçúo dos limiirogAdoi u'
Coiiiini'1'i-lo: i n «opiiinn liriisili-iiii uma U
mais Justiimenlu uppliiudldni nrtl«tilB*ennto.
rns «pio possuímos, u Isio cutre n mu te dis a.
melhor dn sociedade cnrloca; havia i.i.iiini,. L
iiur ccrlo, da parle do muitos uo leus admira" j
ilorc.i, Intorosso em vcl-n cantar, siml 1:^,I
ilo céus últimos huecossos nn 1'urnp.i, ils (I|;.|,
rearosiou. nfln vfio mezosi com um acilvo real,
mente nolnvçl dc rafcroiu-lns m li . ';,,.
uoIriiR á mui nrle. R " snliio dii a-.mi. m.,.:,„,.,,
Ii*ii. de conci'ilo.1 «|iiu nfio sntlifnz 1 ara i..| fiii,,
como iiliás Iodos os outros nsslm usnílni «qa!
lá antes dn hora marcada pnrn o começo,;,,
"recital'••"¦ÃH '-' •'- b|"'"s> l'1" flllMlÇiln U',:i,\ __¦
nus rclardotorloii «om" i» so quiz ver. do i|u,s ¦
nina conipivhcii'ifio CMiclii ilus rnndiçòi i tn ¦
(Ute so devo ranlwni' scmolhaiilo delicia Miilrf, r
(uni, por is'-o quo n remiilnvii n nrllsln áj-jai'-
liorns — eslava coinplclnnieujc uni lu, mi hb4,
il. (Icslnenndo-rc na niixlslciieln dl linda me,
posllnros, artistas c críticos, A Sm. i i.mii.;,
Kciidall cantou uni progrnnima, cm qui', fi pri,
jnelrn vistu. parece cxlsllr de Indo e do liam.
mus lambem um ligeiro exame hasta pnrj q
classificai' deficiente. Ilnendel e Mozait, o,
clássicos, nn "Ária de Scrau" o "Nnee dl l'i<4.
ro — Arln di Siizima", que nau sfio rc:perllta.'|
mente dns mais hellna |)aglnnn du biogiapliatli)
nmuilo do Ciiriüinilti' o do "nuilln gramle", ilj!
"divino gòlild" • - Moxnrt iu> elogio de Wiigiitr.
p Rey Collaço. Ainy Wondfórdo Mudem, llcr,
bert Òllver, O. nesplghy, !•'. llragn, 1. Sihi.
Ilus, A. Messagcr, Itnchlmanlnoff u Paul Vidtl,
os modernos; iiíln formam, de feito, o pn„
gnimuiii jiara o "recital" dc unia nrlisln-ean.
toro quo dc verdadeiros oliras primas da arl*
pura do canto sõ devo ser Interprete, trmii
so |ió«lc pcrmiltir a Si;a. Kendall com as míu
raras o rcaes qualidades artísticas. O "demea."!
to alcoólico ò epiléptico*', essa "vlolcncc de n.l
rnetere" õ csíh "Intcmpernncc" excessiva, \~"natureza poderosa" — Ilnendel, comn o qu'.
zeram I.ombroso, Fétis e Bnlnkirey, os doiir, pri.
meiros negados por Rcgnnril, deixou iuiiiuto.
sos trabalhos nn nrle dacantora patrícia o taci
que sobre a execução dellcs, e cra particular
sobre a questão dos ornamentos voepes, hourt
lios boletins da "Internntionalo MitsiliROSClls. ¦
clinfl" fortíssimas discussões, sobretudo comi
Sciffcrt, ria nnnolnção de Romnin Rolland.wl
Mozart foi mais gracioso c levo e nobre nt
"Flauta encantada"... E "Bcrceuso Audaloi.B
se", de Rey Collnço. o o suspiro do um scr.ti.Si."
mcntnlisla; "Kashmiri long" c "Till I VfoWM
de Findcn, c "London Spruig Song", de Olivir,^
são trivialissimas canções que nada recoramen.||
dam a mosica inglcza, jíi grande 110 XV ímúoM j
com Dunstable inventando a verdadeira poly.K

do Dr Lauro Muller, cm compamiia ue quBui te 110 jicilo José Alonso. A arma attingiin o cs-
vlci liara o Rio Sobre este desembarque in- tòmngo do infeliz, varandp-o. ,
«MMdó do Sf Moreira dn Rocha, ra Ba- O ferido, csvnindo-se em sangue, ju a mor-
Wn^t^»WÍorio/Sn roda de seus nm.- rcr, caiu por terra, tendo o aggressor tentado

llo^ue 
"Tora» 

receber, os mais desencon- ^^^^^^^^JS^Stõ
trados boatos,

55^555*55

80" din que se-
12 do cor-rá celebrada qulnta-Wira.

rente, na egreja de S. Joaquim, sua
•'1 rua de S. Christovão n. n; as J
horas da maríhãi que pelo repouso

eterno da alma dc MANOEB PINTO rtlXEl-
l\\ LOPES iiiandám cclehrur sua esposa e li-
llios que desde já agradecem a todos que
comparecerem.

Concentração Republicana
Suburbana ,

íírn cotrwís""*» em Ctjrfjiíino

Em commcmòrução á data do descohrimcn-
lo da America renlisa amanhã esta sociedade
um comício popular na praça Quintino lio-
euyuva, estação do mesmo nome, ás 17 horas,
sendo orador o capitão Benjamin Magalhães,
falando lambem os Srs. capitão Eduardo
Mala, tenente Pernphan Fcrnaniles,-Francisco
Antônio Corrêa, presidente uiW Assocu^io
Commercial Suburbana, e tenente EüuaiJO
Magalhães.

r —111* '"

Charqueador
Precisa-se (lo um; tratar com o Cel. Carvalho. Pensão

Mineira; Avenida ltiri Uraiico, l->

ftHTin 11 *tiíi nu iunsTíurnU EflütiüAiJU jjü uanaiji wdRDK
No entreposto de S. P/logo

O trem chegou ú hora.
Vendidos: 471 i\, 104 p. 2Ü c. e .12 v.
Os preços foram os seguintes: rezes, de

8750 a i-800; porcos, de 1900U a 1S100; cai-
nciros, a 2Ç0Ü0; vitellos, dc Ç800 a 5900.

Exportação

Foram ábiilklas por Oliveira Irmãos ft C,
¦ta:! rezes, sendo que cm Santa Cruz foi re-
jéitadú 1 V2,

No matadouro da Penha

Abatidas hoje 2Ú rezes.

üM
há

fi»àl l?mtf
Limpadoi' ü poüdoi* universal

Transacçõescommer-
ciaes com o exterior
Communica-nos o Serviço de Informações

do Ministério da Agricultura:"O Sr. Ch. Gallois, 5 rue Saint Fiaci-c, Pa-
'ris, deseja receber propostas para o forneci-
mento de paina desenrocada, cm fardos um
pouco apertados, e fibras de tucum, aramina,

j gravata, comuta, piteira c outras que se pres-
I tem á tecelagem.

Os exportadores que sc interessem pelo as-
sunipto deverão enviar no referido Sr. Gallois
ou ao Escriptorio de Iuformações do Brasil,
cm Pacis, 191, rue Saint Honorê, amostras em
quantidade sufficiente para servir dc base a
qualquer negocio e propostas indicando ns
quantidades que poderão ser fornecidas, prc-

icos cm francos cif porto franecz, preços dc
.'entrega e condições de pagamento.

A remessa devera ser feita contra todos os'
riscos marítimos c de guerra.

O Sr. José V.iadiu, negociante importador,
cm Barcelona, residente ú rua Condal u. 20,
deseja entrar em relações conimcrciaes com

1 exportadores de lapioca do IJrasil, os quaes' deverão enviar-lhe amostras com os respecti-
vos preços cif Barcelona, bem como dcela-
rui' qual o "stock" dc que dispõem.

A firma Francisco De Gaspãrosi, com sede
èm Piazza A. Lorenzo, 18-4; Gênova, deseja
entrar cm relações cómmerciiics com exporia-
dores de produetos brasileiros.

Os interessados poderão tomar informações
aos seguintes estabelecimentos commercuics:
Paulo Palenghi, presidente da Cumaru dc
Commercio de Itália cm Londres; Luizi lÇttii-
luga, Gênova; Egisto Oonnati, din-ctorc
"Ulet". ralenno; Coute Sqdcriui, Roma"..

¦ 1 in •—--*-*|'f |T" ' ' "
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A Associação Brasileira de Es-
tudantes protesta contra a

miSitarisação do paiz
Na sua ultima reunião a Associação Brasi-

leira de Estudantes resolveu lançar cin acta
votos de pczar pela morte de Garcia ltcdou-
do c Carvalho e Mello.

O Sr. Luiz do Prado Ribeiro faz uma pro-
posta sobre a nomeação de unia commissão
com o fim dc felicitar cada um dos presi-
dentes dos Estado; de Santa Catliariua e Pa-
íanii pela patriótica resolução dada á que-
stão do contestado do sul. O Sr. Edmundo
da Luz Pinto também falou longamente sa
bre a questão, e requer uma outra commissDo
encarregada dc felicitar o Sr. presidente Ua
Republica pela sua prudente • benéfica inter-
venção 110 melindroso caso.

Ficaram assim constituídas as comniissões:
1% felicitações ao presidente da Republica,
os* seguintes sócios: Raul da Rocha, presi-
dente dn Associação, e mais os Srs. Mario dc
Araújo Jorge c Samuel Pueules; 2', felicita-
ções ao governador de Saula Catharina: Ivo
de Aquino, Edmundo da Luz Pinto e Alfredo
da Silveira; o', felicitações ao governador do
Paraná: Annibal de Souza, Raul Barbosa
Teixeira e Luiz do Prado Ribeiro.

Foi eleito director de publicidade o Sr.
Alfredo da Silveira, sendo immediatameule
empossado.

Em seguida fala o Sr. Ivo do Aquino, re-
Intoç da commissão, sobre o seu parecer re-
ferente ú proposta do associado Alfredo da
Silveira, modificando os estatutos. O resto
dii sessão foi preenchido por um discurso uo
Sr. Edmundo da Luz Pinto, combatendo vi-
gòrosamcnte a. política do paz armada. Foi a
seguinte a peroração do seu discurso:

"Todos nós devemos protestar contra a
política de paz armada, dc que o sorteio mi-
liíur é enxerto. O "si vis pacem para bel-
lum" abriu íalleneifl. £' preciso, pois, expe-
rimcntnr a outra doutrina, a que elles, os
bellicosos, chamam a dos poetas sonhadores.
Mas, si não protestarmos agora, protestará
por'nós o tempo com a sua sabedoria inexo-
ravel. Chasquciio do meu discurso, si quizer-
des; enchei de .clmclias e cliuchetas as mi-
nhas palavras, si entenderdes; cobri de re-
moques 11 minha oração, si vos nprouver...
Alistando entre os grandes mestres, que pro-
clamam c affirmam que as utopias de hoje
serão as grandes realidades de amanhã, eu
me não nrreccio de traçar-vos o prognostico;
amanhã, quando terminai- essa conflagração
monstruosa, esse assassinio coilectivo dc
muitos povos que sc estraçoam c se csfáríi-
cam nas convulsões da guerra, esse tumul-
tuar do militarismo; essa lula do direito
contra a barbaria; amanhã, quando as cida-
des estiverem totalmente arrasadas, saquen-
das, destruídas, e que das torres das çatha-
draes e dos zimborios das egrejas não se ou-
vir mais a voz bronzea dos sinos, transmit-
tindo a anciã dos homens até Deus; quando
os campos estiverem ceifados, talados, e 'is
searas chi completa razolra; quando os ho-
meus sãos, os homens fortes, capazes dc per-
petuar a especie e de multiplicar a vida, ti-
verem perecido de todo, e ficarem apenas os
pernetas, os aleijados, os velhos, cheios cie
recordações pavorosas; quando as creanças
òrplinnadns não tiverem unia força que as
proteja c um braço que as ampare; quando
as mulheres, numa viuvez revoltada invadi-
rem os departamentos da vida publica, sub-
ve'i'1'çndq a ordem social vigente, com o
triuhiphó do feminismo em rebeldia; quan-
do 11 Europa tiver esgotado todo o seu ca-
pitai cm .ouro e todo o seu capital em vida,
então, lia de se abominai- essn doutrina si-
nistra, que, inascaranilo-se com o fim hypo-
erita de evitar a guerra, preparou com me-
thodo e seiencia a sua sangria, a sua ruiiia,
a sua miséria, o seu Ímpeto, o seu desassom-
hro, a sua pavorosa hecatombe'.'.'

«•£•*
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pbonia. cm que peze ao aiiesiauo uc iiaucri t*
hoje. ainda como então — affirmam-n'o NageiE
c II. üavcv; "Ncbbic", dc ncspiBhi, fica <tim.fR
(desmonte 

"interessante; "Virgens mortas" (•¦
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A majestade da
elegância realçada

pelo mérito do
artista

HOJE repete-se em penúltima exln-
bicão o trabalho difficil da

CINEMATOGRAPHIAedo
PRIWCIPE PERFEITO

W.PSMfM
AMANHÃ1

o uSiimo sorriso do con-
quãsftacâoi* dos corações

MISSAS
Resam-sc amanhã as segui rifes T"" j
D. Maria Magdalena Teixeira da Silva'

(Maríctla), ás 8 horas, na matriz dc S. João
Baptista da Lagoa, e ás Id, na egreja dc
Nossa Senhora da Conceição c Iioa Morle.
á rua do Rosário; Manoel .losé Comes Ca-
laça, ás !) 1|2, na egreja de S. Friinc's:p
de Paula; monsenhor João Antônio Çolucci,
ás 8 1 |ii, na mesma; Maiibel dos lieis Car-
valho, ás f) 1|2, na mcsmii; Christiano 15.
da Cunha Piulo, ás 1J), na mesiiia; D. Car-
men Corrêa (Calimita), ás !>. na mesma ;
major Joaquim Fernandes da Costa, as 9,
na mesma; D. Frnnclsea: Ros.i de Jesus Sa,
ás !) 1|2; na mesma; Manoel dos Reis For-
rcira, ás il 1|2, na. mesma; Rogério Garcia
de San Rbmán, ás 9, na egrejn de S. João
(S. Christovão); D. Joscnhirífl de Lima Ri-
beiro, ás !) )\2, na Calhcdral; Domingos
Coelha Vaz da Costa, iks D. na egreja de
Santo Affonso, 11 rua Major Ávila; D. Blaii-
dina Carlota Martins, ás II 1!'J. na Cruz dos
Militares; Evaristo Valle de Barros, as 9 i\2:
na -egreja de Nossa Senhora lmmaculnilu
Conceição, á um (icncral Coitinra; D. lvlo-
rcntir.11 Alves de Oliveira (Tintinu), us D IU,
lia egrejã do Divino Espirito Santo, no Es-
tncio dc Sá; 1). Marictta Rocha ás \2, na
egreia do Rosário; I). Joánna Teixeira da
iiochi (Sinhá). ás D, na matriz da Luz, a
rua D. Anua Ncry; Mnulio Luttari, ás !) 1,...
na matriz'do S. José; Waldcmar Costa, ii<
9, 110 Santuário dc Maria, á rua Cardoso

,, no Mcyer.. - —

Chamados médicos á noite com
urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Tcleplione OjOüS Central. '

KUA »A OOISSTITUIÇJVO N. 

Chegaram noventa e oito
voluntários espiríto-santenses

Do, que seq-meíxam elies
Pelo "Ceará" chegaram do Espirito San-

to, sob o commando de dous officiaes, "S
voluntários de manobras que aqui serão in-
corporados ao .ri!'u de caçadores.

Receberam os jovens voluntários, a bordo,
o general Ache, coiiimaiidaiitc da região, e o
seu estado-maior.

Os novos soldados vieram aborrecidos por
lerem dormido na tolda do navio...
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No Rio das Pedras
Foi rápido. Atravessava a infeliz mulher c

leito da estrada de ferro, entre as estações
de Rio das Pedras e Mndurcira, quando o ex-
presso paulista L. P. 2 a pilhou.

Depois dc passados os vagões num entre-
chocar dc ferros, populares c empregados da
Central foram njuntar aqui e ali, pela linha,
pedaços da mulher, que foram para o necrote-
rio, a mando da policia.

Chamava-se ella Luiza de tal, cru parda, com
50 annos, residindo á rua Carlos Xavier n. 87.
Ü. Clara.

¦ «BHMB» 1

lloclia, do 8° districto, chegou a tempo, porém,
Jo cffcctunr a prisão cm flagrante dc Piaggio
c apprcliender 11 arma.

José Alonso foi removido para a Santa Casa,
depois dos primeiros curativos na Assistência,
cm eslado grnvissimo, a agonisar, onde sc acha
niiida hoje, sem haver a menor esperança de
salval-o. -¦ j-jpte-v

O tropeiro uno negou o seu cnme.i m^Mi
¦ -*— ¦ —

TIRO N. 7
—•— r-.C .

Mil quatrocentos e setenta e
dous sócios matriculados
O numero de sócios matriculados no Tiro

11. 7, até hontem, attiugia a 1.472, crescendo
diariamente esse numero.

—Amanhã, 12 do corrente, ás 5 horas, na-
verá uma formatura geral para os atiradores
uniformisados do Tiro n. 7, matriculados 110
curso dc tiro e evoluções, devendo formar mais
de 800 atiradores.

—Pelas senhoritas empregadas nos armazéns
do Pare Rojai acaba de ser bordada a ouro
uma riquíssima bandeira nacional, afim dc
ser offcrccida ao 7* batalhão do atiradores.

No dia 22 do corrente, ás 9 horas, na área
central do parque da praça da Republica, lia-
verá uma formatura geral do Tiro n. 7 para
recepção dessa bandeira. Por essa oceasião
serão entregues ns cadernetas dos atiradores
habilitados no exame para reservistas do Exer-
cito realisado cra 30 de julho, os quaes jura-
rão bandeira.

E' provável que, nessa formatura, o 7* bata-
limo de atiradores apresente-se com effcctivo
dc cerca do 1.000 homens.

—Tendo alguns atiradores do Tiro n. 7 so-
licitado o adiamento do grande concurso que
será realisado na linha de tiro da Quinta da
Boa Vista, afim de fazerem o necessário tre-
íiaincuto, foi o concurso adiado para o dia 12
dc novembro.

Farão parle desse concurso as provas do
campeonato dc fuzil do Tiro Federal, de 191G
cujo prêmio principal é a "Estrclla de Ferro'
c Campeonato Municipal, dc revólver. Os pre-
mios para esse concurso serão jóias de ouro e
brilhante, medalhas dc ouro, prata e bronze,
tendo o Tiro 11. 7 despendido quantia superior
a 1:7001$ para. acquisição desses prêmios.

O concurso será realisado em homenagem
aos campeões Alfredo Eugênio George e Al-
berto Pereira Braga, sócios do Tiro n. 7 e
vencedores dos campeonatos de fuzil e rcvól-
ver da Confederação do Tiro Brasileiro, do
corrente anno.

Na linha dc tiro da Quinta da Boa Vista já
foram conslruidas as trincheiras de 400 me-
tros para fuzil, e de 25 e 50 metros para rc-
volver, achando-se todas as dependências do
'•stand" bcllamculc ajardinadas c apresentais
do liellissiino aspecto.

—No próximo sabbado, pelo 2o tenente do
Exercito Teimo Anlonio Borba será iniciada
a instrucção dc esgrima de floreio e sabre
para os atiradores do Tiro n. 7.

—Está excellente o n. 2 do anno I do "O
Tiro n. 7", revista do Tiro Brasileiro 11. 7,
desta capital, da direcção do 1" tenente do
Exercito Ildcfonso Escobar. O suminario do
"O Tiro 11. 7", que estampa em sua 1* pagina

retraio do Dr. Julin Furtado, inspector dns
Maltas c Jardins do Districto Federal c grande
proleetor daquclla sociedade, e ria sua capa o
louvor ao seu director pelo Sr. ministro da
Guerra no "Boletim do Exercito", ú sobrçnio-
ao interessante, como se pôde ver a seguir:

_ Uma festa patriótica. II — A Liga de De-
lesa Nacional. III — Secção tcchnicu. IV —
Granada de mão. V — Tiro 11. 7. VI — Noti-
cinrio c secção technica — 1, Tactiea elemen-
tar — 2. Fuzil Mnuser mod. 1908 — .'!, Mctrn-
lhadora Maxim — 4, Fuzil metralhadora Mnd-
sen — 5, Fuzil Máuser, mod. 1895 — 0; Noções
dc tiro."O Tiro n. 7" está bem feito, materiiilincn-
te, c saiu das officirias da A NOITE.

. ¦¦«»*». 

pedido), de F. Fraga, c o lindo romance, tu
conhecido; "Premicr baiser", de Sibcllus, nuEf
vae além de uma amostra de bclla musicsjll |"Amour d*hiver", ns. 2 e 4, do A. MeiOBM' J [
são reflexos do talontodo compositor de -Ue» ': 

|
tricô'*; "Cbanson Georgienne", do tocl-imai* |
noff, vela a nostalgia da pátria; « "Printcjotó ,»
nouveau", de Paul Vidnl, esquisio, ta» aà, <
estação sempre nova... A S*a.-nondáll inten
prelou todas essas pagina» «om sua arte ii
cantar magnífica, «leganto o emotiva, scnW/.';
do a uma das mais bellas voais que «Mo Mj f
to ouvir no Rio. Goldschmidt «platioirm cosi¦
certeza sua interpretação da "Aritt Ce. Sers»"! 7
dc alto estylo, o a "Ária di StBaWl" foi •¦"«¦
Mozart. Os applausos, flemoradpa gao «
Kendall recebett no final da "Lonaon S]
Song" e de "Amoür d'lrivçjr*,r a. 4, •gradi
os a admirável artUla cantaado °ün rôvo
Gricg, e bisando ütiitello trabalho uHi

delicado virlnoMsmo. — E, Do M<
—¦ vjiide '

Ç HOJE JLj
esmagador wm no

CABARET RESTAÜRAHT DO
Club Tenentes do Diabo
Avenida Kio Branco 179
Todas as noites das 9 horas £54

da manhã
O mais elegante por excelleocla teta twjM'»
onde somente se oxhibem os malhecM atHtttJ
de valer incootestavel.sob a diroejld <s> f

vel cabaretier
André DumanoJr

Depois dos suecesso» obtidos p«lo afiélKrtsrtt"
c deslumbraute elenco urüíli»,qamjmlê
contestar qua O melhor prooMUM MJS-otl- -a?não estO

... Estr«llamund»a\
Dansvlna clássica
Duetto lyrieo
Cantora bMpaal»»
Cantora mexicana
Cantora Italo-argeatlas
Cançonetista lotscjoacioaal
Cantora chilena
Chanteuse à dislioa

Orchestra tiigana de primeira ordeid
Variado corpo de bailes

Brevemente: novas estreaj que Tio
9 causar verdadeiro Bssombro.contr»-
I tada» directamente em Buenos Aires
- Ponto de-reunião da elite a do

mundo intellectual desta capital

APAClIIíWrn
Vera Lys
Montenegro-Pepe. • • •
Flor de Cuba........
Kosita •• ¦¦>•«••
I.a GiocoiKla.(«M>.»
Ia Sllliana..........
Electra .'»..«.
Àrlette Germy l

I I,

Wmm':.

m roa
% mund

üioenças iSo apparelho diges-
íívo e cio sysíema nervoso. —
6?a5os K. — Üp. Renato de Souza
Lopes; rua S. Josó, ^9. de ?. ás;/ji

-1 ......ii. 1 11 S—«rg-gQ8>t—<—¦. ¦¦*¦ —
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FUMOS EIW PACOTES

—-Excèllerites qualidades-—Recüsae as imitações-
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Cobras.., sem lagartos

Nadir não pôde resistir a«|
ferimentos

Teve o deseiilacc esperado, o desasW-*H|
rua Visconde de Itaborahy. Nadir, a infÇIM
pequenita que caiu de um 2* andar, não pfeftj
resistir aos gravíssimos ferimentos o fraclJ.i"|B
ias recebidas, fallccendo esta noite cera«i||
das enfermeiras do Hospital de S. ZachariiifaB

Todos os esforços, todos os princípios fymseiencia, foram empregados pelo prof. UjffH
Pinto Porlclla e seus auxillarçs, que 

'MJ-a ¦
guirani mesmo retardar a morte de Nadir, wUB
iiicntando esperanças, ainda que ligeiras, Cg|"
salval-a. .i-lf™

Morreu cila, no entanto ás 21 lioras, s«
dada como "causa mortis''''meningite trauí»"'
tica aguda". .,,•].

O cadnverzinlio foi examinado pela po"i ¦
c dado á sepultura ás expensas do cas: • Jle)'W
com quem cila sc adiava.

¦ «*l»it» ¦¦¦¦
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O Sr. Salyra Cosia trouxe-nos um pince-

ncz" ehcoiítrado num bonde, c que fica em
, nossa rednccâo á disposição do seu dono.

E' a própria administração da Santa Casa
que provoca suspeitas sobre a fôrma por que
«li se conduzem com os enfermos.

Assim ó que, constando-iios que uma mu-
!her fora victima de lim accidente cm unia cn-
fcrmaria.c não sabendo ou não querendo os sc-
nbores da administração dar iiitorniaçâes, fo-
mos syridicar, apurando que a mullici- em
questão, Maria Dolores, liespanliola, rcsidcii-
lc á rua Dcnifica n. 1517, numa cnferiniiria dc
medicina, no andai', caiu, quebrando uma per-
na, ihólivo por que foi removida para a 21°
enfermaria, onde oecupa o leito n. 31,

No entanto; liem á policia informou a ad-
ministrarão tal nccidcula, wcullaiido-o au
tes. Por que?

\

Ai ml ii si fosce na outra extremidade da
Avenida, vá lá, mas ali, ao lado da Caixa de
Aiiíorüsàção! Dnlii, talvez que as cobras vc-
nliam por um Inilu e os lagartos por outro. O
caso é qua foi morta uma cobra, hontem, no
ponto referido da Avenida, pelo menino Eu-
gênio ile Lacerda, morador á rua General
Câmara n. 29(i, c primo do deputado Mauri-

, cio de Lacerda,  ',¦".'

para limpar meíaes.
¦ «¦«»•*•» —

A viagem do Sr. ministi'1
da Marinha á Escola

Naval
Ficou definitivamente marcada Parft:\

horas a partida do scout "Bahia/' 'l'ie COj(i
zirá ú cnscaila dc Baplisla das Neves os
almirante Alexandrino de Alcr.car_ c «
lado Octavio Mangabcira, que ali vuo vi-i 6
amanhã a Escola Naval. v,

O "Bahia" será na sua viagem ",,0,1,|,3
do por nm hydroplnno Gttrtiss, da •ll'"j','„,|
pilotado pelo capitão de corveta rri)tiv»|
Guimarães, comniaiidante da flotillin, c ri
mecânico norte-americano Orton *1"t0efl','J

O Sr. ministro da Marinha regressara,
primeiras horas da manhã dc sexta-feii*!

DRS. H. ARAGÃO e A. MCS»
(do Instituto de IVlanguinlio5)|
Exames dc sangue, escarro, mina, varcinas.c jUtlildo.'ltosario, lill, próximo á Avenida, 'lei. -W^l '¦*§

—¦ .... ¦ .i.i > rn^tS^i ¦¦ ^

Drs.LealJunior,eLeal^ej^
Especialistas .-ia duenças dos olhos. °fiu^j|.5|
nariz e garganta. Consultas de 1 *?^*L^*|i

, sembléâ n, 60j» • —-
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8PORTS

As de auianbl no Jockey.Club
" 

lodiettõu da A NOlTB para nt curtida*
th ámtMbl, no Joekey-CIúY:

Mus Vlorenc» — Torltoj
Trunfo — lloyal Scoteh •
Idyl - Saiu» Ulplan.
Ci.ni*n Ihn — Cemellu. •'
Õcldèn Spurs —- Soult.i ¦
Paraná — llnckloss, \Cam lio Metíro — IMerrnt.-"
INTKJIVIKAV - BNRROICA.'

AsnròBí — Lady Porloleo, Mello*. mí«.s
Mniin, Caiiguiiu', l.oril Canulng, Marvolloiu.
fultflu e PATRONO.

O programmt do Jockoy-Club
Publicamos noutro logar o bello profiram.ma ouc o .loeltcv-Cluh organlsou para assu:i. corridas do amanhã.
Chamamos para cllc a altcnção do* no<-ias leitores.

Football
CAMPEONATO DOS TEKCEÍROS TEAMS

Fluminense verso* Vjlla Isabel
No eantno da rua (Suanabníii renlisarsc-áhmnnlia, ás 8 horas, a disputo entre os ter-aclros teams destra clubs, cm continuação »o

csinntonnto desta classe.
8. Chrisiovío A. C. - Torneio intimo
Em virluile ,|,, m,\n íó,npo. foi Iransforldade domingo passado pnra *t$tM o co. ínuação do torneio InUrsooloi <fuo o S«o

assim, amanhã teremos, urbltMdò por Sn-Icmo, o iniiteh entro os tennn abaixo:tc.iui Azul:
Ayros

Pereira — Salema '"v!r-'-í

wmuum\i.cip,) 1 ,W?"»«rt 
~ Gmilarllllj — Alorlco - - Adelino - Haul _ Cario»Milton — Henrique — Machado — Roberto

, —I.ucioLima — .Tiiymc — Bnulino
,i Murtinho — Motta (cap.)

Noel
Team Encarnado.

Tijuca versus Black and Whlte
No campo do Tijuco realisar-sc-A amanhãnm interessante match amistoso entre asequipe» dos clubs ocima.
Após o match o Tijuca offereccrá aos seus

comtc 
S has dos mcsn*°» um farto cho-

CAMPEONATO DA LIGA MUNICIPAL
Liaboa-Rio versus S. Paulo

siu-n ¦ffíí?.0 i]0„ Primeir°. •'< ma GeneralSilva lellcs. j-caisa-se amanhã o encontroeni continuação do campeonato acima entreas_prlmeirns,; segundas c terceiras equipes.O jogo lera inicio ás VX horas.
Sport Club Mackonzie — Uma festa sportiva
-¦AnianhO, no-campo deste club, á rua MauáMcj.isr, o Maçkenzie realisará a sua interos-
i»,?. ... 

"i dü. S150r.1* CU'io Programma, bas-lante altrahcntc, foi organisado com cuida-uo o capricho, promettendo o seu cumnri-uiento grande animação.
Eis o progrnmma :
1" prova — Brito Júnior — Foi ura diaom biscouto (para moças).
2».-prova — Corrêa Uerbrrcia — Corrida<le obstáculos (rapazes).

,.;!". I*í°Vn — Afgcmiro dc Souza — Agulhasdilficeis (moças).
4-' prova — Lign Municipal de Football*~ Kiclt livre, de olhos vendados (rapazes).5» prova — Bloco dos Viúvos — Leques« nollnhns (moças).

,.,?' );!'°V? ,—¦ poronel Iiohoriò Figueira —
à-Mto n distancia, com impulso (rapazes).'•prova — Dr. Hóibert dc. Vasconccllos— (.oirida dc gnnçõs (moças).

S° mova — Major*Frcire Gameiro — As-salto a espada.

vZ 
Pín-V" 

T Ur; 'Tu,í0 Furlad° ~ Corridarasa. 80 metros (moças).
rv,.ÍMVft 

~ P^-idenlc F.uclydcs Simões~~m 
l rasa' 4,,n mctr°s (rapazes),

ns.] na 
~~ 

1(:a'3il«° Theodorico Guima-rae! — O segredo do cofre (moças).
Watcn dc football.

NO ESTADO DO RIO
Ríocliuelo F. C. — Festa dc sports

Commernorando o seu anniversário dc
ren&°' 

° Ríaeí'?c'° *• Club. dc snrfen u.

v. T,afe' "ma w.teressnntè festa spòi-

SrSaa|aSJ:°VnS 
de C°rrÍdaS' cstando 

^
l. £Tn 

~ Corridas com obstáculos.'2 prova — Corridas simples.8 prova -- Corridas cm saccos.4 prova — Corridas cm par.5» prova — Linha na agulha.
0. prova -- A conquista do biscouto.

thlJZa. 
~ Mn!íh de footbal): entre os

tuidos- ° 
Lncni'nado> assim coijsti-

Encarnado :
Humberto

Bindá — Norte
Gallo -- Sldney — Adn

Canina _ 120 — Costa — Volante — CatoBranco :
Ferreira

Lauríndo — J.rf Sá
_ Pereira -- Carllto — Chiquinhoi.cao —• TulIlO — Brandão --- João — Rosa

Cyclismo
Ri o Moto Club

TlcalisaiUi0.Re amanhã a parte de cyclis-mo do extenso programma ila primeira se-mana sportiva que commemorará a reuniãodo Congresso das Estradas dc- Rodagem, esteclub solicita aos sócios inscriptos na provaile amanhã o cómpàrccimcntó á hora no lo-'•al de rcalisáção.

Cycle Club
Rsie club, que c o organisador das provas«Io amanhã, n serem corridas na avenida

Atlântica, ;'is 7 horas, solicita, por nosso in-tormcdi.o, o comparecimento na sede, ás G
hora?, dos seus associados inscriptos,

Baskell
America versua Villogaignoii"Conforme 

estava annunciado, realisou-se
hoiitom o interessante match entre as eqiii-
pns acima, saindo vencedora a do America.
polo scorc dp 28 a 3.

O team vencedor estava assim consti-
tuida i

Risio — Romulo
William

finntinc — Calvcnte (cap.J

Tauromachia
No rcdondel das Neves

Amanhã, no redondcl acima, em Nlcllic-
roy, transferida de domingo passado, reali-
sa-se uma animada corrida de tourbs, cm
cqmmcmornçiio á descoberta da America.

A proça e.itá sendo para isso engalanada
e. a empresa não tem poupado esforços
para que a corrida dc amanhã se revista de
grande entliusiasmo.

Basta dizer que, não falando no bello e
bravlo gado adquirido, tomarão parte nn
festa os destemidos toureiros: Simões Ser-
ra, Faleíió, Francisco Cruz Trianero, Mar-
qnezilo, Zapatcrin e Luiz Prestes.

JOSÉ' JUSTO.
... .... ¦ <W»i »- ¦ ... ¦
LOTERIA PA BAHIA

AMANHÃ 12 do corrente AMANHÃ

RS. 4 2:OQO$000
Por 1S000 em quintos de 2Õ0 réis.

IIAfllI.ITAE.Y0SM!
(Juacsquer informarão e paçainenlo de prêmios nu

Cílsa Dançaria Heis 4 C, Avenida Itio Branco, 105 (es-
quinu da Itua do Ilo>ario).

ClNE SELAIS
AMANHÃ -AMANHÃ

••• ¦

MaÍ3 unu das grandiosas obras cinema-
tographicas dacrnncle série thcatral do

FALAIS

aWis JBI1IS!
Empolgante drama passional cm sçtc
actos intensivos de emoções c dc des-

lunibtanicnto

P]RO,V\C,OXlftTiMv

Fabienne Fabrèges no papel dc
Lina Sanííngo

^**^-<Mj£s»Sr

Valeria Creti no papel de
Helena Rovani

Da platéa
NOTICIAS

A entres de Tallina MIiíh
Estrás amanliã no Ronublicn n nfamndnIranslorniUta Fntljnm Mlfii, «pie neubu dormer em S. Paulo e Santos, donda clioprâhoje, iiiita brilhante toinnofndn. Rssn nrtli»In 6 uma cnirniniinadii Irnnsforinliln, do uni.i

Ijtibllidittlu extraordinária, h.-ivendn quemdiga Ju ter luiilito o "ricord" a Pregoll, fa-
sondo 'Um Iriinsformnçôes, omqúnnio nquellc
çolobru artista nleniiçnrn 3SC. 1'atlma ,\|irl>ficara aqui poucos dins, pois o Republicalein que ustar dosoecupndo n 211 do corrente,
paio a oslrón da companhia Scos*(iaiiilKllo-(.urnmba. Sons cspcotaculoj icrão completos
o a pregos de sessocii. «ii •
A primeiro de hoje no Palace

A 1'iimpaiihln Lucilia Péro-Leopoldo 1'iôcsda hojo no Palace as primeiras representa-
voes dn niagiiiricii comedia do Trintnu per-nard, "O iilustrc dosconhoeldo" (1.6 tliiuwurIncoimu), do repertório dc Andrp Brulú. U'
esta sua dit,trlbulíiiyi Hcr|ln, Lucilia piiros:Mnic. lídinond, AiípolSSln PinltST tiiUrUweilni Novos: Cjiberln, Amalla C-sMnnli.
Lconllna (criiula), EstrçJJa Santos: MmeIoinhcile, KJVIrn Conchctn; Henrique Ciilvòl,
Leopoldo Pròsé; I3altlia/.«i*. Attllã de Mi.inêri
fiontluer, João ColAs; Baiichiinips1, [lonrJqiia
Machado; Hemy, Hdnardo Vci^irn; Bllvet,
Hslcvnm Santos; nm cavalheiro, Antônio
Avouça; oiiIim cavalliciro, Ignacio lirit,o :
Pcllx (criado), Artbiir Costa, "ü iJllfttl'0
ilesconliecido". sõ terá suns rcprescntiiçócs
repetidas amanhã, em "inatinée", ás l{ í]2,
e á noite, ás 'M o 'l't horar,. Sexta-feira, n
companhia Lucilia Péro^Loopoldó Fróes
fará "reprise" dn appar.ilosa peca policial,"A rainha dos apaches".
A malinéc infuntll dc amanhã no Phenijc

Haverá amanliã no Phcnix. ás 14 horas,
uma nltrnlicnlo "matinéc" infantil. Serão
representados o vaudcv^le "Njivò cm apu-
ros" e um acto de variedades!: A tfrapTOSA
offereccrá chocolalc ás croaiifàs.
A estréa de amanhã no Lyrieo

\ companhia lyricn italiana que esteve no

tu, .. ******^fj^*t=g= ps
Eos Inquilinos?
A Liga dos Proprietários

continua a mover-se

KWH

Um memorial ao Sanado
Ap Sr. senador Dr, Bpltnclo Pessoa, pie.Ililsnlõ dn cominlllflo de JuMIca do .Senado,oiicnrrcgntlo dos ulllnioi raíoquos nora npeNrolçonnionio «lu rofoi-mn Judiciaria, a Ligados1'ronwolarlòs oiilrognu um memorial wijoiiiIií a fniiü du gnrnntlns nns bens «< rondasuai nroprioilauòs predtnps, lumliein não pie-vftilili.s no novo (lodiiíii Civil, e pediu liqutl-

í .^'í'"""' Para conilgnár nnqúelln rofornm
jiutleinrla inedldiiK iiroceisuaos. ussccinato.iliis dnq\ioll$s dlroltoi.
,À Hi* .i?0* í***oprl«UirIoii apresentou um
plano prallco de lembrança o como baio dasprovidencia» <me -.olirllnu no senador Dr.r.pitaçio l>àb;o!i, ijiir« mia scjnin accclcradoso stmpilflentloB os nrocolsos do despojo a ex-oeuVIro, quo poderão »er unificados o aaran-nas i...* nlujtm*!, èom dlrollo a nujtmonlo o -idespojo c oulras vauiacciis, quando pnitüs
pj nlllguels com regular promptldflo pelosinquilino-..

||Prífl FrfllPfi ."irfilílodnMliorlçordin.pnnrn.
11 Ç|l ucourúi|iare|lioi o via» urinaria»
«¦¦fttlti Caliuca, %, suln-ado.

Côftiulíonío MEdicc
«V ".ÍV -•

Attilio de Vipgilis no papel de
Barão Jrarge VaSda

/fc 'tf "" ' W;P^i
lÊmi* #"" . ¦¦ W^mi
|H|É:;: v ^%l^|
sK^*\'w^â?«'- * *-, ~>w: f
\^fVmv'v:-'f vf-*f: "¦'¦'• •'¦'¦¦¦'¦¦¦¦''fí-i..-,-"-':..- ,**f*&'-ti''«(-i'í"-'-- »\'2À&-^-'&wy\ i.. ¦:¦¦¦¦¦'¦•!>& •:>¦¦¦-:¦: .*¦¦'..' ,^^W v':í>-? ¦ o' /»Wí«^*-íáyyíífÍ%rí> - *..,. ¦: • " %&>:¦. .'-¦''¦ -¦¦¦*#

\{\' "•"'"' f /xS"' ' * " #*•$¥
^>C ' '£¦¦' :' ¦'•'¦'Mjr

Bonawen-íMira !í3«*nezno papel de
tMairquez cie Rovani

.Municipal estréa amanliã no Lyrieo', com "<J
barbeiro de Sevilhn", ein que tomarfio parl;i
os nrlistas Maria Barrientos, Schipn, Crab-
hé, Mansuclo, etc. Serão dons espcctaculos,
apenas, de despedida dessa "troiipc". Kssc
c o dc sabbado. eom "A Tr.ivinta", que terá
como protagonista a distinclo aclrlz Maria
Barrientos.
A descoberta da America nos lheatro»

A descoberta da America será festejada
em todos os lliealros. A' excepção do Lyrieo
e Republica, em (|iic sú haverá "soirée", to-
dos elles darão "nialiiiées" e "soirées" dc
!(ala. li os espcctaculos estarão á altura dn
data que sc festejará amanhã. No Lyrieo,
unia opera celebre, "O barbeiro dc Scvillia".
No Palace, no Plienix e no lleereio, ròs"pccl!-
vãmente, as comédias: "O ilinstre desconhe-
eido", "Knlre a cruz e a caldcirinha" e "O
Canário", Iodas exeellenlcs pecas. Xo São
José e Carlos Gomes as interessantes c bem
montadas revistas "O Pistolão'? c "Maré de
rosas". Finalmente; uo Pc publica, Fátima
Miris nas suas afamadas transformações.
A estréa da Vitale

A estréa da apreciada Iroupc de operetas
Vitale será na terça-feira vindoura, no Pa-
lace, onde não lia muito cila fez brilhante
temporada. Não será mais com a opereta"Cinema Star" a rcapparição dessa compa-
iihia nó thcatro da rua do Passeio, mas com"A duqueza do Hal Tabarin", qne bastante
suecesso alcançou nesse thentro pela própria
Vitale, que nol-a deu a conhecer.
Festival no Club Gyninastico

Realisa-se amanhã, ás 20 112 horas, no Club
Gymnastico Portuguéz, o festival promovido
pelo netor Pereira da Costa, dedicado ao Ccn-
tro' de Professores Primários Mimieipaes c em
homenagem ao inspector escolar Dr. 1'abio
Luz, sendo levado á scena o drama intitulado"A Paz do Senhor", original do homena-
geado.

Os bilhetes para esse festival, desde já se
encontram ua sede do Centro dos Professores
Primários Muhicipaes, á rua liuenos Aires liu-
mero 187, sobrado.
Theatro João Caetano

O Orpheon Club Juventude Portugueza, sob a
dirceção do maestro Adolpho Posa, rcalisa
amanhã, no thcatro João Caetano, cm Niclhc-
roy, uni feslival cm beneficio do Instituto dc
Proleccão á Infância, sendo executado o se-
gulntc programma: Apresentação do Or-
plicnn, pelo literato portuguéz Sr. Simões
Coelho; l" parle. — Pelo Orpheon: Salve Era-
sil!, dc A. Posa; Coro dos pastores, "Serra-
na", dc Alfredo Keill, e Marcha Nupcial, do"Lolicngrin", de Wagner. Segue-se um "in-
termczzn", no qual tomam parte a cantora
portugueza soprano ligeiro I). Margarida Si-
mõea. a senhorita I). Luizinha de Oliveira,
a senhorita Luiza Cardoso, e os Srs. M. llalio
e Salgado Carmo, a senhorita Corynlha lllav-
nor, a senhorita Nina Lóngòbucco, o Sr. Ar-
mando Machado e o maestro A. Rosa. Na
2" parte*. Pelo Orpheon serão cantados: "Ven-
Io dc Outomno", fantasia, Root; "Lagrima
Celeste", canção portugueza, João de Deus Fi-
llio, o "Hymno do Orpheon", letra de Bònjíí-
min Dias e musica de A. Rosa.

 Acha-.:e completamente restabelecido
o estimado actor Paul Soares, qne esteve
longo tempo, victima de grave enfermidade,
na Beneficência Portugueza, donde agora
acaba de sair, graças á solicitude e compe-
teneia dns seus médicos assistentes, Drs.
Bezerra Cavalcanti e Gonzaga Castro, quelhe fizeram importante operação. Raul Soa-
res vae fazer dentro de breves dias, no Car-
los Gomes, seu festival, de cujo produeto
grande parte será para a Cruz Vermelha Por-
lugneza.

 A companhia Lucilia Péres-Leopoldo
Fróes despede-se definitivamente do Pal.ice
domingo próximo, Espcctaculos para hoje: Recreio "O
Canário"; Palace, "O illustre desconhecido";
Phcnix, "Entre a cruz o a ' caldeirinlia" ;Carlos Gomes, "Maré de rosas"; S. Jo*-é"O Pistolão". '

¦Ja6.s(i rcsPü,.,üu « cuias ossiguadas com

11 A'\r 17" U0I,lSl": "a rcsposla á coiisulentci • -N- It. O., dizmmos quo "nos primeirosmezes o exame medico só podia revelarsynípwnins do probifliilldnde", o por engn-"o typographíico saiu: »sô poderá revelarsyiliproinas de puberdade", que é um liou-qUUino: diverso.
«¦y},'.-1*' '¦" ^' •*'• "¦• "~ ,'-' Preciso mandai*
f.V'1»1.".'1.; esse calarrho ou subinoller-so auny exame medico.
,.i;.; •' ' U- hl ~ Bromhydralo d0 <iq.. umagfnliu.a; extracto seceo u> bclladona. dez

ççntiiír.-imiiiiis. Divida cm cinco cápsulas,lomo uma cada tros horas

t,11
dio,

;V ?.' í,í! °' *~ Si,n' «enhor.li. t. — E necessário ver as manchasAppiiquc este collodio : «cid• nucstlicslnn, õü 10 grs., e colic
s.

Talvez saia publicada domingo
3' grande o numQVo de cartas quo

R. —• Appliquc este collòdio í^aéidôsnllcylico c niicstlieslnn, õü 10 grs., e collo-S0 grs.
I*. T. ¦

próximo. I
tcnio-i recebido. Nada menos de uma-, cemlemos sobre a mesa para responder e :ó
podendo ser publicadas umas vinte resno-.-Ias por dio, as outras devem ficar, por for-
ça, para domingo.

F. Ti. D. — Nfio hn de ouc.
P. L. C. — ]•'.' preciso exame.
/. I. O. — Idem.
M. I (1 U. li. L. — Talvez se trate doresultado dc alguma infccçno c scia faclí-mente curnvsl. Não acredite cm feitiços.Procure-nos.
S. O. )•'. — Collothiol; tome duas colhe-res nas dc sopa por dia.

| C. U. li. — lisse niedicnmcnto è purga-'tivo á dose de 10-15 grs.; é dinphorclico
na de 2-1 grs. De 0,80 a 1 gr. é experto--r.-iiilc. 1-., sem contar o grande valor que tem
çm todas as affeeções cutâneas, a escola ita-liana sustenta (apoiada por Schiiltzc); que,entrando na corrente circulatória, vae com-binar-sc ás albilminns, eliminando-se de-
pois, facilmente, e indicado para a cura das
peores chloroses, onde os ferrugiiiosos e osarsemenes não dão resultado.

Y. \. — Enxofre, ã grs.; naphtol, 2 grs.,o vnsclmn, 25 grs. De manhã c á noite (domesmo modo).
F. P. de O. — Não, senhor.
M. A, R. T. II. A. — Não ha de que..1. P. .1. — Procure-nos.
J. G. P. — Idem.
S. O. R. — Enxofre lavado. 0,20; condu-rango em pó, 0,10; terpina, 0,05. Paru umacápsula. N. 10. Tome uma todas as nianhãs;

DR. NICOL.VO CIANCIO.

Os automov isEs I
OFsOcstüit-siií (íIÍ4íí33 emlBttl»*

foyo, ir*xmiüs> cinco
¦WiiHoa

F*ilA ficiiuilo uni ponto perigoso o ernso*
menlo dns ruas Marques «U> Ãbrantes o Pay-
K.nulá, Vários desastres li-m-so ali dmlo. Ilole,
lida madrugado, mnis um.

Com n velocidade (HIO lni.'lnin, chociirnm-si'
ns automóveis ns, !).'2, dirigido pelo "cliauf-
leui'" ilosí da fiosln, a O», pelo "clmiiffciu*!'
Manoel Angoln Santos. O n:!tl trnsln eninn pas-sagolros Cnslorlnn de CarvalliOi residente á
rua do Luvradlo n. 131 • Cusloillo Silva, car-
roceiro, roslilonto á run Dr. João lllcaiiio nu-
moro 03, o Aniouio Lopes, omprogndo no com»
incido, rosldonlo lambem » rua Di*. Joáo IU.
cardo n, ãil, que, com «> formidável abalo, fo-
rum jogados no solo, recebendo muitos feri-
monloH,

Os dous "cliailffours" lanibein ficaram fc-
1'lllOS, sendo que José da Costa mais ligeira-
monto, liste fviiiliii-se.

Os dentais feridos, unos os soecorros da As-
slslenola, foram rccollildos ás suas residon-
cias, lendo a policia do (Io districto aberto iu.
quorllo, parecendo (pio u respoiisnbllldado
maior cabo ao "cliiinflciir" do nulo II. 022.

Os dous vchiculos ficaram com grandes nvn-
rins.
, , , -. ,,., , l m*M* •

IIECEITA 1ITIL PARA ACIDEZ DO ESTÔMAGO
Rccoitimendada por um especialista

"Dc dez cason du molcsllns do estômago",
dl/, uni ciniuonto cspcciallsln, "novo são lioje
cm dlrt causaitos pelo excesso de acidez. A
principio o estômago em si nfio 6 ntfcclado,
porém, si continuar este estado de acidez, 6
muito provovol quo o ácido alaqiio »:\ pare*
des do estômago o produza uleeras no cuo-
mago ou cancro, .sendo que umas c o outro
poderão acarretar a necessidade dc unia opc-
ração cirúrgica, quiçá para a própria conscr-
vação da viila do paciente. Portanto, uni"estômago ácido" é. na verdade, um sytn-
ptoina grave o devora ser tratado com serie-
dade. li' absolutamente inútil lomar-so pc-
psína e outras lablctlcs geralincntc recom-
mendadas para o estômago. O ácido cm ex-
cesso lem que ser iicutrnllsado pòr meio dc
uni antincido cfflcionlc. Para Isto os me-
dicos quasi sempre rccommondam unia meia
colberliihn do Mngncsln bisurada, diluída cm
um pouco (Piigua, depois do cada refeição.
Pódc-sc tomar «lóse maior, em caso dc nc-
ccssldndc, pois quo & um produeto inteira-
mente inócuo ; mas é preciso ter-se cuidado
do pedir ao pharmaceutico Magnesia bisura-
da, eni frasco azul, porque a íiiagncsia soli
oulras fôrmas não tem sobre o estômago a
mesma acção que a Magnesia bisurada e mui-
tas vezes causa mais inconimodo do que ai-
liviò.

Os pequenos escândalos
Mas... a policia nada pode

fazer
Madame perscgite-o agora, mas o cnvaíhci-

ro G. O. quer se casar. Mndnmc dn escan-
dalos, não quer perder o amante, que é rico,
e o cavalheiro já lhe deu oito contos parase ver livre delia.

A' vista da insistência, o cavalheiro de í
queixa hoje á policia. O Dr. Osório de Al-
meida, 2" delegado auxiliar ouviu-o, nins
íp-ula ponde fazer porque não se traia de
um caso em que a policia possa intervir.

Club dos Diários
A directoria avisa aos Srs. sócios que have-

rá "matinéc" infantil e daiisanle, no din 12
ásjõ horas. ' '

Só será permittido ingresso aos sócios e suas
famílias, devendo os temporários exhlbtr, á
porta, suas carteiras.

Rio, 7 dc outubro dc 191G. — O secretario
Arthur Aravipc. '

Lindas com B f

Dl nações
Saia mm sorj^luSao ei® Hao mnmmk ú®

lis^soo

"A Noite Mundana
¦'\NIVi:itS.\RIQS

1'nxoiu annos nnioiihíli
Os Srs, alinlriintu Alexandrino de Aleius^

iiiiiiUtro da Miirlnlin; capltilo Cnurado de Ni»-
lllíyor, caiillán Ciidofreo Ciioluuu Souivs, Mlle.iiiiitu-, nliiu do Sr, presidente d» Republica;
Dr'. Henrique Taiuier, clinico nesta capital,

Pa/cui annos hoje:
On Sr*, Ur. (iiilcão Carvalhnl, deputado ff-

dernji Croso Draga, fiineeloniirip do Ministério
da Agrlenltiirn; .losO ti, ile MoilCzos Mello,
funceionario dos Tòlogrnphns: Dr. Dronno dos
Stiutos, iidvogiido nu nnssn fôrúi Dr. Attilio
llovllncqua, Mine. Dr. Oustavo da Silveira, I).
Maria l.ulzu Pitanga, dlivctorn da liseolu Dento
Illbolrn.

—Fiií annos hoje o Sr, Alberto Croso, ofi
flclul do «nhlnote do Sr. presidente do lista-
do do llio,

Fez nnnos lionlom o Sr. Miguel domes da
Cruz. ilespiielinnle geral dn Alfândega.Coniplcloii anlc-lioníoni «eis primaveras
a meninii Clnrllllin Macedo, filha do Ur. Jo é
JeronyniQ do Macedo o D. Mnril' de Macedo.
CONFERÊNCIAS

Amnnlitl, ua Escola Normal, o Dr. Mozart
Monteiro, nosso collugn do ímiiroiisn c jirofe -
sor nosso estabelecimento, fura uma oonfereu-
cia ás 11 horas, solire o thenia "A missâm
histórica do Novo Mundo e a necessidade do
pau-nmcrlcnnismo".
MATlMCi: INFANTIL

Ií' ninnnlul, ás ló horas, que o Club dos Dia-
rios ruiiiio em "mnllnóe" Infantil os filhos t\d
seus sócios, fazendo dir.lrilmição de brlij-
quedos.
CONCERTOS

Rcnllsn-so hoje, ás 20 1'2 horas, na Asso-
ciai* io dos Empregados no Commercio, o con-
cerlo vocal e Instrumental cm beneficio* do Iu*
sliliito de Assistência e I'rolcc(âò á U>(aiU>L<,
promovido pelo tenor brasileiro Sr. ETníls e
Silva, que faz a sua estréa perante o publicocarioca, com o concurso dc outros elementos ar-
tlstlcos.

¦ m**M *
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BflOVEíS A PRESTAÇÕES

M. Gomes de Andrade

-- *• ¦ -.;¦SJSS'72
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Contra o jniz de direito de
Uberaba

BELLO HORIZONTE, 11 (A NOITE) —
O Dr. Senha Valle, procurador da Republica,
representou junto ao Tribunal da Relação con-
tra o Dr. Iipaminoiulas Bandeira, juiz do di-í
reito de Uberaba, visto ter este concedido'"habeajs-corpüs" ao tinto; Kn.l.M, preso por.
crime de moeda falsa.

—9*m-

Finíssimo licor.

Uma creancinha morre na
Ia delegacia auxiliar

Filamena Ferreira da Silva, cozinheira, rcsl-
dente á rua dos Arcos n. 133, foi hoje á 1*
delegacia auxiliar pedir uma gula para mter-
nar nn Santa Casa a sua filhinhn de dous an-
nos, Damiana, quo tinha em seus braços, mui-
to doenlinlia. E quando se passava n guia sue-
cedeu Damiana morrei*, dando-se, então, uma
scena commovenle, chorando Fllomcna louca
de dor, amargamente.

O cadáver de Damiana foi removido para o
necrotério publico.

 i i i>^ i

Combinações muito finas de 24$500
vendem-se a 14$SOO

EXPOSIÇÃO
A' rua da Carioca, 6j, acham-se hoje?

expostas lindas mobilias que a Casa Martins
vende a dinheiro e a prestações, por pre»
cos sem competidores.
-—- ¦ ma— ,1»

Pronunciado preso
A Inspeciona do Corpo dc Segurança pret»

(leu hoje, nesla capital. Augusto dc Oliveira,
pronunciado pelo juiz da 'Ia Vara Criminal.

NO

FOLHETIM
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Em definitiva liquidação
-008-
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Deposito-

ERNESTO SOUZA
Pyspèpsiii. Mus digestões. In-
iippctçiicia, enxaqueca, pnl pi——Uu.'iJL's. rij-nJo. lateslinos—

Pritnciru de Murço 14

Abandonados pelo pae
Compareceu á delegacia do 17° districto

Agapito Affonso, guarda nocturno do 20" dis-
tricto, pae dos menores Oswaldo e Walde-
mar, que foram parar naquella delegacia di-
zchdo-se abandonados.

Agapito declarou que ha muitos annos re-
side á rua Major Freitas n. 43 e que. já não
é a primeira vez que seus filhos fogem du
casa.

Os pequenos voltaram em sua companhia
depois de confessar que tinham faltado eom
a verdade,

PÁRQUE-LEME
Iháugiirar-se-á amanhã, no Leme, no pon-

to dos bondes, o Piirque-Leriiò, do Sr. S. Pa-
ranhós, casa de diversões que vem de ser
íili montada,

-junausntan&íKasa

Amanhã, suecuienta feijoada
**"A Casa AssemWéa, restaurante de primei-ra ontem, tem diaiiamenle o mais variado"meuu" o o* melhores vinhos. Rua da Assem-

bica, 7», Proprietário, Ottomaf Moller.

Didaco ÇBiÊgiirci no papel de
Di4. N-aniíoey

Edição da "CORONA-FILMS"
******

Política de Alagoas
Uma rectitícação que nos

pedem
A representação alagoana pertencente á op-

posição á actuai situação do Estado pede-nos
a publicação do seguinte, em contestação á en-
trevista do Sr, deputado Gonçalves Maia, hon-
tem publicada neste jornal:"Não é cxaclo que o mandato do presidente
da Câmara situacionista de Alagoas seja iniu
nc de duvidas como deu a entender o Sr.
deputado Gonçalves Maia. Os poderes clecti-
vos da facção situacionista do listado estão
cm duplicata ou são originariainentc nullo*^
por lerem as respectivas eleições sido feita!
perante mesas clcitoraes orgaliisudas illegal-
mente na vigência de um decreto do cx-gover-
nadnr Clodo.-ildo, tornado sem cffeito por um
accórdão do Supremo 'Tribunal Federal."
¦¦!¦ — — ¦¦¦¦- '• rj^CEgfc—fi.-.-,.—.—¦—..—— -> .- .

Dr. Eíiívãr Àiíríiu.ícs:*; i inlnuienf.'
«»"' ',- ' v ¦' 1'lllléfCIÍ Í!M

pelo Pueutnothorax — Rua S. José lüü, ás
horas.

Emocionante romance da actua-
« lidade, de Gaston Leroux »

2f PARTE
A terrível aventura

¦»••-

m
Ali! sim, minha senhora, fi Julielu?...

disse em tom de chacota, Rosenlicim. A me-
nina Julieta está mettida em ináos lençóes!Deixe-me ir á agencia.Qando estiver tudo terminado, minha
senhora! E quando eu tltmbem tiver acabado
o meu serviço, terei a honra dc aeompanhal-a
ii 16 lá.

Rosenhèiní fez signal a dous homens, queladearam Monique e não mais a deixaram.Oral i.-;so é para garantil-al
Monique olhou em derredor. Marielta, a

camareira, desapparecera. Monique teve queacompanhar o tal Rosenlicim no que elle
chamava "a sua visita de inspecção".

Não havia uma hora que os allemães ti-
nltani penetrado em Urétilly-la-Oòle, ic .fáliada mais existia nas cisas.

Tudo fora atirado para a rua.
Isso simplificava em absoluto o inquérito

do : maire'-', ordenado pelo coronel.
Grupos de soldados esvasiavám garrafas,cantando.. Outros; deitados em colchões, esti-

rados sobre colchas, montes dc palha, dor-¦iiiím profundamente, como animaes fartos,'¦'.'.lios de refeições em pratos, garrafas a meio
,'as'i'ls, copos c talheres por toda a parte...;

A alguma distancia eram registos c gave-

tas atirados ao chão, armários abertos, ar-
ròmbndos; aqui, regavam com .petróleo as
lojas, depois de conscieiiciosamente saquea-
das.

Monique reparou num soldado que acompa-
nhava Rosenlicim e que levava uma saccola
quasi elegante, que abrira diversas vezes á
sua vista. *

Esta saccola continha uma ferramenta com-
pleta de arroinbadòr; gazú'as, ganchos, cha-
yes inglezãs de diversos calibres* etc. As
ferramentas eram niekeladas, -mas, a julgar
pelas arranhaduras que tinham, era nianifes-
to que. já haviam servido muito.

O furriçl surprelienden o olhar cstupèfa-
cto de .Monique, na oceasião em que procura-
\a nessa saccola a ferramenta necessária para
arrombar n porta resistente de uni cofre dc
ferro, embutido numa parede...— Ali I de ludos nos lembrámos, disse-llic
elle... A nossa organisação nada deixa a de-
se.jnr. O qüc quer. cara senhora. E' a guer-
ra! "Das ist Krieg"! como se diz em iiossa
terra.

liiitraram num palco, onde uni ignóbil bro-
dio chegava a seu lèrmò. A' entrada desse
palco, um sargento, seiilado junto dc uma
menina, escrevia:

Estás escrevendo "para a terra"'.' disse
Rosenhèiní, os meus cumprimentos á palròa;
que lhes conla de interessante?

Tudo! respondeu o outro, e leu cm voz
alta:

"Temos aqui muito vinho á disposição c
bebcmol-o como si fosse água. A primeira
cousa que fazemos é esvasiav as adegas. Eu-
cbenios os nossos cantis com vinho. A cer-
veja ê ácida, detestável. Encontrámos Iam-
bem, freqüentemente, coghac cxeellentc. Sa-
quoitriiòs principalmente, muito — poderá»
disso ter uma idéa, imaginando os quarto»
transformados em perfeitos chiqueiros"; O as-
siiçar, o arroz, a semola, a farinha, os vidros
quebrados, o papel, o vinho os copos semi-
bebidos e quebrados; tudo isso jaz misturado
pelo chão. A roupa é arrancada dos armários,
os vestidos de seda espesinhodos; Parece es-
tiirmos numa caverna de salteadores. Carrega-
mos meias de mulher, camisas de mulher,
ludo do que nos podemos apoderar. Eu mes-
mo tenho no corpo uma camisa decolada de
mulher. "

Rosenlicim desatou a rir:
Mostra! disse elle... e o outro, desabo-

toando a blusa, mostrou-lhe a camisa ren-
dada! "Das ist Krieg! Das ist Krieg"!.'.,

Na oceasião cm que saiam desse palco, pc-
los lados da "mairic", subiram ehainníns á
uma altura prodigiosa; um espesso torveli-
niio de fumaça surgiu á esquerda. Pareceu
n Monique que o seu destino era morrer uo
meio dessa fornalha que começava c isso não
a apavorou.

Só tinha um desejo: ver Frauçois para pe-dir-lhe noticias de GérardI Porque, finatmeii-
te, Gérard talvez tivesse morrido c ella o
ignorava !...

Nesse momento, fizeram-se ouvir clamores,
choros, gemidos e uma pequena tropa sor-
giu'... Compiinhit-sõ esta de uns vinte na-
turaes de llrctitly, velhos, velhas c creanças.
que os soldados haviam conseguido descobrir,
escondidos nos celleiros e nas adegas c queempurravam a coronhadas, em dirceção á
praça da "mairic"...

O ospectaculó era tão horrivel qne fez sal-
lar lagrimas dos olhos dc Monique.

Senhor! exclamou, dirigindo-se a liosc-i:!iciui. isso é abominável! ijucíti conàmaiidtv*

aqui! Intimo-o a que me leve á presença do
seu chefe!

Inunediatanientc, minha senhora, com
tanto maior pruzer, pois que elle acaba de
me mandar chamar. O meu chefe ficará mui-
Io satisfeito por tornar a vel-a; era um ami-
go de seu marido !...

Ali! disse Monique empallideccndo.—- Sim, é o capitão Feind. Certamente na»
da lhe poderá recusar!...

Cinco minutos depois chegavam á entra»
da da agencia dos correios, que estava gunr-dada por uns doze homens. Acabavam de re«
colher na rua as victimas de Frauçois,

VII
O CARTÃO AMARELLO

Já sabemos que. o primeiro grito que Mo-
nlquè lançara ao entrar na agencia fora di«
rígido a 1'rançois. Frauçois eomprcliendeii-
lne immcdiatamcnte a significação. Rccòhlie-
ecu o grilo da mãe, como reconhecera o gritoda noiva.

¦— Minha senhora, disse elle, Gérard vive.:
Si me tivessem dado tempo, eu teria ido le-
var-lhe noticias delle.
jMoniqtie. pedira muitas vezes nas suas ora-

ções ao Senhor Deus que fizesse morrer filo-íjosaihèhte o filho querido, antes que lhe ros-
se desvendada a infâmia do pae; isso não
impedia á mãe de estremecer de alegria, cada
vez (pie lhe davam boas noticias do seu ente
querido, ela vida do seu filho, para a eonaer-
vação da qual cila preparava a sua própriainfâmia.

Mnsy (pie estaria fazendo Frauçois? Quala razão dessa mão vermelha goitejando e
ftiniegáhdo acima daquella água fervendo, o
de que espécie era a luz sublime que brilhava
nessa fronte do eamponio pertinnz?Que está fazendo uhiV...

Es!ou provando a estes senhores quanão lia tortura que faça falar um velho lore-
ncnso como eu !

Ah! que miseráveis! F. é o tal FeindI...
E olhou para os que a cercavam, procura*

do reconhecer o ex-em prega d o da casa Hanei
jiériir. Ella não o viu junto dos uniformei
que abi estavam. O eajiitão, após ã chegada
dc flosenhcim, havia immcdiatamèhtc levado
o funiel para a cozinha da senhora Benoist,'

{.Coniinúa.)
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ACTIVO
1*1 ias dtâcontída..,. 1 .')7'hftflO$Sfm
l.-tr,i* n r«r«bnr  i:i.'.iUi:r.li.l»7Hi)
CiiiproMlmot, contas

ratiçtOBidiii.iir.... 4.8Bi:02òS'íO
Caluu mutrir, lillaes e
nRendas  in.ft7RittíS::m

nivr.siU conti»  705:871*5310
Prnliorei de etnpreiti-

mos, dc codIrí catt*
cloiiadw, etc  7.on2:íft:»S:tfiO

IVdnrct 
depositados.. eil.OlieiOIOfT&O".tii\;i. em moeda cor*' 

icnte  ll.388il49>'IM
tal. •Já6:r»Tns.r»oo

PASSIVO
Cnpllíl declarado da . .

iMi*n iiii.il  i. r.o.i.i#on$ íoo
Dcnoiitn ii prn«o lixo

o com bvím»,. ..,,
Contas correntes com

ciem Juros
Dlverin* contas
Tlitito. cm caneno a
deposito

Letras n pagar
Ciií.mi mtitil», Aline» o
ngcncioi ,

l.oiO:Rfin$i:.o

Í5.070i70i$7í0
1 ;..-.'<¦ 1:1111$'mu

Ol.e02:Iifi5$130
tUl:l77""*»70

8.Í7Ó'.887$030
1il4.Bifi',510S*)liU

S. E. ou 0. — Hio de Janeiro, 7 de outubro do 1010. — Pelo Londnn nnd
Jliver Plato Bank, I Imltrd — ("ulçnndo"! C, D. Simont, perentr; (rtssisnml.i)
Cyril Lynch, contador.

Tell's Bier
A cerveja preferida pelas Se*
blioras (leve e sauclavelj.

Introduzida no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris cm 1889
«om MEDALHA DE OURO.

Roa. Blaehnelo 02
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

Perdeu-se
1
Uma carteira dc notascoiu o monogratntiin
L. M., não contendo valores, sondo, po-
t(an, um objeclo de oítiniação; gratifica-
sc com 5021000 u quem a entregar na
rüa General Câmara, 80, Armazcm.

RostaurfinILoáo flaOoro
taiit cjpocial rm pit^ns ,'i pnrlnjiiwa

c polxndas íi bahiana,

C0LL0CAÇÀ3
, Vende-se tuna fabrica dc tecidos de
malha, para t.000 n 2 000 dúzias de cami-
sa«ite meins meninos, micbinas garanti*
das, trabalha cuni tio nacional, tem
grande stock dc agulhas para tia 3 annos
de trabalho sem prcei.»ar importar do
estrangeiro. Ou nrceila-sc uai on ilnu-
sócio? para gerencia e caixa, capital
£0;OQiJiu0O, que poderá ser parte é vistii
o parte a prazn, ordenado 50U$0ÚU, lucro»
a rcmliinar. Teia casa prompln a forno-
cer o necessário c receber o projncto
ria fabrica. Informações cem o Sr. lia-
phnei dc Oliveira.—Aua Thoophilo Otloni
n. 30.

III!
faz-se qualijiiri' postiço ile
irte com cabellos caído
•enteado no saião üÇOOU
Monicurc)—Trata-

mento das unhas 3|ü00
Massugens vibrato-

rias, appiicnç&o 2SO00
Tintura cm cabeça 20$0U0
Lavagens ile cabeça

a  3ÍO00
Perfumnrins fmas pelos me-

iberos preços
Salão exclusivamente para
senhoras Casa A NOIVA, 36
rua Rodrigo Silva 30, otitiga
Ourivns, enlre Assemb í\\ e
Sete de Setembro. Teleplione

1.02", Central :*

Masson Clfiraantine
——«o»——

Por occasião de transferencia da casa
da rua Visconde de Maranguapo 1S parn
à avenida Mem de Sá 20 A, vendemos
chapíos chies para senhoras a 15S, 18$
c 20Ç, preço de reclame. Só durante oito
dias.-Teieph. C. D753.

ir fio t'ma unica
apnlicação

do FRACllL
(PO') ba.«ta
para fazer

desapparecer INSTANTANEAMENTE h
POR COMPLETO todo c qualquer suor
fétido do corpo (pés, axillas, etc.) A'
venda na perfumaria A NOIVA, rua
Rodrigo Silva n 30, e
em todas as drogarias
e perfuinanas.
Caixa 2SÕ00 pelo Cor-

relo SínOO.

A NOIVA, rua

Fíll
D. MonteiroeCompanhia

ARMADORES Í3 ESTOFADORES
Completo sortimento de to-

dos os artigos para ornamen-
tação de salas. Tapeçarias e
moveis para dormitório, sa-
Ias de jantar c salas de visita.

Preços .sem competência.
Rua da Quitanda n. 29-31

Teleplione 1.998 Central
STADT MUNCHEN

Bar e restaurant ao ar livro
Almòçoe, jantares e ceias

Hoje ao jantar;
L'oignon, massa.
Canja, carutú á bahiana.
Peru á brasileira
Ostras frescas ao limão.

Amanhã :
FEIJOADA ESPECIAL.
Gabinetes no terraço.
Preços módicos.

Cozinha para todos os
paladares

1, Praça Tiradentes.l
iELBPH. 665 CENTRAL

llojo nn jantar:
Perna ib' porco ti americana,
Capão com lalharlm.
Especial cozido familiar.

Amanhã nú ulmoço:
Lombitilio fresco úcalalü.

Ao jantar:
Vi ngo á liíi! ela.
Leilão nssal o á brasileira.
Aioiii dn pi.iti» do diu o cardápio í

sempre variado com us ficços marcados
au alcance de todoi.

Deliciosos vinhos de mesa
de Alcobnçn e Gatão

Avenida liio Branco n. i83
(Junto im liwnon)

Aborto iiie 1 hora da noite

Chapéos dc sol c bengalas
O mais variado sortimento encontro-
se nu CASA DAItnOSA, praça Tira-
dentes n.Õ, junto á cnmisnriu I'10"
grosso,

N. II. — Nesta casn cohicm-sq
clmnóos c Inzi-m-se concertos com
rapidez e perlcição.

-.CAMINJSIIIE-
ourives 37

TEL 3666 NORTE
Amanhã ao almoço :

Cozido especial.
Rabada com caruiií.
Frinse salada íl brasileira.

Ao jantar :
Leitão recheado.
Peixadas em panellinhas.
Camarões torrados.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.
Sardinhas nas brasas.
PREÇOS DO COSTUME

Leitura Portugueza
Aprcnde-se a ler cm 30 lições (de

meia hora) pela orlo maravilhosa do
grande poeta' lyrico Juão de Deus.

Vontade c. memória, e todos aprendem
em 00 lições, homens, senhoras e cre-
ancas. Explicatlores : Mantos Braga e Vio-
leta Braga.

S. J0SE' 52

-mwWm
TOSSE
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, ai.tiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmaoias e drogarias

Cautelas
Compram-se as do Monte de

Soceorro c das casas de pe-
nhores, na mais antiga . casa-
Avenida Passos n. 29 (antiga
rua do Sacramento). C. Mo-
raes & Cornp.

DINHEIRO
Empresía-se sobre jóias,roupas, fazendas, metaes,
planos, moveis c limo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPllÕNlíTofa N"0RTE

[Aberto dns 7 horas tia
niunhii Yis 7 dn tioitej

j!TiBeR"\l&c.

Vcndern-sc
jóias n preços baratissimos: na

rua Gonçalves Dias 1)7

Joalherü Valentim
Telephone n. °9t — Central

SEDLITZ I IM euuil-ii.lt uwnliiTtmuHu.n
tiWr i (rim imm)Im« mt —--——•
miUnftwu-itmttieitytM-atiii

PHOSPHOROS

^w ^^-sbyi •5hB5t <*^*—» ^^l." '

OLHO
PAU CERA

200000$
Fazenda do criação

Veiide-sc uma com (5oo ai-
queires de superiores terras cm
pastos cercados de arame far-
padn, rafe^al, niattas vítgehs
e capoeirões, com magnificas
casas, demorada, mobilada,dc
machinas, tulhas, paio!, erige-
nho de serra, terreiros dc pe-
dra, colônias, mangueira pára
tiragem de leite e banhèrso
carrapaticida. Contún 200 cabe-
ças de gado vaceum com san-
gue Reed-Lincolh, 60 ditas ca-
vallar c nutar e 200 ditas de
lanigcros dc sangue, cara negra.
Dista 5 horas desta capital, 110
ramal de São Paulo; para mais
informações, á rua Alfândega
n. 7, sobrado, do meio dia ;is
3 horas.

CAPE' SANTA RITA

Rua do Acic n. 8I.Telèplíono 1101 Norte
e ma Marechal Florinno, 22. Teiophoiio
1.2la .Norte.

Compra-se
qualquer quantidade ile jóias velha»

com otl sem pedras, de qualquer valor o
cautelas do «.Monte de;Si)ceoi'i'0»; paga-so
liem, lin rua Gonçalves Dias 11. ÍJ7.

Joalheria Valentim
Telephone fl'JI Central

A PRÜPRiEDADE
ao alcance de

todos !
PROBLEMA RESOLVIDO

Todos podem ser proprietários e tor-
nar-se donos dn um terreno do valor
de CINCO CONTOS 1)15 HEIS c do um
predio do valor de.DUZ CONIOSDI'

itr.IS, inscrevendo-so na fóiie
•iIDEM.» dn seeção predial da PKIt-

SEVEUANÇA UNTERNACIONAl., pa-
j;aiido apenas n ditninutn quantia
de CINCO Mil. Ilí:iS por mez! In-
1'ormaçõe.í, prosados, insçripções
na sódo da Companhia :
Perseverança Internacional
Avenida llio p.ranco n. 171

1110

A NOTRE-DAME DE PARIS
Grandes sal^s em todas as

secçíes a preços sem prece-
dentes.
O Jicina de costura e tallleur

ponr iiaísses

tsasat
ffI™íYiniI Energil poderoso tônico

Novo anti-rheumatico
Mncrsil (lepumiivo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

tm-Vmm

A' venda em todas as boas pharmacias e drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & C. e Araújo Freitas & C.

PENSÃO —Piaia de Botafogo_ > 384 ^
cm frerte ao Pavilhão do Regatas — Telep. sul 9'.lt ^^^-****^\-
Succursal — Installada iij esplendido pre ^ 

^" ^*m*

dio novo de moderna construí çãoj^»»,*****0»**f \ ^*^^»**^"^
R. das Laranjciras, V&^^^L^TÇi* *^m^^^^^
Telep. 5.436 ^^**-*^% Vi ^^^'^ 

°zinlm 'lo Pf!"
^^^p-*****|L \ jf^^^^ 

ni'-'i"'a ordem — Aposentos
^^kl» f^^^*^^^ e imnltciros, com todos os confor-
^»***" V2^«***^^^ t"5 modernos. — Rem tratamento.. Preços

^^-*******^ini(liros. iiondcsíi*ptirlii. MiCÜEL II. SIXE1.& I1UIÃOS

adquirida 011 hereditária om todas as
maiiirèstnçõés'. Rhctimatismo, Ecze-
ma-, Uleorus, Tumores, Dores museu-
lares c Oiseas, Dores de Mliõçá no-
cturnas, et', e tmlas doença* roj.ii.l-
taiiles de impurezas do saiigiie,
curam-se inliiilivoimeiilo com _

Cinco que com um só Irasco faz desappareecr qualquer manileslação. Uma
collior após as relciçôes, Mm ludas as pharmacias.

Mis Lnetyl
PROFESSOR

Recem-vindo do norte da Repu-
blicri, aeceita collocação era quaes-
quer institutos de ensino primário
c secundário, 110 Districto Federal
ou em Nictheroy, para ensinar to-
das as disciplinas do curso primário
e — matlieniaticn, sciencias physi-
cas e nnturnes — tio curso secunda-
rio.

Prepara também alumnos, em ca-
sas particulares, para prestarem
exames no Collegio Pedro II e na
Escola Normal; e bem assim candi-
dntos nos estimes vestibulares, na
Escola Polyteclinica, Faculdade de
Medicina c Escolas Militar e Na-
vai.

Preços módicos
Residência: avenida Rio Branco

n. 11, 2o andar.

I
O maior c mais importante du
Brasil, Oecupando a melhor ti*

tuação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos
Frequcncln nnnunl do 30.OCO clieu-
as. Diária completa, a partir de

I0SÜ00.
End. Teleg. - AVENIDA

«IO DE .IANEIHO

DENTES ARTIFICIAES
Novo Systema:

ESPECIALISTA
Pronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á

dos dentes naturaes. Segurança a toda a prova.
Commodidade absoluta

Rua do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quanlidado - con-

suliem os nossos preços quo encontrarão
vantagens.

 B. SOUZA & C' —
5t-Rua da Misericórdia—5l

Tclei.hune Conlral 3109

AVIòO IMPMtTAHiE
PúdcV. S. lor este aviso, collocando-o

na distancia de i4 policiadas'' Si não
pôde /: porque seus olhos estão fracos c
precisam do lentes. Queira dirigir-se .1
rua da Assembléa 11 ,r,0. CASA ROCHA,
que examina avisla grátis c vende óculos
baratos.

Loteriss da Canitai Federal
CnmpinliU di Loterias Niôlenin

do Brasil

EslrncçGcs piiMIcns, snli n fhrnll-
snefio tln unvernò federal, ím !i l|2 «
aos snlilindos ns .'I horas; 1» run

Visconde do Italiornliy n. 45

Depoli de amiobi
311 — 50-

Aos Srs. Veranistas
A Agencia Pestana, como nos annos nn-

terióres, enenrrega-so de tomar a domi-
eilio no.-ta capital a bagagem dos Srs.
Veranistas, c entregar lambem a domi-
eilio om Petropolis, Frihurgo, Campos,
Bcllo Horizonte, Juiz de Fora c Sito Pau-
lo, a taxas muito reduzidas e por con-
trato com a Central do Brasil o Leo-
poliima, assim como paratis estações de
uglins, Caxambúj Lambary, Cambuquira,
Caldas e outras, vendendo bilhetes para
Iodas estas estações com direito a aba-
timento nos fretes da bagagem, e leitos
para os nocturnos da Central e Leopol-
dina.
69, rua do Carmo, 65

Tclsphono 3-li Central.

ISioSm
Por 800 riii om inteiros

Os pedidos dc hillicles do Inte*
cior tlevctn ser ncompnnllndofl dc
ninÍ3 (100 réia pnra i» porto do Cor-
rcio c dlrlRidos aos nRcnlôs cernes
Nnznrcth & ('., rnri ilo Ouvidor
n. 01, caixa n. 817. Tclog, L.IJS*
Vivi. c na casa F. Guimarães, Ho-
snrioi 71, osqulnn do beco das Cnn*
ccllíis, caixa do Corrnlò n. 1.273

ÃoseHlu arai
pelle

Com os preparados para a
. 

"le. 
üícmsónPEIÍ0U.NAI':SMAl..

TE. único que adquiro o conserva
a hcllcza iin culis. Approvndu polo
Instituiu do IIGIIe7.it dc Pnris c pre-
iiiiatn nela Exposição de Miiano. I'rc-
ço 3$000.

Incoiilra-sn ã venda cm tiidlis ns
l.ftrliiiiiiiriii'. mini <• fin S. Paliln

S. LOUStENÇO
HOTEL CENTRAL

— Pronriclnrio: José Justíno Ferreira —
Ilude Sul Minciia — Eslmlo

de Minas
A estação de águas mais próxima

da* grandes capitão» dn S Paulo c Hio.
Inlurmaçflci: rua Clapp 7 e S Josó 1,

HIO DE JANEIRO

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

DELICIOSA BEBIDA

+iPfl^^^^ A-^y

tspumante, refrigerante, sem
álcool

CALÇADOiln
Travessa S. Fran*
ctsco ú'i Paula 38

—;<0» —

E' a casa que sempre tem
novidades cm botas e sapatos
para senhoras e meninas, ul-
timos modelos, os mais chies.

A CILTIR4 PHYSIU
Prof, Enéas Campello

Qucreis ser
fortes' e sa-
dios?
1,'uereis pos-

siitr o vosso
busto desen-
volvido e cor-
rigir os vos-
sos doleitos
pbysiiiis'?

Matriciilne-
vo.- nas aulas
do Centro dc
Cultura Pby-
sicn, tt rua
Barão de I,a-
dario, Ü8, ou
escrevei pe-
dindo os ap-
parélliòs de
Gymnaslica

deQiinrtoiqite
custam 1U")) e

125000, com pesos de 1 ou 2 kilos.
Ani encontrareis também tabellas para

gymnastica sueca a 3}i,regras para exerci-
cios, com pequenos pesos, a 2S e todos
os meios para a vossa cultura pby-
aiua. Hemetteni-se parn o interior me-
diante vale postal Não csqtléçnos da
conservação da vossa saiule, deixando de
escrever iminedialamcnto, pedindo o.s pro-
spectos ou inlorniaçõcs eirciihistãnciadas.

Níio so aeceita importnncia em sellos
O Centro dispõe também de gabine-

to para massagens. Al lendo a cliama-
dos a domicilio. Te . -1.-152.

¦ i..... i mmm-mm-mmmmB

JO C1C BY-CLÜ B

\'t 19 o 4r.' — l- BOM
FKRHO CIvNTlt.M. 1)0

cn - R, OK
. IIRASII. -

l.IfiO metros — 1'romln: IsMlIi"' —
Anlmne« som vlctnrltl cm parco dn
prêmio mtpcrlnr n 1 lOOflíOUO.

Kl 10$
njpnnntlor  M

n.ircclnllii ..... Si .......
il Doiilovnrtl II

t.ndy IVrlclos
Tnrlti» .....•••........>
Miss riorvnre 

Frniiclii

r.i

Si
48
47

A' 1 c 20' -- 2o pnroo — ANIMA*
ÇAO — l.flOO metros — ProtnlOl
íiridOÇ! — Animnos sem victorln
neste nnno.

Iliitilnn;: r II 
Ilfl !¦"!•". ..MllllMIIMlM
Trunfo •
Aratfnn III ,.
Buenos Aires II 
Mcrry Bny ••••¦•¦•

Kllosns
60

f.l>
nO
1!l

Royal Scotch  40

A'-. 2,00 — .T parco — VEI.0CI-
DADI3 — l.l*i0 nutro'. — Prêmio:
1:5009 — Anltnocs dc II n 4 nnnos
sem mais do, duna vlçtorlns.

Itllos
r..'iDavid 

Idyl
1'istncliio ..
IinnKf 
St. 1'liiinn
Miss IJndn
Nnidn 

52
H2
r»i
nor.o
co

YPI-
l.fiOO mel ros - Prêmio:
Auimacs jiacionacs.

A's 2 c '10' — 4* parco
JUNOA
íisooç -

Cnngtissi'i
Cascalho
Ganny ..
Kstllleto .
Cntnclin

Kilos
58
r»i
r»i
RO
4!l

A*« 0 o 20' — lí- pnroo - piia.
DO FI.I'IMINI'NSI" •» 1.720 me.
lios — Prêmio: 1)0009 — Anlrnsei
som victorln cm sraoao prcmlo ou
clannlco.

Plnmenao
Mnrvollous
Pnrnnn ..
Iliicltkss

)'.iiii
• •HlMlMlM

• MIIMIHIIiM 9
A's 4.00 — C pnreo — DF.Zl:.

SP.IS DR MAIO — 1:000 medrou -
Proinloi liBÕO? —¦ Anlmnes M-m
mnis dc uma victorln neste nnno.

Smil! 
I.ord Ciiniilng
Ooytncn/. ....
Sc.imp 
(inlilrn Spttrs ,

Kili.
03
08

02
A'fl i c 40' — 7' parco -- DESÇO.

BRRTA ITA AMRIUCA — 2. IDO mo.
tros — Prcmlo: 2:00015 —¦ Anlmnes
do qunlquer paiz.

Cumpo Alegre IT
Sulino V 
Plcrrot III ....
Hattcry ........

i;;i

. i.....

fM

A's 0 c 20' — fi» parco — n,\<;.
SICO PRIMAVERA —¦ 2.000 mi.-
tros — Prêmio: r.tOfio? -- Anhnncs
nncionncs,

Inlorviow ..
líncr.qíc.H ..,
Patrono ...
Samnrltnno
Mystcrloso ,
Iloull 
Triumplio II

KIlo.
09
59
r.s
Ml
01
4ft
4I>

Rio dc Janeiro, 10 üê outubro d«
lOltí. — A dlrectorl» 4o corrida*.

PÉpiras \ pmlpn
FILIAL DA CASA BARROCAS

Rua do Rosário io5 entre Qui-
tanda c Avenida

CASA MATRIZ llun do Hospício 181,
canto da rua da Conceição.

Amanhã ao almoço:
Mcxilbüos nn vinagrei»*, feijoada em

canoa, língua llio Grande com batatas,

Ao jantar:
Piiréo .'i Ia conde, sardinhas d'0vnr,

perna de porco assada.
Tnilns os dias o<tras frescas e caçai,

legumes variados. Superiores vinho» ilúr
¦Io Müuilego, Alvaralliíio, Mounscn c verde
branco ila Quinti da Insiio;— Cliopp.i

P.-l is ra«as eslão abcihis aos domingos
c feriados.

Manoel Fernandos Barrocas

Malas
A Mala Cliinez.i, !t rua do I.avradio

n. 01, é a rasa quo mais barato vende,
visto o grande sórlimtfnlo quo tom; chama
a atlenção dos Senhores viajantes.

-iNTARCTICA
Recebem-se pedidos

e encomniendas des
tas aíainadai cervejas
no Deposito á run Ria-
chuelo ti. 92, (Etnpre-
sa dc Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telephone 2361 C.

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRESSE

iosá Wlv^tivxTiomv.-tvtjviija
Largo S. Francisco de Paula, 44

TEL,-E3?I-IOISrE 3B14 NORTE
0 mais confjrtavol salão, primotosa

cozinha.
Menu

Amanhã ao almoço:
Mayorinaiso do salmão, vatapá A bahiana,

cozido á madrilcna, carneiro ao mit.
sauco.

Ao jantar:
Peru á brasileira, snpreme frango á

bóhcmia, pèixnda á povei.ro. Ostras lies-
cas. Legumes paulistas.

EXCELSA GAURiFEIRA
Concerto duo de cvlharn

LOTERIA
DE

S. PAULO
Oarantida oelo eoverno <ií

fitado

Sesta-ieira, 13 do correm»

Mi
Por i$8oo

Billietes á venda em todas a<
casas lotericas.

BENZülN
Tara o cmbcllezamcnto do rosto e

das mãos; relresca
i a pelle irritada pela navalha

Vidro 4$ooo. Pelo Correio
fiSooo

Perfumaria Orlando Rangel

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dentls»

ta pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
llios garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda n. iS

Tosse-Bronehltes-Aithma
O Peitoral de Juruá de Alfredo de

Carvalho, exclusivamente vegetal, 0"
que maior numero reúne de curas. In-
números attèsladòs médicos o de p^s-
sons curadas o afflrmnm. A' venda nas
boas pnarmacias e drogarias do Itio
c dos Estados.—Deposito, Alfredo do
Carvalho & I'.- Rua t' de Março, 10.

Não precisa de reclame

LAMBARY
Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Olíoni n. 34

Telephone Norte 855

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO -

tToiiriico» Cremilda d'Oliveira

HOJE HOJE
A's 8 horas—A's 10 heras

1 num
Brilhante crea<;ão de CuEMILDA

D'0LIV1'.IUA.
Magnilíeo trabalho de ALEXANDRE

AZEVEDO, 110 pintor Gerardo.

Amanhã, « iiialinòe » ;ís 2 1/2 e ás 8
o 10 libras—Recitas de gala—O CANA*
RIO.

e
A seguir a comedia ingleza de Pinero-MENTIRA DE MULHER.

ÊXITO ABSOLUTO

Cabaret Restauram do

CLUBMOZART
HOJE E SEMPRE

A elegante bonbonnière da rua Chile, 31

Todas as noites, ás 9' horas, suecesso
inegualuvel da « troupe » contratadu ex-
picssamenle para esle cabaret em São
Paulo e Buenos Aires pela Agencia i**
trai Ingleza.

A .svmpathioa cabaretière LA URA
OI1ETTK.

FLORY, cantora francezn.
I.OS MINERVINI.
TRIO KANEIWSKV, bailarinas russw,
NINE1TL, chanteuse fraíieaiso,
BKLLA H7.ITANA
1IELENE LA GIüOUTTE.

Brevemente, eslróa SILVINA.
Variado corpo do baile sob a direeção

do professor PAULO.
Orchestra de tziganos sob a dirorçSo

do prolessor brasileiro ERNESTO NERY.

Cinema Theatro S. José
Empresa Paschoal Scgreto

"Companhia nacional, fundada cm 1 do
julho de 1'JII—Díreeçfio secnica do
lictor Edurfrdo Vieira—Maestro director
da orchestra, Josó Nonas.
A. maior victorin do theatro popular

HOJE ÍHOJE
li de outubro

Tres sessões-.Vs 7, 8 3/1- e 10 1/2
83», 24a e 25a representações da revista

i» costumes cariocas em dous actos,
ova quadros e duas npotlieosos, original
os oofihecidos escriiitnies IGNAGIO RA-
OSO e RESTIEIl JÚNIOR, musica de

^AÜLINO SACRAMENTO

0 PISTOLÃO
A peça de maior suecesso da aclualldade

O esps^tnculo começa pela cxhibição
|e filma ciriemalographicos.

Amanhã, grandiosa «tmatinéé» com-
• PIST0II0

CABARET RESTAURANT DO

GliUB DOS PObITIGOS
RUA UO PASSEIO N. 7S

0 mais elegante do Rio dc Janeiro—
Completamente reformado.

HOJE — Grandiosa soirée cm quo íigu-
ram os mais applaudidos artistas, Sob a
direeção do popular cnbaret.ior brasileiro,
(único no gênero) JÚLIO MORAES.

LA IBÉRIA, a rainha do baile hcspanhol.
LA MORUCIIA, a graciosa cantante

itnlc-aigentina.
LA NI.NKTIU.seiii rival cantora f.-anceza.
LA VALENCIANITA, couplctista hespa-

nhula,

Sexta-feira—Grandes esiróas : — LINA
DORIS, cantora franceza—LA CLARETTA,
cantora lyriea italiana.

Todos esles artistas são contratados
pela Empresa PARISI-MOLINA.

Exilo grandioso da orchestra de tziga-
nos, dirigida pelo popular ('ICKMANN. A
mnis harmoniosa. Arte... Elegância... liei—
Ua... Mu.-ica... llures...

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia do sessões, do

lidon-Thcalro, de Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia de. A. Gorjiío

HOJE HOJE
Duas sessões— Duas—A's 7 3,'t

c 0 3/1 da noite
Dous iinnoncntcs espcctaculos

com a celebre, querida e popular
revista-fnnta-ia em dous actos

e nove quadros

MARÉ DE ROSAS
O maior csito desla 1 lournéo »

Compóres: Zé Lêrins, Carlos Leal •
Pintasilgo, l.uiz Bravo.

Toma parte Ioda a companhia
SumptlloSos scenarios — Luxuoso

gtiaria-roupa — Apparatosa « mise-
en-scène i>

Amanhã grau liosa » inülinác >> com
n revista-MAliC' DK ROSAS.

.» *m%mmv*mwímmmmmmam*mMM*mLmm

TH&ATRO LYHICO
Recitas dc despedida da grande Companhia e da

Diva mundial MARIA SARMENTOS
Amanhã- QUINTA-FEIRA—Amanhã

Espcctaculo dcgala—Anniversario da descoberta
da America

IL BÂRBIERE Dl SIVIQLIA
Rosina, MARIA RARR1ENT0S — SCIIIPA, CIIABDE', MANSUETO

Director da orchestra, XAVIER LERÓUX

liilheles ó venda na Casa Artluir Napoleão, Avenida Rio Rranco n. 122, itó
ás 5 horas da ta de.

PREÇOS AVULSOS para esta recita: Frizas. 150$ ; camarotes, 110$ ; poltrona.'
o varandas, 25$ ; cadeiras I5S; galerias dei' lila, '£ 

; ditas de 2- fila, 6S0Ü0.

Sabbado — LA TRAVIATA-Protagonisla, MARIA BARR1ENT0Í»

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA A C.

AMANHÃ AMANHÃ
A's S 3/1

RECITA DE GALA-Estría da cole-
bre artista

FÁTIMA MIRIS
(Rainha do translormismó)

400 transformações numa noilo ! I!
1- paitc-lIMA FESTA LM TOKIO,

105 transformações!
2" parte - LIÇÃO DF, TRANSPOR-

MtSMü-ITALlA-Cantos dos bersa-
glicri.

3? parte-GRANDE THEATRO DE
VARIEDADES.

Orchestra de 21 professores
Aos domingos, o matinécs t

Preços do sessões: Camarotes 0
frizas, 15$ : logarcs distinetos, 3$ :
cadeiras de I-, 2S; balcões, 3$ u-.'$; galerias numeradas o entrada
geral, 1$UU0.

PAIii%C£ Til A1RE
Grande companhia LUCILIA PFRIiS-LEO-

POLDO FROES

ÚLTIMOS ESPF.LTACLI.CS DA COMPA-
N1IIA

HOJE HOJE
A's 8 e 10 horas

Pr{meira e segunda representações da
comedia em Ires actos, de Tnstaii Ilcr-
nard, tradücção dc A. Guimarães

0 ILLUSTKE
DESCONHECIDO

(LE DANSEUR INCONNU)
Do repertório do illustre actor \NDRE'

DllüLE'
Rcrtha Ui.ll.lA PERES; Henrique

CtdVel, LEOPOLDO FROES
Amanhã, «mnlincc» ás 2 l/-1 P á noj|^ás 3 e i()-0 ILLUSTRE DESCONHECIDO.'

Sexla-Ioirn-AJIAIMIA DOS APACHES."
Rilheles á venda na ivroida Cen.trai. 122.

Coliseu Tauromachku
Fluminense

NICTHEROY - NEVES
Quinta-feira, \i de outubro. A's 3 i|l

horas da tarde.
Haverá coiridas de seis touros de raça por
tugneza, adquiridos nos campos do Minas

Tomam parle na lide distinetos arlis
tas portugitezis e hespiinhoes.

Cavallciro.oapplaudidii SIMÕES SERRA.
Dnus espadas Rafael Páleno, Sal*

vador Campellu.
Uamlarilheiros: Francisco Cruz, José

Vale (El Murquòsito), Izidro Toribio ^El
Ziipaterin) c Luiz Prestes.

Forcados Capitaneados por José Ve-,
rissimõs.

Dirige a conida o Sr. Luiz Noronlin.
Rilhetes á venda no Rio de Janeiro—

Chàrutarln r)o| Cale dos E.iiibaixadoreí,
rua dò Theatro, canto da rua Sele, Cha-
rntaria Allcn, run Gonçalves Dias, esquin*
ilu rua da ÀSfembléa; chartiiarià Lu-»-
Brnsiieiro, rua Visconde do Rio llmnco,
esquina da rua do I.avradio ; café Suis>o,
Avenida Rio Bhiheo.

Preços: Cam.-iroles, 25$ : barreira -li
«omitia, ü; sul Ii5im


