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Ii, npewr da triste supposiçfo, de ( de janeiro a 31 de agosto correram
p.ira o mar, dos mesmos mananciaes, 142,131.630.393 litros d'agua
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Hn di:4i tivemos unia denuncia muito séria:
o-, mananciaes da Tijuca secea vam ossustado-
ramente — assim se exprimia o nosso infor-
Binnte.

frocurámos, então, investigar a respeito, c
concluímos haver uni fundo de verdade na
preciosa informação que tivemos, líniqiianto
ouvíamos a palavra mais autorisada no as-
Miinplo. o director dn Repartição de Anuas, mi
Câmara o Sr. Camiilo Trates apresentava um
projecto que se relacionava ao assumpto, con-
tra o secea dos mananciaes, produzida pela
(lerribadii c queima das maltas que clrcum-
dam esta capital.

Antes das informações daquclle funecionn-
rir. procura mos nos nrcliivòs públicos o histo-
rico do abastecimento de agita ao Hio de .la-
noiro, relativo aos mananciaes referidos e,
muna memória descriplivii do engenheiro Mo-
x.ies .lardiin, ha pouco fallecido, c qne deixou
teu nome intimamente ligado a esse ramo do
serviço publico, memória feita cm 1S7-1, lc-
mos o seguinte:"A cidade do llio de .laneiro gosa do privi-

; Jjjgio de. .suiu.y'ii>.se ,<le. água, eni_n;iatianciaes"purosíc 'que 
pcriiiitlehi louial-.l"cm altura suf-

ficienlc e a distancias 
'relativamente 

peque-
nas. Infelizmente os mananciaes mais proxi-
jaus da cidade, já não satisfazem ás legitimas
exigências de tão crescida população nem ás
necessidades da industria, etc".

Isto cm 1871 c, o engenheiro Moraes Jar-
(lim dizia que os mananciaes da Tijuca da-
vam, no rigor da secea, 10.000.1100 de litros
dc ngun, diariamente, c, cm tempos íiormaes,
15.000.000. Procurámos cm seguida ouvir o
Dr. Vaii Ervçii;

Disse-nos S. S.:
— Os mananciaes da Tijuca não estão po-

sitivnmerilc seccando. Ha allerualivas na
proilucção em litros, mas, o que não resta
cliivid.fi é que nos últimos annos essa alterna-
tivn vae se manifestando de modo decresecn-
te. Ora, as médias diárias da proilucção du-
ranlc o anno, desde 1800, punham claramente
cm evidencia tal alternativa.

Assim é que os mananciaes produziam dia-
(iamcnlc, cm média, desde os nnnos:

1890 13.áoi.000 litros
1891 8:900.000 "
1Ã92 5.387.000 "
18Í1Í) 11.208.000 "
1891 8.GJ5.000 "
1895 ll.'J7il.OOO "
1890 (i-.233.-000 "
1897 17 230.000 "
1898 9.913.000 "
1899 M. 515.000 "
1900 18.995.000 "

1901 19.397.000 litros
1902 17.914.000 "
1903 13.235.000 "
1901 12.186.001) "
190.-» 13.820.000 "
1900 Di.813.000 "
1907 18.218.000 "
1908 Faliam dados estat.
1909  5.831.000 "
1910 Faltam dados eslat.
1911 ,..., 15.177.000 "
1912 13.115.000 "
1913 10.441:000 "

3 01-1 Faltam dados estai.
1915  8.588.000 "

Ora, qiietn observar esses dados sentirá das
allerualivas de qne falo, mas verificará ou-
Irosim da baixa que. aiinualmcnte se vae ope-
rándo nos mananciaes.

Pode-se nllribuir á devastação das mal-
tas esse decréscimo V

Perfeitamente. Este é o maior damno
que lhes causam, bem assim as queimadas'.

Outro lado interessante da questão é a falta
de que se resento esla repartição de açudes,-
de captações, de reservatórios enormes para
fazer economia do liquido qne se desperdiça
por não ter esse complemento importante
num serviço de abastecimento publico.

Calcule V. qne de 1° de janeiro do cprrcn-
le anno a 31 de agosto correram para o mar
142.131.030.-893 litros de água que não pude-
ram ser reservados.

Ií com as reeenles chuvas, quantos se não
teriam perdido V

E' faeil responder pelos mappas diários.
Ií S. S., tomando de cima da sua secretaria

um mappa dactylographado, mostrou-nos que
somente no dia 8 do corrente, em seguida aos
fortes nguãcçiros que tivemos; correram dos
mananciaes para o mar 980.390.095 litros dc
hguà.

Por que, então, o governo não lança as
suas vistas para este grave facto ?

Infelizmente a situação financeira por
que passamos não pennitte a cõnstruççãò dc
obras de tanto vulto, mas, pouco a pouco, esta
ieparlição poderia fazel-o si tivesse a auto-
risaçãõ devida, e eom os seus próprios recur
sos, porque, adoanlo-lhe, a Repartição de
Águas é a única que tem vida própria, que en-
tre a receita e despesa offerecc sempre saldos.

Estou cansado de assim dizer nos meus re-
lalorios, cniqunnlo o tempo corre e a água
dos mananciaes também corre... para o mar.

E, em contraposição n tudo isso. grita o po-
vo, grila a imprensa: água! água! agoa! — e
as reclamações vão sendo altcndidas uos li-
mitos do possível.

Um flagrante desse "honesto" commercio

SllttÍ>lÉ§^^
Apezar de eslar a policia apparèlháda
para acabar com os cambistas dos lhea-'tn.-,, continuam elles a explorar o publi-
cn, rindo-se da policia. Com a estréa ago-
ra das companhias Igrica, Vitale c Ça-
tumba, voltam os homens ú plena aclioi-
dade. Hoje, desde as 10 horas, á fren-
k do Lyrieo, estavam seis cambistas, cer-
rando os pretendentes a bilhetes, agar-
rando-o», insistindo pura vender locali-
dudes com ágio. Para registar um fia-
grante do abuso, mandámos o nosso pho-
loyrapho tirar os retratos dos cambistas,
Htia/ido revendiam bilhetes. Foram Iodos
apanliados no local, pela Kodak, com ex-
«peão do chefe ou patrão, que fugiu.

arraiam um pusso á upproximaçuo

A Irás delle foi o pholographo. O homem
deu voltas, atravessou a Galeria Cruzei-
ro, meltcn-se pela Avenida, entrou pela
rua Chile. Perseguido de perto pelo nosso
plwtgrapho, parou, voltou o rosto para a
parede de um predio c ficou de costas...
O pholographo parou e esperou... O ho-
mem viu que era trabalho perdido: o
pholographo não o deixava. Tirou o cha-
péo, cobriu o rosto com elle e entrou pela
rua São José. Abi o pholographo resolveu
tirar-lhe o retraio, mesmo de cara tapa-
da, o gue. fez, como se vê da gravura
acima. :\'ota interessante: os cambistas
fogem das machinas pholographicus, qne
lhes causam verdadeiro pavor; mas, não
de qualquer autoridade policial...

IRIGOYEN
o homeia enigma

A jinliiiivi lnlerna <* externa dn prcsldonto
que entra lioje para n Casa Rosada «< nm
ponto dn interrogação nin s6 pnra ns Hcpii*
blir.is Límllroplicn como para o própria Ar-
ftenllno,

O governo que s« inicia vae r.er n primei-
rn experienria do partido radical, <|ne nasceu
ua opposlçâo «• nclla tem vivido ate hoje,
quasi trinta nnnos, sem nunca tiaver exerci-
do qualquer parcclla dc poder.

A eleição do Si. Ilipolito Irigoyen fnrnniin-
etc-se "Irigojcn", pois 6 assim que lhe cha-
mntn seus cnmpatriotus c é essa n pronuncia
official do seu nome ua Argentina) represen-
ta menos a esperança do povo ua política ra-
dical do que a perda dc confiança nos parti-
dos que têm governado a unç&o.

O Si*, lrigoycu, pessoalmente, ú um eni-
guia. Nunca exerceu a menor funcçfio publi-
ca. Nunca foi ministro, nem senador, nem
deputado, nem intendente, nem conselheiro
municipal, nem juiz de paz, nem inspector
de quarteirão. Ií' apenas professor por con-
curso, ba vinte annos, dc uma Escola Nor-
mal, entre as noventa o tantas que existem
na Argentina, e nunca embolsou os venci-
nictitos, que offereeeu a umu instituição bc-
neliceiitc. Tendo sc casado com nina senho-
ra dc certa fortuna, que administra com pro-
veito, c possuindo dc seu uma estância dc
criação, o 'Sr. Irigoyen gosa de uma situação
de. independência material, embora não seja
rico. nn accepção que dão a esla palavra na
Argentina. Si houvessem ali de o classificar
sob cr.se as.-iclo. rhainar-lhe-iam antes ho-
mem "remediado" do que rico.

lista explicação permittc dar o verdadeiro
valor ao facto delle haver renunciado ao.í
seus subsídios o verbas de. representação em
beneficio da assistência publica.

O subsidio do presidente da Argentina é
de 8.000 pesos por mez, on 14:400*5000 da
nossa moeda. Durante o período presidem-
ciai, que é de seis annos, cabem-lhe 570.000
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O Sr. Ilipolilo Irigoijcn

pesos, ou 1.037:800?000, dos quacs já fez doa-
ção prévia á Associação das Damas de Bene-
licencia;

As verbas de representação são ns seguiu-
tes: gastos e reparação de carruagens, por
mez, S> 3.500. Para gastos de etiqueta c fes-
tas de mesa, por mez, ? 2.400. Estas duas
verbas sommam por anno .? 70,800 e durante
o período presidencial se elevam a S 424.800
ou 7ü4:040.?000 da nossa moeda. Desta som-
ma lambem desistiu em beneficio de escolas
e hospitac.s. O presidente Irigoyen renunciou
mais a 1.802:4408000 de seus subsídios c vet-
bas de representação.

Irigoyen é um homem solurno, fechado
comsigo, dc poucas palavras. Durante os fes-
tejos do centenário, que interessaram a toda
a população argentina, elle não foi a Bue-
nos Aires, couservando-se na sua estância,
a poucas horas de viagem. Não fez uma vi-
sita a nenhum dos embaixadores. Não trocou
um telegramma. Não lhes mondou uni cartão.

Em liuenos Aires vive cm um bairro po-
pular, e em uni.i casa modesta. Ií' pouco ac-
cessivel. Para falar-lhe é necessário enten-
der-se antes com um sapateiro remendão),
cuja tenda é chi frente de sua casa e que
exerce as fiiuceõçs oriRii\aes dc porteiro A
distancia. O rerhendão eomraunica-Ihe por
um telephone dircclo o nome da pessoa que
o procuro c transmitte a resposta si o Sr,
Irigoyen recebe ou não.

Os seus empregados lemem-n'o e o esti-
mam. Sua vida austera faz fenecer a alegria
em torno de sua pessoa, o» sua probidade ri-
gida e intransigenTc c conhéVidíâ tle todos os
què-tein com elle i*,dueto*' *'*k " 

No dia em que foi reconhecido e procla-
mudo presidente da Republica, elle chegou
de sua estância a Buenos Aires, inesperada-
mente, no Irem das seis horas. Divulgada
pelos jornaes a noticia, senadores, deputados,
funecionarios, correligionários acorreram Ií
sua casa. Não recebeu a nenhum — nem um
só. A todos os que chegavam o criado ia
dando a mesma resposta: "O Sr. Irigoyen
nfio pode receber".

Os radicaes esperam que o seu presidente
fará um governo modelar. O povo, que sem-
pre vive descontente, alimenta a mesma es-
porança.

Qual será a acção do homem enigma?
> '*%*** ¦

O suicídio do corretor
Lobo

SHÊilHi

O que apurou a policia de
Minas

BELLO HORIZONTE, 12 (A, NOITE) — A
policia verificou o seguinte, a respeito Jo
caso do suicídio do corretor Lobo: este nun-
ca teve trausucções com o Banco Hypothc-
cario; este, por ordem de >Landsberg, forno-
ceu primeiramente n Gutierrcz Rocha e po<-
teriormente ao coronel Daniel Rocha, pae de
Guticirez, o dinheiro para a compra das
apólices, deixando finalmente Landsberg de
o fornecer a ambos e encavregando directa-
mente o lianco da referida compra; o cor-
retor Lobo fez essas transacções por iutor-
media da agencia aqui do Banco elo Credito
Real, que forneceu a Gutierrez, á sua or-
dérii, cerca de sessenta contos.

O coronel Daniel Rocha c sua esposa sc-
giiiram hontem, no nocturno, para o Hio ;
antes, porém, fez suas declarações, em sua
própria residência, ao delegado auxiliar
daqui.

A resposta quo n Liga dos Proprietários
deu a um nvtlijn aqui nirimo publicado inl
menor, uma contestação ijüc uma cònflr-
inação.

lie fato, aquele centro lembra qnp tonif-
cou por dlrljli-se n Câmara dos Acputndui.
Vendo «pie ria deixava corre» o trinpo nom
tomar a providencia solicitada, dirijlii-v nos
pii.ltres municipais, para deles solicita-la.

Núo so precizn ir mnis lonje na narncão
raia sentir «iur o raio nfio esla certo. Do
talo. não ha atribuição aluntua que seja
cumulativamente do Congresso Nacional c
do Conselho Municipal. Du ¦'¦ do primeiro ou
(io iCgillldn. Pelo simples fato de que n
I.lgo se dlrljln no Congresso, cuja conipeton*
«•'a «'• Incòntcslnvel •— firmou tnmhcm a in-
competência do Conselho i-ara (ratar do
mesmo assunto. Nao é possível ndinilir que
fo apele cm grau de recurso da incúria do
Congresso pnra a atividade do Conselho.

Ha na verificação desse fato uni pouco
niaii do que unia questão teórica dc nli-i-
biiiçôes. Não sc vè bem, cazo sc fizesse a lei
ii.Unfcipal que n l.igu deseja, a quem cou-
ferir na Prefeitura n atribuição dc. decidir
os Jitijios entre proprietários c inquilinos'.
J'ssh c uma atribuição de ordem judicial
tomo, portanto, passa-la pura um funciona-
i"»ii. geralmente nomeado por solicitações po-
lltleos c <jue provavelmente só pelo critério
pnütieo decidiria '.' — Ií' manifestamente ab-
surdo.

Dito, porém, islo, ha que aplaudir n Liga,
quando sc dirije uo Senado Federal, pedindo
que sc simplifiquem os tramites do processo
judicial. Ai. sim, está o bom caminho.

•lá aqui foi dito, mas convém repelir in-
ccssautciiiciilc. «|iii' uma das cauzas da difi-
tuldadc do crédito entre nós provém exata-
mente da mornzidade dos processos. Si o
credor lezado tivesse a certeza de poder roa-
ver prontamente o qne lhe fosse devido, o
credito se. tomaria imediatamente riinis fa-
ei 1. Mas n verdade é que, com a mornzidade.
dos processos o ns infinitas dificuldades dn
chicana, quem empresta unia soma, mesmo
cerçando-se dns mais iiiiriuciozas garantias,
como quem aluga um predio, mesmo exijin-
da os mais idôneos fiadorci, joga sempre
Umn cartada, .loga na honestidade o. boa-
vontade do devedor, do inquilino. Si estes
lém realmente essas qualidades, tudo vai
bem. Si, porém, são chicanislos dc má-fé,
ninguém sabe qual será o desfecho do pro-
cesso. Nem qual, nem quando. Cm advoga-
do dc medíocre habilidade basta para prole-
!;'.'.* por mezes ou anos as cauzas n que, só
por ironia, as leis chamam "sumarissi-
mar.'*.

Ai é que está o mnl.
Veja-se, por exemplo, cm matéria de cre-

cito. o que ocorre com o Montepio Municipal
e a Associação dos Funcionários Públicos.
EUs podem fazer empréstimos aos funciona-
rins. a juros que são entre nós perfeilamen-
tá razoáveis, porque n lei lhes dá a seguran-
ça dc se cobrarem facilmente dos débitos.
Nenhum funcionário lcvaularin somas iguais
:'.s que pode pedir por empréstimo á essas
iii*,ituiçôes, cm qualquer estabelecimento
parliciilnr que dispozessc apenas; para se co-
lirai' dos seus débitos, dos recursos proces-
suais ordinários,

E isso mostra que a lei a obter do Con-
gresso não é cm especial para proprietários c
inquilinos. Esse cazo particular deve eulrar
nas regras processuais ordinárias. O neces-
sário é fazer com que estas sejam realmente
prontas c eficazes.

Pensar no cazo particular dos propricta-
rins, que querem ler facilidade de expulsar
os inquilinos, c aprezentar a questão por um
prisma mesquinho e antipático. O essencial
é modificar as leis gerais do processo. Para
o resto as dispoziçocs legais, que existem,
rão perfeitamente bastante?. O que falta é
o meio pronto dc aplicn-las.

Moilfir <s e Albuquerque
_-, —, ., i mtm iii.

Manhã de aviação
• •

Estréa de dous alumnos
pilotos

Na Escola de Aviação do Ao. C. B., instai-
Indo no aerodromo dos Affonsos, os cur*.os
continuam, a ser feitos com toda a regulari-
dade, ssndo muito animadores os progressos
realisndos até esta data, auezar do curto es-
raço dc tempo que conta de funecionameuto.

Terminadas as aulas thooricas, que versa-
ram sobre manobras dos commandos dos lc-
rnes dc direeção e profundidade, nos biplano:-.,
foram iniciada» ns provas praticas. Esses
exercícios foram cffectuados no biplano Far-
mau, de 80 II. P., modelo escola.

O primeiro alumno que subiu á "nacel-
le" foi o tenente Alzir Rodrigues Lima, que,
acompanhado pelo aviador Darioli, fez va-
rias evoluções sobre o aerodromo, elevando-
s.i com facilidade a cerca de 200 metros do
altura, aterrando com grando habilidade.

Em seguida foi repetida novamente a pro-
va pratica pelo alumno Adhemar Paiva.

Foram effccluados ainda outros exercícios
seguidos de vôos de fantasia, pelo .piloto Da-
íioli, que conduziu em sua aeronave vários
passageiros.

A's 9 e 30 terminaram as provas.

Õs bahi^aayrtacam For-
mosa?
¦„ i SI

Tiroteio, mortos e feridos
CATALÃO (Goyaz), 12 (A NOITE) —

Chegam aqui boatos alarmantes do um ataque
á cidade dc Formosa por uma turma de ba-
liianos, havendo tiroteio, mortos e feridos.

¦ ***** ¦ i .1 i i i

Ainda a Standard Oil

OM MOVIMENTO DE PATRIOTISMO
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Como foi recebido o presidente do Paraná
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UMA PALESTÍRíA COM S. E\.
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Um aspecto du recepção do Pr. Affonso Camargo, na efare da Central

li todos nós
tinha acabado

a pensarmos que a escravatura
1

Em carro especial ligado á composição do
trem dc luxo paulista, chegou hoje o Sr. Or,
Affonso Camargo, presidente «Io Estado do
Paraná.

S. Ex. veiu acompanhado desde a estação
de llelcm pelo Dr. Arrojado Lisboa, director
da Ií. dc V, Central dn Brasil, que para ali
partira no rápido mineiro acompanhado do
seu ajudante do gabinete e do sub-dircclor
do trafego da Estrada, afim do rcccbel-o cm
viagem.

A' gare da estação compareceram: o Sr.
coronel Tasso Fragoso, representante do Sr.
presidente dn Republica; representantes dos
ministros da Fazenda, Justiça, Agricultura,
Guerra, Viação c Marinha, Drs. Edmundo
Barreto, Amaro Cavalcanti, Guimarães Na-
tal, ministros do Supremo Tribunal; Dr.
Costa Leite, representante do prefeilo do
Districto Federal; representantes do Con-
gresso Nacional, do chefe de policia, do pre-
sidenle do Estado do llio. Dr. Miguel Cal-
mon, representando a' S. Nacional dc Agri-
cultura, e outros representantes de varias
associações,

Era grande o elemento popular que enchia
a gare da estação Central.

O Dr. Affonso Camargo, ao desembarcar,
foi cumprimentado, cm primeiro logar pelo
coronel ¦ Tasso Fragoso, cm nome do presi-
deute da Republica, seguindo-se dalii os cum-
primemos do mundo-official c das demais rc-
prõgeritações.

Duas bandas dc musica militares locaram
durante o desembarque de S. Ex., tendo pres-
tado guarda dc, honra uma companhia do 52°
batalhão de caçadores.

O Dr. Caio M. Machado, na sua qúalid.V-
de de filho do Paraná, pronunciou um dis-
curso, por vezes cortado de npplausos, exal-
tando o patriotismo do gesto do Dr. Affonso
Camargo c do desejo qne levou o Sr. presi-
dente da Itcpublica a tanto sc esforçar pela
celebração dc um accordo que honra não só
os dous Estados como n nação inteira. Ter-
minada n cerimonia de noas vindas, foram o
Dr. Affonso Camargo c seu ajudante dc or-
dens levados até o carro do palácio, nelle
tomando logar cm companhia do coronel
Tasso Fragoso, representante do presidente
da Republica.

O governo de Minas foi representado na
chegada do Dr. Affonso Camargo pelo Sr.
Dr. Thcodomiro Santiago, secretario das Fi-
nanças daquclle Estado.

0 Sr. Affonso Camargo explica os
motivos que o levaram ao accordo.

S. Ex. conta com a justiça
dos paranaenses

Depois dc haver recebido os cumprimentos
do senador Generoso Marques c dos deputados
Celso Bayma, Luiz Rarlholomcu e .loão Per-
netta, achava-se o Sr. Affonso Camargo con-
versando animadamente, com iiinumeras pes-
soas, que o foram saudar no America Hotel,
quando, numa entreaberta da palestra, lhe so-
licitámos alguns ininulos dc attenção.

S. Ex. falava com visível franqueza:
—Houve manifestações contrarias ao ac-

cordo; repiilo-as, porénij .nnluracs, dada a po-
sição difficil em que ficou o Paraná, agindo
desde o primeiro momento pelos dictaraes do

coração, revoltado á idéa de ceder território*
itn cuja posse se achava. Mas estou certo de
que o povo paranaense; volvidos esses prl-
mel ros momentos, ha de se guiar pelo cerchrn
o; refleelido, se conformar com os termos do
accordo. Ií' esta convicção que me anima a le-
\ar n elfetto o acto por cujn nssigttatura empr-
nhei minha palavra c o Congresso do Estado
empenhou a sua.¦ As manifestações n que me referi são par-tidas do espíritos qne consideram preferívela entrega de todo o território contestado a
Santa Ciithorina oo fraccionnmcnto do Es-
lado.

Esta foi n crença que provocou n convocação
de "mcetlngs" em Curilyba, dos quacs aue-
nas nm, o primeiro, levo regular c/iueorrencia,
porquanto nos suhscqiionlos a idéa'qne clinma-
va o povo lis praças perdeu a maioria de seus
poucos adeptos.

A maior difficiildadc á celebração do necor-
do foi desviada pelo arbítrio do Sr. presiden-te cia Republica. Não fosse o chefe da Nação
haver estabelecido bolisos ás torras eontes'ta-
cias, e nem S. Ex. nem o Congresso paranácn-se teriam forças para vencer a indecisão de
alma que seria provocada na escolha das di-
visas c seriam incapazes dc deliberar no acto
de sacrificai* as populações de certos munici-
pios e determinar as preferencias.

Espero, disse S. Ex. que, quando explicai*
no listado os motivos que me. conduziram áiissignalura do arcortlo, todos os paranaenseshão de sc conformar com o meu acto, feito no
puro desejo do servir á Nação o ao Paraná, t
feito talvez com algum sacrifício dc prestígio
político e da minha .própria popularidade.S. Ex. parece, porém, confiar na justiça <ln
Historia, porquanto lembra: >—Paraná e Santa Cathnrina, com o futuro
agora desanuvendo, prósperos e trabalhadores,
hão dc progredir e, com mais algum tempo,'
apagar a lembrança de sangue derramado em
luta fratricidn, c hemdizer o accordo que os
vae orientar a tão elevados desígnios.

Confundindo na sua previsão feliz pnranaen-ses e cntharincnses, não deixou todavia S. Ex.de realçar, como explicação dn pequena oppò-
sição de seu Estado c da geral acceitaçãp de
Santa Catharina, a. circunislancia de receber
esle ultimo territórios, ao passo que aquclle
entrega.

Antes de nos dizer, o Sr. Affonso Camargo
que vae ter talvez hoje, uma conferência com
o Sr. presidente dá Republica a quem se refe-
re dizendo que empregou todos os esforços
possíveis a favor do Paraná c que foi um man-
dnlárjo digno da gratidão do paiz e dos Es-
lados cm litígio, prestou-nos algumas infor-
inações sobre as divisas oslaheleeidas c sobre
a sorte ele alguns municípios:

—Fazendo-se uni calculo pelo alto pôde-se
dizer que da região contestada 21 mil kilome-
tros quadrados couberam ao Paraná e 27 mil
a Santa Catharina.

Os municípios mais prejudicados foram o
llio Negro, Timbó c Ilaopolis. sobretudo o
primeiro, cuja parte contestada ficou inteira-
mente para Sanla Catharina. Não fai, porém,
sacrificada a cidade, que pertencia ao Paraná.
Clevelundia perdeu unia grande, parte do mn-
nicipio, além dc uma faixa cio terra do di-
visor, mas ficou com n respectiva sede.

Palmas e União da Victoria lambera foram
bem prejudicadas, embora, felizmente, mio
houvéssemos perdido nenhuma sede de cornar-
ca. Apenas no Rio Negro, cm Olevelaridia c
nas Tres Barras, houve manifestações contra-
rias ao accordo.

A GUERRA

A DEGRINGOLADA DA GRÉCIA
:£••£•:
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O govçrno de Athenas está por
tudo

LONDRES,, 12 (A NOITE) — Os novos acon-
tecimentoa da Grécia causaram aqui grande
impressão, sobretudo
porque demonstram
que o rei Constantino
está firmemente dis-
posto a sacrificar os
mais sagrados inferes-
ses da Grécia antes de
entiar na guerra ao la-
do üob alliados.

O "ultimatum" cn-
tregue pelo almirante
Dnrvige Du Fournel,
commandanle em che-
íe das esquadras ailia-
tlan do Mediterrâneo,
ao coverno de Athenas
ó-jiór este acceito, não
significa de facto outra
cousa.

NtsSe "ultíinatum"
os ilibados exigiram:

1." Desarmamento dos
couraçados "Lemnos".
"Killds" c "Georgios
Averoff"; 2." Rendição
dos restantes navios
da esquadra grega, que
serão ou não desarma,

O almirante. Dartige
Du Fournel

dos dc accordo com as conveniências das po-
tencias da Batente; .'!." Rendição das duas for-
talczas que dominam a bahia de Salonica; 4."
Airazamenlo de todas as outras fortalezas da
costa grega;.!).0 Entrega dc todas as estradas
de ferro do paiz.

O ministro da Marinha, conlra-aliiiiranle
Damianos, recebendo esse "ultimatum", res-
pondeu, oito horas depois, que o governo ac-
ccilaya nns suas ünlms geraes essas propôs-
Ias.

Ficam, portanto, sein cffeito novamente as
contra-proposlas que os alliados tinham fei-
to, de maneira formal, ás condições pedidas,
cm data de IS de setembro pelo governo de

Athenas para t Grécia abandonar o sua neu-
tralidade.

A situação interna da Grécia c cada vez
mais critica. O movimento revolucionário do-
mina mais de metade do paiz. O gabinete
Lambros somente irritou mais os revoluciona-'
rios, visto ser composto dc germanopbllos de-
clarados.

O «ultimatum» dos alliados

I NOVA YORK, 12 (Havas) — TclegrapbUn
de Londres:

"A Agencia Reuter recebeu o seguinte tsls-
grani ma dc Athenas com a nota de retardado:"O almirante Du Pournet, comuiandante da
esquadra franco-ingleza do Mediterrâneo, que-
rendo firmar a regurança dos seus navios e
das tropas aluadas em Salonica, enviou I Gre-
cia um "ultimatum" pedindo o desarmamento
dos vasos de guerra "Georgios Averoff", "Rent-
nos" c "Kiklis", a entrega dos restantes na-
vios da esquadra e «le dous fortes que domi
rium o ancoradouro da frota adiada c bem as-
sim o desmantelamento de todas as fortifica-
ções da costa.

O ministro da Marinha da Grécia promelteu
aveeder a esses pedidos antes de expirar o
praso fixado no "ultimatum".

ROMA, 12 (Havas) — "A Tribuna" publica
um telegramma de Athenas dizendo que a
Grécia já respondeu ao "ultimatum" do almi-
rante Du Fournet, tendo-lhe cedido a esquadra
e as estradas de ferro.

O praso do «ultimatum»

PARIS, 12 (Havas) — O praso do "oltima-
tom" apresentado á Grécia pelo almirante Du
Fournet, commandunte da esquadra franco-in-
gleza do Mediterrâneo, terminou hontem, 11,
ás 13 horas.

Além do desarmamento c entrega dos navios
de guerra e da* fortalezas, o "ultimatum" dos
alliados pede ogualmentc á Grécia que HiM
seja ptrmittida a superintendência dos servi-
<-os postaes e material naval, telegrapblco •
ferro-viario.
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Ecos e novidades
Com a mal» louvável Millcllu.li' — e mal*

dénrossa U.» que te oipernvn — o llnininW sb Ia 11a
eta» lolloltnda» pelo 8r. lenndPV ,1'ci'iiami"
Mendes, sobro o custo du* ciiil.iilMidas. Usina
InforniiiçOos estilo hojo nmplninpnto d vulga-
diiü, occupnndo essn piiblieiioHO lugar du ile*-
tuiiiie prlnelpnlnieiito imi» jornaos mnls sym-
nnthlcn* n liodia chancellnrla. O Sr. Suiizii
Jhiiiln» suppOe ter ilndn uma llÇflO du mislie
ão Sr, lluy llnrboia, porque, no passo qiio i|
sun ciiibiilxiulii iu» Chile eilfltòjl apenas oito
contos do reis, puni a miibiilxniln Huv mi Iram
«hn» cofroí públicos mais do duzentos contos!
fc' verdade que ninguém so lembra mal» du
uno o Jovoti chnnèellór Interino tenha Ido nl-
guina ve/. no Chile OU qualquer outro paiz cm
missão especial, que. ua hypothose de se ter
ronlUndo, passou, pelo menos nqui no llrnsil,
fomplctiiinenle despercebida: oo piissu quo a
embaixada Buy foi sem contestação o nenn-
lecimento mnl» lihpórlnnto dn diplomacia
»ul-aincrlcnna, destos últimos vinte muni'!.

O Joven cbaricoiloí Interino achou, porem,
«o Sonndo, um Instrumento para a sun picar-
«llnslnhn no emlucnlo brasileiro, qmhora essa
plcnrdin, oa essa porfldlimlnlia pndõsBO i.iclln-
tinir os nossos vislnlios, que estariam agora
no direito de publicar pur sua vez ns despe-
ia* com a liospcdagom dd embaixada, dospe-
sus essas quo devem (cr sido multo ninis avu:.-
taladas quo i.» despesas do Brasil, Mm, a
Irmã 1'nuln do llnmnruty não preoecuparu
esns Inconveniências; a tlgurn rlsonlin que
«•Mu A frente dn nosso política internacional
não tem u capacidade necessária dará avaliar
o inconveniente da sua ullllu.le.

ijnaudo Justificava no Senado o seu pedi-
do de informações, o Sr. senador Mondes do
Almeida declarou que <> sen gesto traduzia
«pcus a satisfação dc "um compromlsüo que
assumira com n Nação, de selar ps dinheiro»
públicos", li' pena que tno lãrtlo se acórilno-
tem o patriotismo e o zelo do venerando sc-
jii.ilor! K' peiio que S. Ex. não tivesse assu-
inido esse compromisso ha alguns nnnos atrás;
«piai.tlo com d sen mais desvelado apoio, o
governo marechallclo arruinava o paiz, pra-
ticando as mais deslavadas Immoraljdadcs, o
canalisan.lo os dlribolros dò Thespiiro paru os
liolso» de seus amigos, nmigos do governo c
do venerando senador, cujo patriotismo ii tu-
«lo quanto ha de mnis poslliuuio.

Aluda agora, mesmo, si o honrado senador
• «pilzesse cumprir de verdade o benemérito

compromisso assumido para com a Nação, de-
veria pedir também informações sobre os
motivos por que esta addido oo Ilaniarnly
ura seu joven filho, nomeado auxiliar dc uni
consulado, mas que encontrou meios o modos
«le ficar uo llio, do onde aliás nunca desejou
sair, o percebendo o ordenado em ouro, como
»i estivesse servindo no estrangeiro!

S"8' O Sr.- Dc chefe do policia é um homem
muito inlurcssaute. Cjuando quer uma con-
ta, quer mesmo, e consegue vencer todos os
obstáculos que lhe appareccni, pnra chegar
triuinphante ao seu fim. Conseguido, pô-
rém, o que deseja, S. Es. despresa logo a
conquista c passa a novas preoccupaçõrs...

O caso dos cambistas do theatro é sug-
jgestivo. O Sr. Dr. Aurclino lembrou-se uni
dia de dar-lhes campanha c vcncel-os, apezar
tias difficuldadcs encontradas pelos seus an-
tecessores- sempre que procuravam combalir
essa gente. Começou a agir. Os cambistas
correram á Corte do Appellação, e protesta-
ram, allcgando que pagavam imposto á Pre-
feitura e que, portanto, estavam legalmente
.exercendo ura commercio licito. Parecia que,
é vista disso, o actual chefe so considerasse
vencido. Mas, qual! O Sr. Aurclino mandou
taes informações aos juizes que uslcs dene-
foram a ordem de "habeas-corpus" com que
os cambistas contavam para continuar na sua
exploração".

Os homens, porém, teimosos o insistentes,
'bateram ás portas do Supremo Tribunal Fe-
deral. O Sr. Aurclino aiuda ahi os venceu e
eanhon « questão, que ficou perfeitamente li-
cuidada.

Mas o.chcfo — ao que parece — queria
«penas xhostrar quo poderia, si quizesse, aea-
bar com os cambistas. Resolvido o caso, per-
mittiu, qua os cambislas continuassem trau-
quillos no seu negocio. Aiile-horitein, por
'exemplo, elles compraram duzentas - cadeiras
e dez camarotes no Hccrcio o venderam, essas
localidades livremente, ganhando a sua com-
missão. E desde hoje que a exploração para
cs cadeiras.do Lyrico attihge ás ruius de ver-
dadeiro escândalo. No Pheuix, os cambistas
jvendem bilhetes "à cara" dos supplentcs que,
«lias, receberam, ba dias, uma circular do
,chefe, ordenando n prisão de quantos exer-
vam á porta dos theatro» ossa profissão il-
legal.

. O» supplente», porém, que são uns grandes
pândegos e que não estão na policia apenas
para entrar de graça nas casas dc espectaculos
e "coioar" as actrbtes, e que sabem muito
bem o valor que devem dnr ús circulurcs do
•eu chefe, continuam "jjabirus'', emquanto
Ws cambistas continuam tranquillaiucnlc a
explorar o publico.

A QONFLAQFIAOÃO0A BUMOPA
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governo provisório cm exer-

ciclo
SALONICA, 1ü <IJ«va«) — O general Zlm-

bruleatl», ministro da (luerro do Governo Vao-
Vlsorio, prestou juramento perante o» «temais
membros d» junta.
As ligas du reservistas

LONDRES, 12 (A. A.) ~ Telogrammàs dc
Athenas dizem quo o novo gabinete esta (lis-
posto a nttòndei' á solicitação das nações da
ivillonto para <iuo seja dissolvida a liga dos re-
servlsla».

A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

Contra a subvenção dos jor-
nacs
NOVA YORK, ia (A NOI1E) — Causou

aqui verdadeiro escandulo a noticia, proce-
llcule dc llcrlim, relativa ú nilerpcliação que
o, socialistas vao dirigir ao cliaiíccllcr lietli-
liinnií-ílólhveg sobro a despesa de duzentos
iiiilliões de inoreos, em dous aunos, com a
i.iihvcnçãi. dos jorunes que fazem a propa-
banda da Alleinaiihn.

A nula escandalosa provém, sobretudo, do
facto de estar niolè ou menos averiguadnquo
lóriicnto ns jornaes gcrriifiunphilós dos lista-
ci( i. Unidos absorveram a «iniiita parlo des-
in quantia, ou sejam oito milhões dc dol-
lnrs.

Depois, proporcionalmente, vem os jor-
nacs da Hcspanha, Suissu, Suindinavia, U.il-
Imiis, Hollniidii, Brasil, Argentina, Chile, Uni-
guay elo. Néstú ultimo paiz .tiz-se que o Jor-
nal mais contemplado foi o "A. U. C.',
como na Hcspáühu sol o jornal do mesmo
nome, o que também mais recebeu. Ea fcj-
peito, um jornal salienta o fado dos jornaes
com esses títulos serem syrilplltlllcòs á causa
(jcrmanophila.
A hostilidade contra o chan-

celler
LÓKDRES, 12 (A. A.) '- Sabe-se nqui

qr.c, tendo engrossado sensivelmente a cor-
iente contraria ao Sr. DctliniauiifHollw.%
os seus oppoMcionislas vão apresentar no
llcichstag um voto desfavorável á sua acçap
ir> clinuccllaria, ufiiu do provocar a sua re-
nuncia.

A Brigada Policial
recebeu hoje os novos recrutas
O JURAMENTO DABANDEIOA.

Cinco mil e cem francoslO PRIMEIRO RAID

O aclo do juramento d bandeira pelos recrutas da lirujada

Em cumprimento ás InstrucçGos do com-
mando, determinando que o nclo do jur.i-
monto á bandeira pelos noovs voluntários
se revestisse de toda a solctnnldndc, a Uri-
gadu Policial renlisou hoje, com muilo bri-
lho, essa patriótica cerimonia. Pela maiiliô,
uo quartel do regimento de cavallãrja, pre'-
slnrãm jurnnienlo 2'> voluntários, sendo 11
do -I" batallifio de infantaria é nove do cavai-
hiria. Depois, ns forças «Icsflloiv.a pela çl-
dade. A's 13 lioras, no 1" batalhão', á rua
Kvarislo da Veiga, houve cerimonia idêntica,
u que assistiu o general Afiobár. Os novos rc-

crntns, em numero (lo 50, formaram no cen-
tro do palco, vestindo uniforme »lc brlm
pardo, O batalhão eslava formado em linha
ile companhias.

A foiça cantou o h.vmno nacional: scgiun-
do-se um ligeiro discurso do coiniunnihiiite,
coronel Dormõvll Porto, que çòiicitoü os seus
novos coniinniul idos nn ciiinprimciilo dò de-
ver. !.eu-se, u ifgulr. a ordem <h> dia e ..
eòihpromlsso, que foi repetido em voz ult.i
pelos rccrular.. líui seguida o alferes Mello
Moraes leu um discurso patriótico, c o lia-
toüião cantou, çòiri .iiiníta harmonia, .. hy-
nino da baiideiru. Eslavri finda a cerimonia.

Elixir de Nogueira —Cura rheumatismo.
i ¦ »<CB» 'MSlo Lourenoo"—

brindes. LOPES SA' & COMI'.
- ¦ ¦ ¦«•ac*»

("i^irros populares, de
liimo llio Nuvo, pnra"UJ réis, com valiosos

as
A' União dos Empregados do Commercio

esteve hoje uo serviço de vigilância, pelocumprimento da lei que regula o fechamento
das portas.

Assim, no 1* districlo, as autoridades mu-
nicipaes multaram Almeida Marquês & C,
Adjuto Ferreira e o dommorciãntc eslabéVe.-
citlo no prédio n. 81 da rua da Quitanda, quecitavam fimceionaiulo.

No ii" districto, onde se praticavam infra-
oròes, um guorda municipal não quiz atten-
«ler ao chamado que lhe foi feito, tornando-
se ate grosseiro.• ———« fmw»—*"'

NA FRENTE OCCIDENTAL

A situação
LONDRES, 12 (A NOITE) — Na batalha do

Somme, que pro3C!;uiu hontem, com a mesma
violência, os Inglezes e
francezes fizeram qua-
nl dous mil prisionei-
ros.

Os allemães, verda-
«deiramente ile3C!»pera-
«lus, levaram a cífeito
«lous yiolentoa c •.itra-
ataques sobre nn novas
posições dos friincezcs
no bosque de ChauV
nes. Foram, porém,
rcpellidos com cnor-
mes perdas. Os fran-
cezes, aumente elles f i-
zerara hontem, ao »ul
do Somme, mais de
1.700 prisioneiros.

Os lnglezc.1 progre-
diram tombem na re-
iriüo de Le Sara c ua
ile Morval, ape^or tlr.
obstinada
dos allemães.

A aclividade aérea
foi muito grande. Só-
mente na (rente do

Somme travaram-se uns oitenta combates,
sendo abatidos dez acroplanos inimigos, qua-
tro dos iiuaes caíram úquem das linhas ai-
lemas. O aviador Chaput abateu o seu nono
apparellio allemão.

Nos outros scclores não houve nada de
Ijrandc importância, além do intenso bom-
bardei» quo dura jú ha dou» dias, na frente
do Ancre a Arras.

No sector de Verdun pequenas acções de
infantaria.

A actividade aliemã nos Vosges fot com-
pletamcníe paruljsada. Os allemães soffrc-
ras graridcn bair.as.

PAUIS, 12 (A NOITE) — Os francezes fi-
eeram hontem, ao sul do Somme, 26 ofíiciaes
c 1.702 soldados prisioneiros. Entre os of-
ficiaea contam-se dous conimundantes do ba-
trilhão.

Os allemães conseguiram hontem, ao cair
da turtle, penetrar momentaneamente nas
trincheiras fr.ancczas nas ' 

proximidades de
Prüriy, a sudeoto de Keims. Foram, porém,
logo depois rechnssudos.

I MM—iWrryi.
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região com vigor desusado para a conquista
definitiva ele todo o soclor,

Na Dobrudja
LONDKES, 12 (Ilavaa) — Os JoVnacs pu-

blicam ò «CRUinte tclegrainma do retrogrado:
"As tropas russo-rumaicas avançam rupi-

«lamente na Dcbrudja, lendo obri.iailo o ini-
mis»), npezar da sua viva resistência, a rc-
criar do oito até vinte o cinco mlllius.

A ala esquerda inimiga continua a man-
ter-se nas cercanias de Itnsova, mas a di-
rcita recuou 23 milhas. O centro também
tem recuado, mas menos um pouco.

Os búlgaros têm soffrido muito muis per-
das que os allemães c os turcos, por esla-
rem collocados nos pontos mais expostos no
bombardeio vindo da outra margem do Da-
nublo.

O general von Mackcnsen nõn conseguiu
manlcr-se iiurna l!r,;;uetu do terra de trinta
milhas de extensão iipenap. A sun linha dc
frente é agora mais e.-.temia.

Os rumaicos dominam o Danúbio auxilia-
dos pelos monitores russos."

¦¦d» «a»»» i|»»

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

Cosno andará o nosso
ensino medico ?

A situação
I.ON/JKES, 12 (A NOITE) — Na frente

ii Iilnccdónla os inglezes, na nla direita, c

O sargenlo-ajudanti
Chaput

os francp-;Usso?seryios na ala esquerda con-
tinuam u faser grandes progressos. Os inglc-
zoa estão combatendo deante de Seres. Os
búlgaros, depois da perda de Popalova e dc
ProseniU, não pronunciaram mais nenhum
contra-ataque. ,

Os alliados conli.-rr.r.i também a avançar
rapidamente sobre Monuátir. Os búlgaros
soffrcram, ao norte dc ICcnali, uma grande

resisteneia derrota.
Of. piliados progridem

PAUIS, 12 (Davas) —• Cõmmuulcãdo sobre
as operações no Oriente:"A ala direita ingleza atravessou a linha
férrea e oecupou 1'rosenik. No centro as tro-
piiB franeczas toniuram a primeira linha ini-
miga nas alturas a oeste de Dcvedjeli, ni
fronteira búlgara, a sudoeste do lago Doiran.

A ala esquerda búlgara recebeu reforços c•resiste desesperadamente aos ataques."
Um novo suecesso dos servios

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

Os voluntários especiaes
Os exercícios de hoje ao
campo cie S. Christovão

Os tres hatalliõcs de volumnrios especiaes
de manobras, 7o, 8° e 9", que compõem o !!'
re^imeiito do Exercito, sob o commando do
(oronel Abílio de Noronha, fizeram hoje
grandes exercícios no campo de ím Christo-
vão. A's 7 horas já ali se ilibavam os' bata-
liiôcs, que haviam partido cada um dc per si
do quartel do_ antigo Arsenal de Guerra.

Depois ile fazerem diversas evoluções, foi
ensaiado o acto da solcinnidiide do jurariieii-
to da bandeira. Ern seguida os batalhões
passaram em continência ao general Gahinn
Besouro, cominandante do 5a região, sendo
recebidos com grandes salvas, de palmas da
assistência, quo se achava nas urcliibnn-
cinlas.

Houve um descanso de meia hora, após o
qual o regimento formou outra vez, sendo
passado em revista.

A's 11 horas os batalhões desfilaram, cau-
tnndo a ''Marcha do soldado", voltando a
quartéis, onde chegaram pouco depois das
12 lioras.

Alem das nllas patentes militares, esteve
tombem assistindo nos exercícios o Ür. José
Bezerra", ministro da Agricultura.

¦ TgtrSl—i .ii.

I Qucreis apreciar bom e puro café? 8
— Só o IP&P&ÊiA'íO 1

Ho sector francez
PARIS, 12 (Havas) — Communicado' offi-

ciai de bonlem à noite:"No Somme, cm quasi toda a linha dc
frente cnlro Morval e Cliaulües, duellos de
artilharia. As nossas tropas rcpelliram doua
violei,':!-.:; ataques contra o bosque de Chaul-
ncs »1 .•;:<>:s de um vivo combate corpo u cor-
po. Poiiim egunlincntc rcpellidos os ataques
a granadas contra ns nossas posições na orlu
do bosque dc Snint-Pierre Waast.

Durante as operações de hontem ao sul do
Soinine fizemos 1.7.02 prisioneiros, ontre os
quaes dous commundantcs de batalhão e 25
officines.

Nos outros ponlos da linha de frente hou-
vc o canhoiicio hobitual,"

t-
PORTUGAL NA GUERRA

Exercícios de artilharia

ATKENAS, 12 (Havas) — Noticias recebi-
das nesta capital informam que «a tronas
servias romperam a segunda linha búlgara
cm Dobrovanl, ao norte de Slivitza, no sul da
Servia, fazendo 570 prisioneiros.

—sa» ¦—»

A ITÁLIA NA GUERRA
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Roubos na Estrada de Ferro
de Goyaz

CATALÃO (Goyaz), 12 (À NOITE) -
Tèm sido roubados muitos materiacs da Es-
Irada de Ferro de Goyaz, como chapas paro
ligar trilhos, alavancas, braços, barridas de ci-
mento e dynamite, que foram vendidos a ne-
gociantes • ferreiros daqui".

VAÜLO PASSOS i C.

Cibbs, inglez.—Telephone
6JI, Central.—Mua Santa

Luzia, Í02

LISBOA, ,T2 (.Hnra^J --' W WBJÜI. a vi
fiMicczn foi assistir hoje aos exercício» de
artilharia.
Inspccção de quarte»

Ao longo da frente
ROMA, 12 (A NOITE)' — O ultimo com-

nunicado do gencralksimo Cadorna infor-
r. a que entre Tobar e Vertoiba as forças
italianas tomaram dc assalto as posiçõesaustríacas, fazendo 26 officiacs e 385 solda-
dos prisioneiros.

Toda a primeira linha de trincheiras nus-
trincas, desde a collinn 203 nté ás margens do
Vipnceo, no Carso, foi egualmente occupndn
Os italianos tomaram assim r.quclla collinn,
de grande importância estratégica; e Nova-
villa. Forani capturados 5.034 prisioneiros,incluindo 164 officines e grande quantidadede material bellico.

A resistência dos austríacos em certos pon-tos do Carso é ainda muito obstinada.
LONDRES, 12 (A. A.) — Télégràmmas de

Roma informam que os austiiacos fizeram
uma formidável Investida nobre as posiçõesitalianas em Novaras, conseguindo momento-
v.camente pequenas vantagens, sendo graii-des as perdas inijnjgas, pelo facto de atira-
rem nos ataques massas compactas de in-
ftnthria. .

ROMA, 12 (A.
i:'v,e'Jiriis"Pèif>'sl'*;

icve.io eiii,
lOl o (V

A parie atiíngiila pela granada fica bem
distaijtp das forlificações, o que demonstra
cs intentos perversos dos bombardeadores.

. . '. —» «w», ¦

O pecsüaissino tis um
professor

Merece, positivamente, uma referencia o
discurso que nnlc-lionlciii proiiiinclou na
Faculdade de Medicina o professor Miguel
Porclrn, por oceasião dn recepção do director
daquclla alia casa dc ensino, prof. Aloysio dc
Castro.

As palavras ((aquclle professor, um dos
mais legiilmos mestres ela medicina iniligc-
nn, sõo cheias de um pessimismo doloroso:"Vivemos tristemente em um paiz triste,
disse o prof. Miguel Pereira, cm uma Ilepu-
blica que sc desmancha cm feudos!"

Muitas desillusõcs, é verdade, teve o prof.
Miguel Pereira, esforçado defensor do erisi-
no, que via na reforma de 1910 uma aurora
sã para o ensino medico no llrnsil c, entre-
tanto, todos sabem o que foi essa reforma
que provocou a celebro phrase: "Precisamos
reformar a reforma".;".

Além dessas haverá, ainda, outras razões,
terá baixado mais ainda o nível do nosso cn-
sino medico entre nós, liara produzir iiuqucl-
le mestre um estado tlalmn tão pessimista?

¦ ¦¦ ii ¦ i i ¦- — »¦¦—iÇ^ES»— 9—— -

que desapparecem
NO CORREIO GERAL
Um coso muito serio, que, certamente, sora

npurailu com 6 iimxlin» rigor, propalou-to Hoje
nu» ipmtro ventos. Tratii-sc, nem mais nem
menos, dc um desvio ile uma carta rcglfilmlu
com >• valor du .'t.lim francos. Essu vnlhtsa
nuaiitln fura maiidnila pnra o Sr. Ha.uil Cau-
xard num registado ipio deveria iiqul ter elio-
giulo no dia !H du (luicinliru do anuo Plissado.
A 2* do jaiiclr.t ilcto anno, porém, áquelle ço-
»nlli4'ii'tí teve aviso du quu no» Correios «xis-
tia pnra vlle um rcgUlmlo, mandiimloo, eu-
tilo, liHKcar por um «eu emprogado.

A caria entregue, lio entanto, mV» continha
nenhum valor, ern do recente data e p iinpru-
lindo do Sr. Cnuxard dcclnroii lur iistilgnailo
um rccllm do registado com valor. Dahi lias-
céu a suMicllii Ji.iiit.i natural de ter sido u pri-
melrii curta guardada pelo encarregado dos rc-
1,'lstiiilo'i que, pensou mim "truc": cm true.il-n
por outra que ehcgnsífl posteriormente liara
o inesriid destlnatiiríò, fazendo com que fosse
lissigimdo, porôni; •» rccllm dn primeira, e, as-
him chegai' no liilciito criminoso. Iifu um
verdadeiro furto.

Cimo se passasse o tempo, sem quo a Dirc-
rlorla dos Correios, npe/ar dn «incixii recebi-
da, providenciasse para apurar fllCto luo lü'"-
ve. o prejiidlendo resolveu dirigir-se ú poli-
d»'.

Tratando-se sú du suspeitas, nao aprcscnlan-
do o-» Interessados provas bastantes contra q
fuiifcloiiarli. ou fuiiccloiíurlòs dòs Correios, q
Dr. Osório de Alinéjdn, 2' delegado auxiliar,
nfio recebeu a queixa para a abertura de um
Inquérito, rocommeiidando, porém', aos «ovo-
gados do interessado que procurassem dirc-
ctomonto o director dos Correlps para nliêr
hira de um Inquérito administrativo, pois, su
depois de-.sa formalidade, a policia Inlir-
viria'í ,

A f.llegação apresenlniln pelo-, queixosos dc
que pela-primeira quc!r.:t, nessu sentido, levada
.', Directoria dos Correios, nr.dá su linha feito,
não valeu para a abertura dn inquérito pela
policia, pois, coiripcllio lonuir conlieclmeiitp
dessa irregularidade c providoíiciiir, o iniiils-
lio da Viação.

Ao que parece, no entanto, vae ser nbcrlp
nos Correios o Inquérito administra..vo. K,
sem duvíiln, embora se trate do uma denuncia
apenas, o coso é gravíssimo, devendo -'merecer;
pur isso a maior attonçúo do Sr. Cumulo Soa-
res.

i «Sj»»» ¦

Dr. Altrc<lol*inliciro

aéreo da Marinha
O commandantü ProtogoiM» vae
do Klo u Baptls.a du» Novu»

em um hvdropluno
aCuniss»

O capitão do corvola Protogonbi fliitm».
ifívs, 1'oi.ii.taii.liinli' dn flotlliui ile liyilroni».
nos dn .Marinha, rcullsuu o mmi umuinciiidn
"iiild", partindo dpsto ciipltal, ús primeiras
Iotiis du imii.híi, com destino u Itnpllhlu ijfl|
Novo», tripulando um dos á|inarolhos "Cur.
tis*,", vm companhia do mecânico n;!,,.,
ilnewcr.

U npparclho foi lançado no mar da llit
Ju». Enxadas u logo ascendeu, fazendo uma pe.
qiiena CVÓlttçRo sobre o ".icoul" "llnhi:,"
cm que se nchavnin os Srs, ministro dn Mn.
rinha e chefe do Estodo-Mnlor dn Arn».
dn, para depois tomar riiini da barra »,'
voando a pequena altura, dvmnndnr o pootl
de destino.

liara essa (rnyessla dc hüi!» de oitenta ml.
lhas todas as providencias tinham sido i.,-
r.odns pnra o ei">) de nlguiu áccldènte qu»
porventura pndi nceorrer,

Fcli/nicnti' o ' .1" foi recusado nas me.
Iliorcs condições.

O h.vdropluii.., voando eom regular rap'.
dez, conseguiu chegar á Escola Navul &j :t
joras o meia, baixando uu eiiscãda frou'.e|.
ta nu edifício dn Escola.

Apezar dn natural nneloilnilo que. dcspsr-
tr.ii o rosilltado de tão Interessante vingoni
itrca houve deficiência d.- noticias olf|.
i.':i"i, pois que nem a estação rndiogfflphlcs
da ilha dn» Cobras, riem o Arsenal de Mu-
r'i Im, nem o assistente do cliçfe do Kslado.
Maior, que ficou nesta capilal, tiveram coni«
muulcaçõcs da chegada do liydroplrino a Ha.
plista das Neves.

Mesmo a estação radjographlca da Bab.v.
lonia informou quo não linha conseguida
iomíiiunicnr-sc com o "scout" "Bahia", nfio
podendo, pois, dizer sobre o resultado di"K.llí".

Só por meio dc telogrammàs particulares
.uu.hc-se que u viagem do "Curliss" tinha-se
itiilisnilo com exilo e que os seus pilotos :4
.iiiiKiihã regressurtío a esta capilal.

. ¦¦ ¦»»»' » ¦ '
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A PüisTE MYSTBRIOSA
(0 CONDUCTOR DO MONTE CESINO)

Sete autos corniiipvéiitisbiiiius
Trabalho extra da fabrica
editora di «ijuálrô liiuliosi,
«Juckcy da Morte i, etc.

SEGUNDA-FEIRA
PARISIENSE

o

O Q Q)
-X

6 s» o o o e

0|"'i-.ição,
|inrtiis,

doenças da» senhoras, viai iiriiinrlns. A[>{>ti«"a o uli Neo-
salvarsan. Cóiis. 75, assòmbléa-l! umliir. Tclopli. Ccnt.'iM'i. Itc.-iil. 8il, N. S. Cupaealiana. Telepii. Sal 1.823.
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Uma festa no Centro Cathari ¦
nense

Kslá maivivla para as 20 horas a iiiaugu-
ração, na síiíé dó Ce.itr.» Catliarincnse, d;>
retrato do co.r.ielliplro Mafra, cuja vida foi
toda dedicada ao serviço do Estado de Santa
Cntliarinii. D neto será revestido dc solcinni-
dade, a elle devendo comparecer o coronel
Felippe Sclmiidt. D discurso officinl scrA
pronuncliido pólo Or. Thcophilo Nolasco dc
Almeida, presidente do Centro.

t «HJ» i

Os paranaenses e o accórdo
Protestos e adhesões

CljniTYllA, 12 (A. A.) — Reuniram-se
hontem os representantes dos operários desta
cidade e de outras localidades do Estado,
para tratarem da altitude si assumir, cm face
dos ultimos acontecimentos, sobre a ques-
luo du limites.

Nessa reunião ficou deliberado o seguinte:
Os operários são solidários com o Comitê
Central de Limites. Desistem também de ic-
v"v a èffeito o "meeting" nnnuncindo pare
boje e resolvem que, si o Comitê determinar,
seja declarada a parede geral ou parcial. No
caso de ser declarada n parede, compronict-
tem-se os operários a uma lorrecta linha dc
cchiuicta, sem perturbar a ordem publica.

CURITY11A, 12 (A. A.) — As principaes
firmas commcrciaes desta capilal, cm nume-
ro superior a setenta, manifestaram ao Dr.
Afonso Camargo, presidento do Estado, a sua
inleira solidariedade com referencia no »;•
tordo sobre liimtès.

¦ M»S» ¦

"POUR LA NOBLESSE"
Nf-v.i (: f.nüiíma lliurca tia ciprnj* acoriJíclunatloí nu de-
¦r.. ,. •» u rtíilhiclai fnfxinliai doíOrl^arroi manipulado* cora
r.iiHiit onenlac» cxolliidõi o rolnliliniios entre a» mclliorc»

qualiiiadoi
PHKÇ0 í ^'.'"'J A' vonda por toí» n pirlc.CIA. SOUZA CRUZ

»**-
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Primeiro Congresso Nacional das Estradas
de Rodagem

Com a presença dos Srs. presidente da Ue-
pubiiea, dos ministros da Viação, do Exterior,
da Fazenda, do Interior, da Agricultura, da
Guerra, do corpo diplomático, dos delegados
de todos os Estados, dos representantes dos
Clubs de Engenharia e Militar, da Federação
das Associações Çommefcincs do llrnsil, do
Centro Industrial, da Sociedade Nacional de
griciilturii', outras autoridades e pessoas
gradas, ivolisa-se hoje, ús 21 horas, no salão
nobre do Museu Coninicrcial do llio dc .lanei-
ro, á praça Quinze de- Novembro, a sessão so-
lcmne de inauguração do Primeiro Congresso
Nacional das Estradas de Rodagem.

i ««SOB»—' '

"POUR LA NCjLESSE"
Nova i! línissiiníi marca de cígiiiTus iitítiiiílicipiindòí em ele-

giuileiciliVlIncliú cirifdnhos do :!0 uiijiirros uiaiiipiilados com
Itiiiiui iiriwitiiüJi ü^colliidos c combinados entro i\$ incltiorui

ijiiallíJaduá.
PllEfiÜ iSÚUO A' venda por Inila n parte.

CIA. SOUZA CRUZ

-*-Ma«a» «-

LISBOA, 12 (Havns)l— O general 
'Corroa

I3í rretp está uo 1'orto, em visita do inspccção
aos quartéis.

—nt' «ata», ibbí '
OS SUBMARINOS ALLEMÃES.

COSTAS AMERICANAS
IAS

Os submarinos desapparece-

ram M
NOVA YORK, 12 (A NOITE) — Parece

que desapparcceram completamente da costa
norte-americana us navios allemães. Salvo ti
estão submersos á espera de novas opportu-
nidadea para mclter a pique mais vapores,
visto que a zona cm que operam esta agora
cuidadosamente vigiada por navios de guer-
ra aluados.

Consideram-se inteiramente perdidos os
passageiros e tripulantes do "Kinsaton",

A RUMANIA NA GUERRA

Ao longo da frente
BUCAREST, 12 (Havaa) — O ultimo com-

muniendo official publicado pelo Ministério
da Guerra annuncia que as tropas rumaicas
repelliram na lrent" ele oe3to um violento
aüuiuo dos austro-allcmães contra o desfila-
deiro de Cainerii, na direcção de Herman-
stiidt.

Os rumaicos obtiveram vantagens a liste
do valle .liul e bombardearam Vidin, fortale-
za dã fronteira buigàra,

LONDRES, 12 (A. A.) — Apezar dasnoti-
cias de fonte, lillemã dizerem que os rumaicos
deixaram Kronstadt, còmbiitc-se ainda nessa

*mÉÊm mr '

'POUR LA NOBLESSE" 1
Nova o fmlssinia morei du cigarros ocondiciimaJos cm oio-
Riinfcs o diililicla» caixiiiliii» do 20 cigaiToi, manipulado.» com
fuinus orienlues escolhido» o coinlilnailoa cnlre a» nicllif.rcs

qualidades
PI.EÇ0 1$000 A' venda por Ioda a parte.CIA. SOUZA CRUZ
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Uma linha telegraphica en-
tre Rio Verde e Paracatú

CATALÃO (Goyaz), 12 (A NOITE) —
Chegaram os trabalhadores para a coustru-
cção da linha telegraphica do Rio Verde a Pa-
racaíü, que vae ser feita sob a direcção do
inspector, engenheiro Jardim.

« i«»H» ¦

fifixír de Nogueira— Único que cura syphilis.

O novo governo argentino

As pastas miüíares em mãos
da civis ?

BUENOS AIRES, 12 (A. A.) — Os jornaesda manhã publicam extensas noticias com
íiiiinuciosas informações sobre a cerimonia da'posse do presidente e vice-presideute da Re-
publica, Drs. Hipolito Irigoycn e Pelagio
l.uini. A respeito da formação do novo gabi-
nele, nada se sabe de positivo, sendo cousi-
deradns como certns ns nomeações dos Srs.
llamon Gomez, para a pasta do Interior; José
Salinas, para a da Instrucção Publica; Uo-
mtngos Salabcrry, para a da Fazenda, o Ho-
ncrio Pucj-rrcdon para a da Agricultura. Af-
firma-se que as pastas da Marinha e Guerra
serão administradas não por militares, mas

, BOS. sivi»«

ISnua tentatíua «fie assaosí
nato em Jíübs da Fói^a

JUIZ DE FOT.A, 12 (A NOITK-) — Do
mingos Araújo Almeida, rosidciite no tli.stri-
etil da <:in.'"!ira, tonto:.* -i :i!«r hontem José
i'.itira du Sil>'., dc.ij.-chnnàó-lni; qi:atro ti-
ros dc ri-'ólve.::. A v^lini'» tslá en» estado
grn;.. na '"anta Cosa, O criminoso acha-se
íoripldõ

Dr. Francisco Elras ) °^^
docente da Faculdade—2 ás o horas} OUVIDOS

A Clinica da manhã — ús 10 !joias—-continua, como
scnipi-e, accessjvel a qualquer iloento que deseje diini-
nuição de preços, Itua S. Joio n". 01.

.,.~~~*f^-*
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cura as Inflammaçóes d oi

MOURA BRASIL Raa üruguayana, «7
-<•«•*•

A SEMANA SPORTIVA

A corrida de motocycies
na avenida Atlântica

A corrida de niolocyclcttes, que inicia a sc-
mana sportiva do Automovel-Club Brasil,
commeniorativa da reunião do Primeiro Cou-
gresso dc Estradais de Rodagem, realisada na
manhã do hoje na avenida Atlântica, em toda
a sua extensão, constituiu uma bclla nota dc
sport.

O programma, dividido em tres partes, con-
stou de pareôs de cyclistus, de motocyclettes
e side-cars. De todos o mais interessante foi
o de raotocycleltes, o primeiro que se rca-
lisa no Rio. A distanciu maior para ás mia-
chinas de grande força uttingiu u pouco me-
nos da 10 liilomctros, a extensão da avenida
Atlântica, do Leme a Copacabana, e vicé-ver-
sa. Essas corridas deram os seguiutes rcsul-
tados:

Lallet, saída ás 2,20 o chegada ás 8.25.10;
Lopes, 8.37, 8.42.3!); Chapudo, 8,13 8,18;
Triestc, 8.20, 8.20; Soares, 8.13, 8.17 1|2; Reis,
8.2S, 8.34; Portugal, 8.37, 8.44; Jacoruc, 8.45,
8.51.

Nessas corridas apenas um accidente houve
o sem nenhuma importância: a queda de Fio-
riano quasi no chegar ao vencedor e cm virtu-
de de haver perdido a direcção.

O pareô dc side-cars, cm que tomaram
parte G. Lallet e Paula Rosa, foi vencido por
este.

Elixir de Nogueira ~- Milhares í* atUstados

O nosso prosado collaborador Sr. Dr. Luiz
de Castro, critico musical desta folha, desti-
liou a outra secção uma declaração relativa
a pessoa de'sua Exnia. família'. Essa seria,
lima simples questão pessoal, em que não te-
íiüinos necessidade de intervir, si o inci-
dente não girasse em torno de algumas pu-
blieações que um perverso conseguiu intro-
diizir em nossas columnas, illudindo, com ha-
bi.idadc, a boa fé de nossos companheiros.

Logo que teve conhecimento elcste inmen-
tavel caso, o director desta folha dirigiu ao
Sr. Luiz ds Castro uma espontânea explica-
ção. que agora tornamos publica, contida na
seguinte carta :"Meu caro Dr. Luiz de Castro. — Tive a
ícaior das surpresas ao saber do que oceor-
ren com o senhor, c não preciso dizer-lhe que
o caso muito me está iucominudaiido, Das
indagações a que acabo de proceder, resul-
lil u convicção de que os nossos companhei-
ros da redacção e da administração forani il-
ló.didbs com uma habilidade egual 4 infâmia
de que sc serviu a pessoa que usou das uos-
ras coluinniís para publicações que nunca
icnnilli, nem pcrniitto, em qualquer das
secções da A NOITE.

Dou-lhe esta explicação com a minha habi-
lual franqueza e espontaneamente, lameu-
tendo, como lamento, que tenhamos sido in-
voluntário vehiculo a vêrriuás tão indignas.
Cveia-me, etc."

Dr. Hilário de Gouvêa-^C
riz c garganta. 20, Assembléa, das 2 ás 4. A'» segun-
das, quartas e sextas.

¦ ¦ m*9* ¦

Primeiro Congresso Brasileiro
de Professores de Odontologia
Realisa-se hoje, com a presença do Sr. mi-

nistro do Interior, a sessão inaugural do
Primeiro Congresso Brasileiro do Professo-
res dc Odontologia.

A sessão é solcmnc, no salão da Bibliothc-
ca Nacional, ás 21 horas.

Grande é o numero de congressistas pre-
sentes, entre os quaes se encontram os pro-fessores Frederico Eyer o Guedes de Mello,
pela Associação C. B. dos Cirurgiões Dcntis-
tas; Gustavo Pires e Coelho e Souza, pelaAssociação Paulista; Luiz de Aguiar, pelaFaculdade de Medicina da Bahia; E. Mallct
e Paula Ramos, pela Escola de Odontologia
de S. Paulo; Ignacio Verneclt c Ottoni Tris-
tão, pela E. de Odontologia de Juiz de Fora;
Sebastião Jordão e Henrique Guimarães, pe-Ia E. Livre de Odontologia; A. Dias de Car-
valho, pelo O* Grambery", c Lassance
Cunha e Bcnjainin Gonzaga pela Faculdade
de Medicina de Porto Alegre, ¦

¦•*

Bom café, chocolate e bonbona só
Moinho de Ouro — Cuidado oom
as imitações*—r

A industria naval em
Angola

LISBOA, 12 (A. A.) — Está definitiva-mente òrganisnda a sociedade portugueza quevne proceder á exploração das officinas na-
I ynes de Angola. ...

O Contestado
AS BASES DC

ACCÓRDO
O accórdo que vae ser assignado pelos co,

ronel Felippe Scliinidl e Dr. Affouso Ca-
riiargo estabelecerá:

Que o Contestado será dividido pela estra-
da de ferro até a estrada de rodagem paia
Palmas c por esla até ao rio Jangada; final-
mente por este acima até as divisas dui
águas, seguindo-se por esto até a Argentina;

que os dous Estados reunirão os seus con-
gressos legislativos ainda este anno c si es-
tes, por lei que respectivamente votarem, ap-
provarem a linha ele limites acima traçada,
elles entrarão, immcdintamcntc, ria possa
definitiva c jurisdiceão plena das terras q.is
lhes devem pertencer no sul e norte da cltn-
da linha dc limites, aguardando em paz «
tranquillamcnte que a lei seja submettida no
anno vindouro á approvação do» seus con-
gressos, o, em seguida, á approvação do Con-
gresso Nacional.

Ao que sabemos, esta ultima formalidade
legal deve ser levada a effcito logo nos pri-
meiros dias da vindoura sessão legislativa
federal, isto c, cm maio de 1917.

¦ fia» i
ASEELLEZAS DA NOSSA JUSTIÇA

Os orphãos não
têm juizes...

Corro pela 3" Vara Criminal um processo
de offcnsas a uniu menor, dc 17 annos ríij
cdade e orphã, processo que deu margem »
que ficasse, mais uma vez, provado o pouco
caso com que a Justiça, solicitada a repa-
rar certos males, se esquiva, protela e uão
faz cousa alguma, como si, por acaso, não
fosse sua fuucção o cumprimento de taes de-
veres e para tal não fosse paga...

Sendo a victima orphã de pae e mãe, e de
menor edade, requercu o 3' promotor publi-
co voltassem os autos á policia, para qim
á menor fosse dado um curador o ratifica-
do o inquérito, feito sem a. nssistencia óe
uni representante legal da offehdida. Pas-
sam-se dous mezes e voltam os autos ao pro-
motor com este curioso, relatório do Dr. Ari»-
totclcs Solano Carneiro da Cunha :"Sejam os presentes autos devolvidos ao
M. D. juiz da 3' Vara Criminal, a quem me
cabo informar o seguinte: Nüo poude infe-
lizmentc esta delegacia dar cumprimento ao
officio do ministério publico, requerendo »
baixa deste inquérito afim de ser promovi-
da a nomeação de um tutor á offendida, «
ratificada a queixa. E isto porque, tendo
por duas veze» officiado em tal sentido si
Exmo. Sr. Dr. juiz da 2" Vara dc Orphãos,
fazendo ao mesmo tempo apresentar-lhe a
offendida, nenhuma solução foi dada «o
caso, nem siquer havendo resposta aos meus
of fiei os.

Baixando estes autos em 16 de maio, I03U
no dia 18 (fl. 23) foi a offendida apreson-
tada, com o meu primeiro officio, á 2* Var»
de Orphãos. Aguardei resposta até o fim ds
junho, quando novamente determinei qua
se officiasse, pela segunda vez, reiterando '•
solicitação anterior, o que effectivamente s«
fez cin data d© 11 de julho, com a apresea-
tação da offendida (fl. 24). Ainda assim ne-
nhuma solução foi dada ao meu pedido, qu»
até a presente data continua sem resposta/
Em tf.es condições, portanto, parece-me ira-
pertinente e inútil insistir sobre o assumpto.

Ao M.M. juiz cabe agora determinar o quo
julgar conveniente no interesse do Justiça;
Rio, 3-10-1916."

E, com isto, foram os nptos devolvidos I
vara. Resta agora, apenas, que o promotor
requeira o arcliivamento do processo pne»
coroar de bello effeito a bella obra da noss«
Justiça...

¦ «<i»v 

J-íaverá crise de
transporte na

Central ?
Os prenuncies do uma grave crise de trant-

porte iia Central do Brasil começam a surgir.
Parece mesmo quo ella será inevitável atten-
deudo ás reclamações do commercio, as quaes
sc multiplicam, contra a falta de carros e as
difficuldadcs em que se vê envolvida a adrai-
nistração, pela impossibilidade de fornecer to-
dos os carros pedidos.

No entanto, eoino já tivemos oceasião de de-
moustrar, a Central tem um colossal "stock'
de carros para mercadorias, atirados por des-
vios mortos e outras linhas por ahi afora, ex-
postos ao tempo, porque, adquiridos nuquella
íebro de compras de materiacs da administra-
ção passada, não se previu a necessidade ds
linhas e de abrigos nom tão pouco a capacidn-
de das officinas da estrada, para que fossem
reparados os carros proporcionalmente »«'>"
st ito idos.

E' verdade que restabelecida a confiança.
voltou a Centrai do Brasil a augmentnr o seu
trafego de mercadorias, isso, porém, não «car-
retaria a crise de transporte que se anniui-
ein.

A Central teria carros em abundância «ni
condições de servir no publico si fossem repí-
rados todos os que andam por ahi atirados, o
que aliás não se pôde fazer com facilidade, se-
gundo nos informaram na directoria da nossa
maior via-ferrca,por não terem as officinas 4»

. estrada espaço bastante para conter em repar»;
i côçs (írande quantidade de carros,.
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A lancinante carta do
desvonturado poeta

S. PAULO, IU (Á. A.) — Continuam cs
ninlfestflíncs do peznr jior motivo do* suiei-

ilo poda e advogado Ricardo Mcri les
(louçnlvcs cujo enterro se rçitlISou esta ina-
iiní, cora niimcrosissinio nconipiinhnraento,

A carta dirigida pelo dcàditoso advogado
10 Dr; Kobcrlu Moreira, 2'' promotor, csid
inliüiila nos seguintes termos :

"Jlobcrlo. — Fui hoje no "Fórum" p.ir-i
dur-t.- uni abraço. Não te encontrei, mas cs-
tive conversando com o Dr. Mnthcus, ú tua
fjpciii. (Juniiilo leres esta já terei entrado
na ("r-indc paz. I.cmbrn-te á; vezes de mim !
,Nuf'ri muito, morri assassinado por um mi-
scr.ivel, que introduzi na*" minha casa, espe-
riuicoso de que elle salvasse a minha filiii-
nha c que não trepidou, conscientemente, ehí
srüu/ir junto ao berço de uma creança agi.-
nisiiiitc, a mullicr que cra iiiinlia companhel-
ra ha setu annos e que, apezar das suas cul-
pus c das suas faltas passadas; tinh como
regenerada !'"¦isn mulher abandonou as cidades por mim
« viveu eommigo pelos scrlôcs vida tediosa,
sem conforto, abnegadamente, para me fazer
feliz ale lia bem pouco. Eca mãe affcctuo-
i.«ima, como todos sabem, i-miga dedicadis-
iiiia i|iic eu tinha. Esse L>. diian pròfissio-uai, poréni, para satisfazer um capricho, sa-¦lictiüo que eu cra unia erc-ilura bypersensi*

rei, que morreria dp golpe, alirou-me ncslc
horrível c inenarrável desespero de que só a
ínnrlc me libertará. Esse bandido, que peno-Ira cm todos os lares, Infuliz.incntc levou a
íninliii companheira a fazer a própria filha
sua cúmplice. Adeus, Roberto. Grande nb.-a-

.ço ilo iticardo; "Car vons ni<- fulcs doux en
dis heures dc pcinc. — Ricardo óonçnlvoí,"

Ricardo Gonçalves cra filho do saudoso
engenheiro Dr. Eduardo .Mendes Gonçalves

¦ 'liriiiho dos Srs. major Álvaro liamos e
1'liiiio Itamos, director, da Secretaria da Ca-
riiira Municipal.. Contava Wi nnnos de ej.i-
dc, pois nascera nesta capital a 8 de aaõt-
to ilo Í883 i

Sr. Camargo
CUniTVnA. II (A NOITE) tnelaidado) -Antes de chegar anui o capitão d« fragal»II; en Memlng, o br. Corri* IMiUiudi*r... ii a um «eu amigo o seguinte lelegrataroni(*s Jornaes, em Iclegraiumus do Jtio dá»

u,AVJw í*"'"/." fl"f,,!'"'<- o Aaordo cobri oslimito» do ílontcilado o quo o capitão dcfrpfa a 'fliiars We„,|qK veio òpenaiT w«bcro. sçllos dessa tratiMcçiin rspollmlora, deorl-mojjto pura o. parauaeme* que t« presum ile•1'íro.or o iionu do dfscoodciíles do* Iracn-riiirlos bandeiranlos. Sabei quanto estimon jji. Aíronso (.amargo, quuo affeotuo-m-. mera e leal o a amlcade tm )bo dedico iMbcu quanta injuiir, mo foi assacada c Uc«fiinnlns caluoiniiis íoi vl.tlnw o homem ou-*•in a-consciência segura de haver sempretrilhado, com rigorosa rcclldâo, o rumo dahonra c do patriotismo, não medindo sacr'-
!.™S*i? {'•*¦ >,nMni''-Oi prlvãuôcs paru manteruma linha sempre Irreprcíienslvel ilcnnle-ais injurias <• cnlumiiian assacadas c cujounico motivo ó manter inabalável su„ csíi-mo polo nosso amigo Affonio o se haver cot-Inciido fiiim-iiinciite n seu lado, com uma d<<-(liciiçno a ioda prova. 1'oilei. portanto, ima-Rinar quanlo mo será doloroso si u nos-oquerido iiniigo. iiiiinu iniperdmivcl fraquezapreferir amputar tão fundamente a terra que
je ufaiia por tòl-o como um cl seus mais ri'-Itclos filhos '"

militar e a entregada bandeira nacional
ao Collegio Brasil

ITIH AS INFORMAÇÕES
I.APIftÃ56MmUO05ft5
OBTOO^A REPORTAGEM

DA tfA NOITE1' YHj ¦'

S, lao somcnlc ti.ira nflo ferir asHonrosas relações qnc nuinlcm com 0 supre-mo dolcnjor do poder dn nnçilo; npeznr «j('iiniçiio do seu mandato ser dc curtíssimo
jierlodo, Urinando tão feio o dclictuoso ac-cordo, entregará vasta extensão dó ricas ter-rns do Paraim, com satisfação desmascarada;u cúbica dns iiuiinciosos invasores catliari-l-.enses I Não me posso convencer, de fôr-nia algnnia, que o nosso amigo preste siiiiissifinajurn n esso pacto: a historia nãode xarla do registar o nome disse filho e lc-/;:i!isara tão monstruoso mutilação, quo re-
piçsciitnrla uma Ignominia inqualificável, acohnrilia, expoente-da corrupção do caracterd;i geração actual e cuja inuiicha denunjia-ru. ctcrnninento ás novas goraçõea. t»uaiit-iíoiam cobordes os degenerados filhos que.pnr esln triste ípocn, povoaram com oulrosns tcrnis conquistadas {-. custa do sangue dosnossos avoengos. Repito que nutro essa nr-di-ntc fò : o nmitfo Affoiiso (írefcrlrYi dçpbsl-tar n inyestidurn dn governo*cm outras mãosn sellar com n sua própria mão sua mortemoral; mas, si por desgraça, tal sc viesse analisar, curtiria, no fim de meus trabalho-sos dias, mais esta amarga dcsillusão I Ain-i.i que sentisse o meu peito singrar, cm tão('rn contingência, forçado :t abafar os altosbrados do coração, em favor du estima vota-da ao amigo, cm nada prevaleceria o amorc.jc. dedico á minha terra. A

hiversos aspectos das cerimonias ctue. as
1 causaram ú tarde, em Ãietheroy : ao
alto, a entrega du bandeira a cinco bala-
Ibãcs (TiS0 dc caçadores, Força Policial,
voluntários dc Nlcthérou, Corpo dc Bom-
leiros e Collegio dc Santa Rosa). .1'
esquerda, no medalhão, entrega da ban-

dcira ao 58» de caçadora. Em baixo, o
pavilhão dc onde o Dr. Nilo Peçanha c.o ministro da Guerra «• comitivas asais-tiram aos exercícios militares e *uc desa-/•.<» parcialmente no final da cerimonia.Ao medalhão d direita o !)r. Nilo Peça-nha, o general Caetano dc. Faria t de-mais autoridades "posando" para o phÓiogràpho da A NOITE

A GUEURA
—«—

uMmú
ista-S>uliifaros!

PrzTROGRADO, 12 (Havas) — No-
íicias recebidas da Dobrudja informam
que a cidade de Constanza foi bom-
bareleade por vários aeroplanos inínií- (';;1e'0"'''^í
gos, que lançaram «boubons» contendo
«bacillus» do «cholera morbus».
A Aífcrnaaha perdeu

mais tle tres miihões
e m-*io de homens

LONDRES, 12 (A NOITE) — A com-
pilaçáo das listas officiaes de baixas ai-
lemas; puólicariES em Berlim aíé 30 de
setembro ultimo, dá um total de 
3.SSS.9Ó8 homens postos fora de com-
bale, sendo 890.132 mortos, 2.257.007
feridos c 42S.829 extraviados. Estas lis-
tas coniprehéndehi apenas as baixas dos
e-xerciios da Prússia, Baviera, Saxonia e
iwutíembérg, sem contar com as baixas
das colônias nem da Marinha, ainda des-•conhecidas.

'*'' 
necessário salientar que estes nu-

rnerus são o resultado das sornmas das
listas officiaes allemãs.
As enormes perdas da Marinha

noniegueza

corrccçuo ne
que sempre tenho dado provas, a altivez dometi caracter, as tradições du meu passado,as imposições dc minha honra, a intransi-
genein dc todos ns tempos, os impulsos daminha consciência c a liuhn clara do meudevei* levar-me-inm n romper as hoslilida-
des sem tréguas contra o intermediário (fos-se quem fossei, que venda fi nossa honra.Infelizmente sei que minha dedicação jamaisconseguiu ser correspondida, como estou c?c-to c o meu fraco e desinteressado apoio nada,muito pouco, poderá aproveitar o amigo paramerecer a consideração mais humilde tios
lioir.en.s; porém, quando age a consciência cmf-'i\or> da cansa santa, olitcm milagres cmcue jamais acreditaram. A despeito de esta.-convencido de que grande parte da popula-ção ndyentici.a do nosso Estado, mesmo grau-de iinincro do filhos dégetié/udns mostram-ie iiidiffcrentcs ao momento critico que nos-sa querida terra atravessa, tenho a certezade que a parte ainda culta A memória dosnossos gloriosos ascendentes, despertada pel»dor dn amputação o aos altos brados da con-seiencia inflnmmada pelo sagrado amor á suaterra, transformará em patriotas os própriasindifferentès a tamanha vergonha e acabarátambém por incorporar os próprios cobnrdcs
na legião dos campos da honra cm quo pro-testam contra n entrega do seu rico e vasto
território para que a historia do Paraná não
possa inserir pagina lão negra e que cobri-ria de maior vergonha seus verdadeiros fi-llios, que se mostrassem dignos desse nome.Ainda poderia mos tolerar sobre as sete ou
oito comarcas do que se compõe a zona nm-
bicionad.i pelos nossos, invejosos visinhos

presidente da Republica repetislii
a sentença de Salomão, ajir:::'.i de pertence;muito legitimamente, de lado o de direito
Ijiln essn região ao nosso listado; mus só'
mente o Paraná èslar.a ceder aquillo que temabsoluta e clara consciência de lhe perter,-ci-r, restando apenas tres comarcas sob siia
íiclual .iurisdicção, c exigir o supremo ápazi-
gundor que ao Paraná caiba apenas uma nc:i-
ga do território que sempre lhe pertenceu e
lhe pertence, revela um;mediador accoinmc-
òatieio e iníquo e não um jirz rcclo, pátrio-tico. eonscicriçioso; equitalivo, honrado c
justo.

Desculpa o desabafo exigido polo meu es-
tíido dc cominoção. O riíonitnto rompeu ns
diques das considerações dc toda a ordem
pnra dar passagem nos brados dc patriotismo
p.'<rlidos de uni coração alanceado. Jtogo
procures com urgência nosso commum níiii-
go e transmiltas fielmente o contendo deste
telcgrainmn. para tentar evitar n consünimaçaõ
dessa grande calamidade, que. importaria
num verdadeiro cataclvsmo para o nosso qac-rido listado."

Tlevcsliu-se de solemniilade o .juramento dos
voluntário» da 4* região militar, com sitie
cm Niethcroy i> a entrega dn bandeira n.vio-
r.al ao batalhão do Collegio Brasil;

A's 1*1 horas dava" cnlradii na praça Gene-
ral Fonseca liamos o "landim" presidencial,
conduzindo o Sr. Nilo Peçanha, em compa-
nlilà de seu ajudante dc ordens, capitão San-
tos Abreu. Escoltavam o carro dons offi-
ciaes c o respectivo piquete de cavallaria da
Força Militar.

Após os cumprimentos do estylo, em nm
palanque armado na praça fronteira ao
quartel da Força Militar c onde já se acha-
vair. os Srs. genernes Caetano do Faria e
Sapoleão Ache, inspector da 4" região, e ou-
tia- autoridades, foi dado o signal de jura-
mento ú bandeira dos 117 voluntários du Ks-
lado do itio.

Formado o quadrado regulamentar, o ca-
pilão lteginaldo Francisco Lourival, ojudant»
do M" de cavadores, leu o formulário do
Exercito, no que foi acompanhado pelos jo-
vens soldados, que nssim prestavam o jura-
inento da defesa da pátria.

Em seguida, no palanque, fe:*-se ouvir o 1"

tenente Dr, Palimercc dc ltczcnde, nue emuma improvisada allocução necentuou quaesos devores do soldado para com a nação.Logo após essa cerimonia, o batalhão doCollegio IJrasil, que havia recebido a bandei-ra nacional das mãos do Sr. ministro daGuerra, entoou n "Canção de Marcha", musi-ca e lclra ilo Dc. Scnnn Campos;
A Força .Militar também cantou os bvm-no-; Nacional o ã Bandeira, seguindo-se o iies-file do seguinte modo : 58'' batalhão de ca-

çadores. Força Militar, Companhia dc Uom-beiros .Municipaes, batalhão rio Collegio Sa-lesiano, Linha dc Tiro n. 15, batalhão do
Collegio Aldridgc, batalhão do Collegio Ura-sll. Retiradas as forças, o presidente Sr. Dr.Nilo Peçanha, general Caetano de Faria, gc-íierál Aclic, coronel .losé .Mattoso, secretario
geral; Dr. Octavio ('arneiro, ,prefeito mu-iiicipal, c I)r. Macedo Torres, chefe de poli-cia, c outras autoridades, dirigiram-se ao
quartel da Força Militar, onde foi servido
champaghe,

A's 15 horas e 20 minutos o Sr. ministroda Guerra regressou a esta capital, sendoacompanhado até a ponte du;j barcas, em Ni-ctlicroj*. pelo general Napoleão Ache.

Corridas
Xo JocWr-CluV

•""•.tiveram exccllcntes os corrMn«i dó liojc.ne Joclicy-Club. cffcctuadas coui muita cou-correndo o animação.
O resultado «Io programmn foi o seguinte:
Ia parco ~- Clássico Primavera r- 2.U00 me-

tro» — Correrami InUrvlcw (li. .lodrlguez),1'atrouo (F. Barroso) e Trlumphn (A. Vau).
Venceu Iutcrvicw, cm li* Patrono, cm i"

I rlumpho.
Tempo, 133". Í&ÚL
l-oulcs, 1-IÍ500. Duplas, IWlflO.- 

'?W '
Movimento do parco. 1 :'J-."Jíütlll.
Na ponta pulou Hutrono, a lim corpo dc In-

tervlêw; «s Trlumpho longe. Assim correramate ii setia dos a.Urtt) metros, onde lntervicwentrou cm luta com Patrono pnra derrotai o
com esforço nor melo corpo. Triumpbo cbe-
gou distanciado.

2" parco •— 1.4.10 metros — Correram: Miss
llorence (I). Ferreira), Espanador (F, Uarro-
so). lloulcvard (A. Silva), l.ndy Perlcles (E.llodrlguez), Torlto (Cláudio) e Frauda (Ly-dlo dc Sou*a).

Venceu Frnncia, em 2o Espanador, cm 3°
Lady Perlcles.

Tempo, 95".
Poulcs, 519200. Duplas, 7W00O.-
Movimento do parco, 8:0-18^000.
Pulou na ponta Torlto, seguido'dc Miss Fiorenee e Boulcvard. No areial, Lady Perlcles

passou para terceiro logar. Na grande curva,Miss Florcnce emparelhou cora Torlto, crn<
quunto os de trás embolavam. A corrida tornou-se indecisa até quasi o vencedor, onde
Frauda, quo correra em ultimo, dcstaco*i-se
para vencer firme por corpo e meio de Espa-nador.

Este foi Segundo por cabeça dc Lady Pe-neles, terceira.
.l" parco — 1.450 metros — Correram: Stlilplnn (I). Suarez), David (-Í. Coutinho), Noi-da (lt. Cruz), ldyl (D. Ferreiro), PistucliV)

(I). Vaz), Miss Linda (Lydio de Souza) e Ima-
gc (F. Harrosoi.

Venceu St. LUpian, era 2a ldyl, em 3" Pista-
chio.

Tempo, 1)4 2i5". .,
Poules, 17*5100. Duplas, 58i?600. ]Movimento do purco, 10:9858000.-
Partida rapidu, pulando ldyl na ponta, W-

guido de St. Ilpiun c Miss Linda. Após VOmetros, Nuida bateu Miss Linda, ftrmuiido ¦*;

ÜM DESÀSTKJÜÍM S. PAULO

I automóvel no palácio. mbJii-
ziiioraíiuiíoyi

0 Dr. Masciiii'-S. PAI/I.O, 12 (A. A.)
1'bas Neves, delegado do serviço nn Centralrecebeu coíninunlcnrlío tolcnhonleii de nue pou-co aqiit-iu da estacito du Itl.i ürnndo, ua estro-ua do rodagoin du Santos, o automóvel nu-mero 2.088, do palácio do governo, que condu-via Hlgiiiiiits creanças, virará repuiillnninentc
devido no excesso do velocldndo, no foitcr acutva. Fultiiin pormenores sobra o dcsnslivnão sc lüibcinlo por Isso si houve alguém li--'rido.

Para o local onde orcorreu o norldcnlo, par.Im o Dr, Itudgc Itamos, que nlc A hora quotclegrapbamos iilmla não Imvln vollndo,

Os reservistas portupezes no
Brasil

Um pedido da Commissão
Pro-Patria

A grande commissão portugueza "Pró-
Pátria", reunindo-se bojo puni tomar couhc-
cimento de algumas reclamações acerca dnsinspecções. militares, resolveu expedir o .sc-
(,'uiute tclcgrnmina:"Presidente do ministério •— Lisboa — ACommissão Pró-Patria, Interpretando o sen-tir geral da colônia, solicita os bong officiosde V. Ex. no sentido de trnnsmltllr o apoiar
Junto <Io ministro dn Guerra o pedido de
prorogação do praso fixado para dezosete (Incorrente pnra n apresentação dos descrlore-iresidentes neste paiz. Outrosim. lembra a ali-sohilu neccssiiliide <lo estabelecimento deInspecções militares nos consulados. Uniareprescnliição fundamentada Acerca da situa-çao dos inanccbos sujeitos ao serviço mIJi-tar seguirá pelo correio. — (A) Visconde deMoraes, presidente."

A Câmara Portugueza de Commercio e In-austrin resolveu npoiar esto telcgramin.i diCommissão Pró-Patria, tclcgrapbnnilo poriseu lado nos seguintes termos:
._  

"Presidente do ministério — Lisboa — Ao pelotão nessa ordem, comasTrâscl(ras~embo-*J p.mara P°r*"gufza de Commercio c Indiis-
Indas. Na grande curva, St. Ulpiiin atacou 'i*na' c,'*}*Pcnetr.idu das sérias difficuldndes

A data de hoje na Ãpostolado [ Triste fim de tarde!
Positivista

I.OXDlUis, 12 (A NOITE) — Uma c-.-ialis-•íca official, publicada em Christiauia i ii for-
jna mui', (icídi- o inicio dn guerra; foram mít-liuos a pique J71 vapores norueguezes dcslo-"-"iiido 2Ü5.U00 toneladas. Os prejuízos sãociilculados em oitenta e quatro milhões dc co-ruas, cerca dc oitenta e quatro mil contos,inocdii brasileiro-;

U numero do victimas & dc cento c quarenta« unia.
Desses navios, cerca de oitenta por cento fo-ram destruídos pelos submarinos nllemães.

morreu o general Howelí
bONimiiS, 12 (A NOITK) — Morreu emepiriliatc, no Somme, o general inglez UoweJI.

Foi confiscado o fumo na AI-
Icmanha

•Vf,)\'A VOIUC, VI (A NOITE) — Dizem «leuçriini que o governo, por decreto de hontem,w<i!Mi'.'!i a eonflscnção de todos os "slocks"
'"• íuiiio existentes no paiz.
A situação geral vista de Ber-

XOVA YORK, 12 (A NOITK) •— Vou Wic-
jjanil, correspondente do "World" cm Her-''•""i diz, num despacho enviado ao seu jor-a*.', ser evidente que os rumaicos não po-iiim eiifreutar as massao auntro-allemãs na'«nsylvariia, e que, por isso, se retiram pa-ra a fim fronteira.

Recorda, entretanto, esse correspondente¦W, no cimo, é insuspeiti.s.siino, que os aus-ro-allcmrics têm uma frente de mil e qua-"¦[•?c»n'oá liilometros a defender das forças•'inadns, i|ue lhes são superiores cm numero.Alem disso, ob alliados são hoje superiores°"i artilliaria e cm munições aos austro-alle-raiies; pois aiiuellcs dispõem da fabricarão de"'"•tido do mundo industrial."it ainda von Wicgnrid que, somente na"ente do Somme, ha dou» milhões de angln-«ancMes cnm oito mil canhões. Na Macedo-"lili as tropas alliados sob o conluiando doKitiernl Sarrnil, fs^ein Krande pressão c con-'Uli-itnm todos os dian um bocado da Servia,«nninianto ameaçam a liulgaria de uma inva-Hao. Ah avalanches russas, que süo intermi-"«veis, avançam contra Kovel e Lemher^.'.raças a von Hindenhurg ter cnnHervado a'"trHade de acção, os tnrro-buliíiiros e aus-'fu-.MlHmãí. poderão esmagar a Rumania'M»» bem pode •»}? coualdcrada a Sel-rii-a bal-¦.(Wlta,

Em beneficio da Cruz Vei---raieSha Siaüana
BELLO HÕl\'Í?ONTi2, 12 (A NOITE)—Rín-

lisou-sc hoje, .no prado daqui, uma grandefesta sporliva em beneficio da Cruz Verme-
lha Italiana, sob os auspícios da coiísuícái
da Itália.

i "»«¦>¦¦ i ... .

Pela confraternisação

S3 aiuauhil será combinado
o dia da assiguatura do

accordo
O Sr. presidente dn Republica recebeu ho-

je, em audiência especial no palácio do Caí-
tcle, o Sr; i)r. Affonso Camargo, presidentedo Paraná.

SS. EEx. estiveram confercnciiihdò desde
ás 10 ás 17 liorusj tratando do accordo ceie-
brado outro os Estados do Paraná o Santa
Catliuriná,

Nesta conferencia ficou nssenlado queamanhã, ás 1-i e 40 niiniitos, haverá unia ic-
união no Cattctc entre os Srs. presidente da
Republica e «ir. dous governadores pnra que
fique determinado o dia cm que será assi-
guado o laudo, n cujo acto o governo prc- jleiiilc dar toda a solemniilade. |

aShackleton parte para
Inglaterra

SANTIAGO. 12 (A. A.) — Partiu para os
Estados l'iiidor,, n bordo do paquete "Impe-
liai", o celebre explorador iiu'lez Shnclileton.

» miei 
0 fim de uma triste vida!

O Aposlolado Positivista commemorou, ho-
je, duas datas Históricas: a descoberta du
America e o nnniversario da fundação da
Capclla da Humanidade, da Egreja Posiüvis-
ta Brasileira, á rua llenjamiu Constánt.

Como de costume, grande foi a assistência.
Muitas famílias assistiram ú solemniilade
No trophco dc flamniuliis, havia-as allusivas
uo feito dc Christovão Colombo c, ]icrto, va-
rios petrechos, que serviram na solcmnidade
do lançamento da pedra fundamental da ca-
pella, estavam postados,

E, perante o seleeto c nvuitndo auditório, o
pontifico, Dr. Teixeira Mendes, após as ora-
ções dc praxe, iniciou a sua conferência sobro
«quellns duas datas históricas. Recordou a
festa que rcàlisòu o Aposlolado, cm íi de
ngosto de 18111, do inicio da construcçáo da
capclla. Referiu a coincidência daquclla da-
ta com a que Augusto Comtc consagrou á"Festa da Mulher", destinada a preparar, du-
rante n transição, a transformação do culto
da Virgem catholica no culto da Humanida-
de. A eapella foi, depois, construída á inn-
tnção da fachada do Panthcon de Paris, si
bem que em proporções menores de um ter-
ço, e, assim, apresentava a vantagem dc re-
cordnr, pela sua architectura exterior, o
templo escolhido c reclamado pelo próprio
mestre para nellc iniciar soleiuuemeuto as
commémorações históricas da nova religião.
Ao ceutro do pórtico, uma rosa dos ventos,
feita a cimento colorido, no chão, indicava
a direcção da capclla cm relação a Paris, dc
modo ii supprii-, por esta forma, a condição
n que obedecerão os futuros templos positi-
vistas, cujos eixos prihcipaes deverão ser di-
rígidos para Paris, condição que no edifício
actual não foi possivel praticar. Uma escada-
ria de sete dcgráos, lembrando o numero das
sciencias humanas, foi coustruida daudo ac-
cesso á capclla. E toda a festa que se rcall-
sou naquelia data foi evocada, e os assisteu-
tes scnliram-se como que, pela narrativa,
transportados áquelles tempos: "A bandeira
positivista desfraldava-se por cima do froa-
tispicio do templo. Dos lados do portão da
rua estavam hasleadaâ as bandeiras chilena
e brasileira, as duas nações sul-americanas
mais' intimamente ligadas pelo grande nu-
mero de adeptos do positivismo. A cerimonia
começou como já se usava habitualmente. U
director do Aposlolado, Sr. Miguel I.emos, do
pé ua tribuna, feií a invocação ú Humanida-
dc, seguida do signal positivista que substi-
tue a persignnçfio catholica, recitando ao
mesmo tempo a formula sagrada do positi-vismo. Dous meninos correram as cortinas
do quadro da Humanidade e um grupo de
senhoras, positivistas e sympathicás á nova
fé, entoou no harmonium c cantou o "Cô-
ro dn Caridade", de Rossini, transformado
para o^ uso do ãpostolado em hymno do
anior. Era a invocação da assistência aos sen-
tinientos synipathicos, que sempre devem
presidir nossos netos c pensamentos, Fin-
do o canto, o director do Ãpostolado leu o
discurso que escreveu para esse dia, compôs-
to dc. duas partes, uma dedicada;; especial-
mérito á inauguração do templo e outra á
glorificaçfii da Mulher, também celebrada
naquelia data. Terminado o discurso, uma
banda de musica, postada eiu baixo, no por-tico, executou a "onverture" da "Scmira-
mis", cujo nome,-consagrado no calendário
positivista, recorda, embora iniperíeitamcn-
te, uma das phases do período tlicocrntico da
npsSa espécie, '.'iria senhora cantou ao liar-
iiioniuni a poesia dc Clolilde de Viuix, "Les
peíisúcs d'uiie flciir", O director, o Sr. Ec-
mos, ao collocar •b o quadro uin hello ra-
mo dc flores artificiaes. offerecido por urnnsenhora recem-convertida ao positivismo,
para ser collocado aos pés do Quadro da Ilu-
manidade, recitou em portugnez o final da
prece que Danto põe nos lábios do S. Ber-
liardo quando este implora á Virgem, no ul-tiiuo canto dò.vParaiso". Rcboaram entitu.
vindos do pórtico, os sons da musica rio"Stabat Ma ter','. Por uma feliz còllocação daorchestra aquclle., sons, vindos de cima, pa-rociam sair das paredes, produzindo um ef-feito encantador. E ns senhoras, ao harino-

O acadêmico Caneja vi-
ctima de um desastre

O dia correu alegre, radiante dc luz. Os
voluntários, depois dos exercícios dn manha,
espalharam-se pela cidade, dando a nota vi-
brande com seus kalti. Motocyclettcs, que bu-
viam realisado a prova na avenida Beira-Mar,
passavam offegantes e rumorosas. Automo-
veia cruzavam por todo lado. Um dia festivo,
que terminou, infelizmente, com uma nota
triste, espalhada ao cair da tarde.

Tinham ido a passeio ú Tijuca os academi-
cos de Medicina Oswaldo Caneja, Joaquim dc
Lacerda Carneiro da Cunha e Marccliuo Frei-
tas Arruda. Lá cm cima, os tres amigos
tiveram a idéa de subir pelas escarpas, porsobre a Cascatinha. De repente, Oswaldo Ca-
neja escorregou c rolou da grande altura. Foi
lim momento de angustia. Quando os amigos
e mais outras pessoas que lá se achavam, açor-
rcram ao local, encontraram Caneja cra cs-
tado gravíssimo.

Foi logo chamada a' Assistência, que com-
pareceu, transportando a victima para o pos-
to, onde o Dr. Roberto Freire resolveu fazer
unia intervenção cirurgicii, tal a sua neces-
sidade urgente. Essa operação estava sendo
feita.

O estado do acadêmico, que estú sem sen-
tidos, continua mcliridròsissimo;

A victima reside á rua São Francisco Xa-
vier n. 20.

ldyl, lutando com este até o final, ontlc o der-
rolou a esforço c por cabeça. Pista-cliio foiterceiro a tres corpos.

4o parco — l.tiOO metros — Correram: Can-
gussú (A. Alonso), Cascalho (It. Cruz), Es-tillete (D. Ferreira), Camelia (Fi Barro*)) e
Canay (li. Rodrigucz).

Venceu Camelia, cm 2o Estillcte, cm 3' Cas-
calho.

Tempo, IO."» 215".
Poules, 6li?600. Duplas C0?200.
Movimento do parco 13:066^000.
Saiu na ponta Estiiletc, seguido de Case*.,lho c Canay. Poucos depois este passou poraquclle. No fim da recta diagonal, Camelia,1

que corria em ultimo, accionou c passou paraa primeira còllocação, vencendo firme por dous
corpos, Estillcte manteve a sua còllocação ameio corpo de Cascalho, terceiro.

õ" pareô — 1.720 metros — Correram.
Paraná (Michaels), Buklcss (D. Suarez), Fia-
mengo (.1. Coutinho) c Marvellous (E. Rodri
guez).

Venceu Marvellous, cm 2o Buckless, ciu ".
Paraná.

Tempo, 112 1|5".
Poules, 33§400. Duplas, 80J900.
Movimento do parco, 15:299t?000.
Como sairam chegaram: Marvellous, Bu-

clsless, Paraná o Flamengo. No antigo areial
Paraná havia passado para a segunda colloca-
ção, para pcrdcl-a á chegada para Buckless.
Marvellous venceu firme por dous corpos e
Buckless foi segundo por corpo e meio.

6o parco —. 1.600 metros — Correram: Lorrl
Cauning (F, Barroso), Soul (E. Hodrigucz),
Goldcn Spuru (D. Suarez), Goytacaz (D. Fer-
rcira) e Scanip (Michaels).

Venceu Lord Canning, em 2o Goytacaz e cm
3" Soult. •

Tempo, 102 415".
Poule, 22^300. Dupla, 1325400.
7o parco — Venceu Sultão, cm 2o Battery t

em 3" Picrrot.
Tempo, 138 115".
Poule, 2«í. Diipla, 381500.
8o pareô — Venceu Aragon, cm 2o Trunfo c

cm S" Roynl Scolcb. '
Tempo, 104".
Poule, Õ0-S200. Dupla, 40Í400.'
Movimento geral, 94:212*000.

«•fa

^ue 
resultam para o commercio portúguez norasil dn falta do serviço de inspecções mi-JWares nas sedes dos consulados, apoia o pe-dulo feito pela Commissão Pró-Patria bencomo a prorogação do praso para a apresen-taçao dos deserlores — (A) A directoria "

¦— i •»¦»¦ »- , '.' 
„.Em Minas vae se fazer cha-

péo Panamá
BELLO HORIZONTE, 12 (\ NOITE) — Ogoverno adquiriu em Pernambuco semcnlesde corbuduvica palmata. coqueir.-. qnc dá nslibras para o fabrico de chapéos Panamá nsi quaes serão enviadas para o conego José Fer-'feira, que pretende planlal-as em Curvelloi «¦¦•— '.^

perigos da Isnha
como combustível

Na Parahyba íncendeam*ne
dou» vagões carregados

de algodão
m AREIA BRANCA (PARAHYBA DO NOR-TE), 12 (A NOITE) - Comboiando oito ca;-ros carregados com algodão, partiu hontem,
,ás 15 horas, para Mossoró, uma mnchina dai.strada de Ferro Mossoró. No logar deno-mina*» Taboleiro Alto, devido no conibusti-vcl lcnlia, ineeiidiaram-se dous carros, qnci-mando totalmente o algodão que o.s mesmosconduziam. O prejuízo
a quarenta contos.

é calculado dc trinu

COMMUNICA003

Amazonas e Alagoas
na berlinda da

Avenida

'A\e Maria", do fíoiinodi uma "Ave, Clotil-
nium, _cantiiriuii, então, com a miisica da

Palleceu o ex-rei Oílo, da
Baviera

LONDRES, 12 (Havas) — Os jornaes publi-
cam lelcgrnnima ilo Copenhngiie noticiando o
fallecimeuto do cx-i-él Oito ihi BavieiV. qúc
sc achava spffrcndo das faculdades mentacs [ Aos presentes foram distrilmidas, por nieiiT- s'oiV'\"íiV'ilnu\'r'Unr!oI.1TW.*idesdo antes de deixar o throno. cm 1813,. 1 nos,' bcllaa rosas branca*. I ScIldo 

'ncSilo...

1

tòliuti
, escriptn cspecialmcnle para esse dia,"ra a evocação da lesta que hoje o Apo;-

dobrando a dcscohòrla da Amcricátambém coninienioroti. E filida, hoje, a sole-riniidãde, locou o harinouiiiin, novnniciite.

Hoje, dia feriado, não tendo funecionaijo
as duas casas do Congresso, somente por ca-
sualidiiilo poder-se-ia encontrar algum pare-dro que fosse dissipar as fadigas veiido a
passagem de um film emocionante ou jocoso.

Foi por casualidade que encontrámos o
deputado Ephigênio de Sallos, em companhia
do "leader" da maioria da Câmara.Então, ha ou não ha dualidade lá peloAmazonas ? —¦ indagámos do deputado ama-
zonense.

Qual dualidade I — respondeu-nos S. Ex.
O presidente do Amazonas, durante quatroauuos, é o Sr. Alcântara Hacellar.Mas o general Thaumalurgo recorreu ao
Supremo Tribunal...

—; O Supremo Tribunal não pódc resolver
um caso político. Creio que elle uSo concede-
rá o "hiibeas-corpus".

E si conceder '!—; arriscámos essa bypo-
tlicsc.

Si conceder o "habeas-corpus", o caso
não terá nisso o seu fim, pois só ao Cougres-
so compete rcsolvel-o. O caso do Estado doRio é um exemplo bem frisãiite. O Supremo
Tribunal concedeu o "habeas-corpus", mus a
questão só teve fim depois do pronunciamen-to do Congresso...

Aproveitámos a presença do Sr. Antônio
Carlos para lhe pedir informações sobre o ca-so de Alagoas.

Eb accordo V — indagámos do "leader",
Eslá andando e será resolvido breve.

E, pretextando ir ao lelegrapho, piirn en-
viar despachos a alguns deputados mineiros,
o Sr. Antônio Carlos poz um ponto final nas
nossas besbilhotiees.

Mas o Sr. Cosia Rego deu-nos as informa-
ções que queríamos. Eneotitramol-o no caféJeremias.

O deputado algoano pediu-nos em primei-ro logar que desmentíssemos haver qualquerdesintelligencia entre o Sr. BnptisL. Accioly
c o Sr. Fernandes Lima.

E, palestrando sobre o accordo tão faladoc já quasi caduco, accrcscentou:— A vinda do Sr. Fernandes Lima em nadaalterou o que estava feito. Elle veiu apenasconfirmar aquillo que eu disse ao Dr. Wen-cesláo, c que confirmei em uma carta ao' Correio". O accordo esteve resolvido, com abase da renuncia de todas as autoridades celeição dor, candidatos dc todos os partidos,na proporção combinada. Não haveria inter-vençiio. Depois, foi que appareceü a formulada intervenção. Declarei-me desde logo con-Ira ella e contra cila continuo. Não sou pornenhum accordo em quo figure a intervenção
Ma» • accordo 'está

Em viagem de
recreio

Luiz de Castro a seus amigos
Previno os meus amigos do que uma pes-soa tomou a si a triste tarefa de diffamarminha filha Esilda, não olhando a meios.Essa pessoa é meu cunhado João do Sá Ro-cha, irmão de minha mulher.

Rio, 12.X* 916. '^-dc 
Castro.

O Sr. Firmo Dutra lembra se
de tres em tres mezes de queé director de uma via-ierrea
BAURU', 12 (A NOITE) -- Passou hon-

tem por esta cidade, com destino a Tres La-
goas, um trem especial conduzindo o Dr. Fir-
mo Dutra, director da Estrada de Ferro Ra-
pura-Corumbá, cuja sede é em Tres Lagoas,
funecionando, porém, sua administração no
Rio. O Dr. Firmo Dutra costuma fazer esta
viagem de inspecção c recreio dc dous ou detres cra tres mezes.

¦ —*— ¦

Invasão dos Estados Unidos
^-,Kirrfe'^!!**fclí-»i«iii

Sabbado e domingo, terá o publico a
o emocionou, c cuja re-peça que tanto

prise tem sido
licitada

tao instantemente so-

PARISIENSE

623000-

A viagem do Sr. ministro
da Marinha

mM^mmmmmfpmmmmmmm

S. Ex. chegou a Baptista das
Neves ãs 13 horas

O Sr. capitão de corvetn Hormisidas de Al-
buquerque, assistente do Sr. almirante chefe
do Estado-Maior da Armada, teve couimuui-
cação telcgraphica de que o scout "Bahia", em
que viajam o Sr. almirante Alexandrino c
sua comitiva, chegou á enseada Baptista das
Neves, ás 13 horas, fazendo boa travessia.

Com o Sr. ministro da Marinha foram, na-
quelle navio, visitar a Escola Naval, os í*.s.
almirante Garnicr, chefe do E«tádò-Maiòr, cdeputado Octavio Mangabeira, relator do or-
çOinento de Marinha na commissão de íinan-
ças da Câmara.

Os visitantes pretendem hoje mesmo deixar
Baptista das Neves, de modo a ihegarem aesta cidade ás 22 horas.

•Mt»

Costumes de puro Unho lmni-
. . co a cores sob medida. Conte-cçao de Mmo. Vargas. Ofllcina do Palaciu das NoivasHua da Uruguiivana n. SU.

Cada cliente nosso
é um propagandista
certo da superior!-
dade dos nossos mo-
veis e tapeçarias.

Leandro Martins & C.
OURIVES, 30*41-43

OUVIDOR. 93-95.

O novo lente du Escola de
Pharmacia de Ouro Preto

nEU.O HORIZONTE, 12 (A NOITE) — Foinomeado lente de bromatologia e chimica in-dustrial da Escola de Pharmacia de Ouro Pre-to, o nharmaceutico Alberto Magalhães Go-mes.
—'*- ¦

9, Largo da Carioca, 9
(Junto ao portão dn Ordem)

Moveis a prestações. Capas para mobilin, 9 pecasOojooo. Olcaiios de o.tio e o,7o, metro 'Ijõoo o ÍSuoo.

E1BOM SEMPRE

Perdões e com mutações
de penas em Minas

DEI-LO HORIZONTE, 12 (À* NOITE) — Fo-ram perdoados hojo do resto das penas quecumpriam, os sentenciados Maurício dos Suu-tos, Aristides de Souza e João Tbomaz. con-ilemnados, respectivamente; nas comarcas dePomba, Ubá e Cataguazcs. Fò.-am còmniula-das as peuas de tres soldados da Forca Pu-blica.

A agricultura theorica em
Minas

BEI.1.0 HORIZONTE, 12 (A NOITE) - OUl-. Delfim Moreira dirigiu uma carta a to-(cs os agentes executivos e pessoas interes-radas na industria agrò-poèuaria, solicitou-uo-lhes a collaboráçâo na reforma dos esta-» tutos da Sociedade Mineira dc Agricultura.

Ver a exposição dos bello»moveis Le Mobiliei* á RUACHILE N. 31, tapetes e esteiras impermeáveis, preçosúnicos e condições faciii-mas de pagamento.
Todos os freguezes que compram moveis

RÉD-STÃR
dizem que elles são¦os mais modernos,
os mais elegantes,
os mais delicados,
os mais bem acabados
e o» mais laceih de pagar.

GONÇALVES DIAS, 71 - ÜRUÜÜAVAXA, S'J

Maria da Silva
Joatiuim Silva, filhos e netos mau-dam resar amanhã, ás 1» 1J2 horas naegreja de S. Francisco de Paula,missa, de primeiro anhivèrsârjomemória de MARIA DA SILVAmãe e avó.

Convidam para esse acto religioso os ami"03
parentes.

f iiin.i
cm

espc: :i.
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Adelaide Teixeira Loureiro
(D.VD.V)

Í 

Antônio Xavier Albndas v sun fanil;
)ln, Oseiir Xavier Alliadas 0 sua íuini-
lln, u Giillliorniliitt Allia«las Mondes •
sua ínniila. |mtu «V R^W&.&AM
I.m, amiga ADIÍUIDh IIÍIXIílHA
l.OCIllílUO, miiiidam remir uma mu»

sa pelo eterno repouso du sun 11I11111, 11» sextu.
íi-li-o. 13 dn corrente, na egreja dw Silo l-riin-
cisco do 1'auln, ás ü liorus, para cujo neto con-
vldam tudo» os seu» parentes o pessoas ile
Mias relações, confesso iido-se desde Já multo
li ratos. _^___«——.___»

O Banco de Au
xilio Rápido

Antonia Galdina dos Passos
Macedo

0hympd|dciâ?rÍ9ada'Os bairr0S

Seus filhos filhas, fionros, noras,
netos e irmã participam UO» seus pa-
rentes o pessoas de sun ninUndc o tal-
loclmento de sua Idolatrada mm1 ;o*ira avó e irmã, ANTONIA GA1.D NA
IXIS PASSOS M AGUDO, o convidam

para o seu enterro, «IUO será erfectundo unia-
' ihfi. BOXla-foirti, ás U horas, saindo o icrelro

I 11111 lliitltlocli Lobo n. m. para o cemitério
ilu Ordem do Carmo, e desde jú ficam ««ra-
«lecldos.

t
Antonia Galdina dos Passos

Macedo

Í 

Macedo & Irmão participam aos seus
parentes c ás pessoas dc sua nmir.adc
o fnlleclmcnto do sua saudosa nine
ANTONIA GALDINA DOS PASSOS
MACliDO, c convidam pnra acompanhar
o feretro, «pie sairá da rua lladdoçK

Lobo 11. 421) para „ cemitério da Ordem ;¦ do
Carmo, ás !) horas de .sexln-feirn, 18 do cm-
rente, o desde já ficam siinimuinenle gratos.

Adelaide Teixeira Loureiro
(1)A'D.V)

Carlos de Abreu Loureiro c seus filhos
agradecem a todos epie acompanharam
os restos mortaes de sun esposa c nine
á ultima morada, e dc novo convt-
«Iam a assistir á missa que pelo cter-
110 descanso cie siiu alma mandam rc-

fi-er sexta-feira, 18 do corrente, ás li horas, na
rgreja dê São I-raneisce. de Paula, eonfessan-
do-se desde já agradecidos.

Roberto Warney de Barros

ÍOs 

paes c irmãos do pranteado
«chauffeur» ROBKHTO WAUNKY DE
ÍUUUOS convidam os demais paren-
tes a assistir á missa do llu" dia epie
para seu descanso eterno será resaela
iimnnhá, VA do corrente, ás 9 lioras, na

matriz, «le SanCAiina, pelo epie antecipam sua

gratidão. „i__2---———

União dos Atiradores do Brasil
liro n* 6 da Confederação

Vsle antigo c veterano tiro está de novo
«'ru plena actividade, achundo-se inscripto
i-iiincle numero ele sócios novos.

1 cio seu iustruetor, V tenente Jorge Ame-
rieu dc Goilvêo, estão sendo dados exercícios

A illivilmla «Io Manco de Auxilio (lapido
«liriHlii a nm do» iiukiiub cutiipnuliciios u se-
l.uliiiu cmlii 1"Au iiiiiontiiiidii do causai inverldlcas com
(|iiu o .Sr. Dr. Iirlriu 1 ilhn couipiu u teu ul-
tini» artigo contra o liaiicn de Auxilio lia-
l Mu, «in dusalmnii do onrnoter de seu illu<-
tre presidente, Dr. l''abin íSodre, «inclrn V.
picMnr-mo o olise(|Uln de «tu agasalho, cm
seu brilhante Jornal, a estas ligeiras cou-
tiiitlltns.

Antes do mais rniivi-in se saiba (|iio n
nova cooperativa lhiucii de «nxilln lliipldu
mio foi frita excliislviimuitle para trun-.ii-
teín-f, com funccionarioK públicos; seus no-
cins pertencem n Ilidas os nlnssos snciavs.

Os seus oniprostlmos não lílo feitos com
unira nu itaiiniiein de lucros do encher sa?-
(os. A sua taxa de Juros »4 talvez monos,
dn terço porte das quo cubram o môr parle
dos omproslodoros e, «lem disso, nunca nl-
conçoiu us porcellas do iiipllol roombol-
sndns,

(l Indlvidiin (filo não ó so. In da coopero!!-
va, não pode còiislltiilr-io teu mutuário o,
assim, para ter direito 110 empréstimo qne
desejo, começo por fazer 11 suo Inscripçíln
«Ic associado, toiuaiido, pelo menos, umn lia-
cão do Banco, do valor do B0$, Abi cumpre-
10 apenas uma exigência do lei «pie regulo as
cooperativas.

Os fundadores da socledndo não te-in liga-
çelcs com O Sr. Dr. Monde* Tavares o |:i-
inills cogitaram de solicitar oelle 011 de i|iiai-
«jiicr outro Intcndonto o favor de um pi o-
jctto de consignação de vcn.-lnicnlos do em-
pregados municipaes, projecto a (|Uo allinle
o nccusndor e «íue não passa de umn Invcii»
ciunlcc.

A cooperativa foi fundada pnr inielaliv.-i de
um dlstincto moco, o rS. Dr. Arhnldo lleu-
jtiiulii, secundado por tres outros mocos niio
menos dignos c de honestidade cumpro
veda.'lendo cabido nn Sr. Dr. Arbaldn a pre-
siileiieia da sociedade, resolveu elle resignai-
a na primeira sessão da os-somblen gcr.il,
propondo lhe dessem por substituto o Sr.
Dr. Fábio Sodré. em i|iieni reconhecia nu--
ll-.oies aptidões para dirigir 11 nova institui-
ção. de cujo Òbjfccto tinha '1 indicado bom
conhecimento. Atendendo a isso c, lambem,
por ver no Sr. Dr. Sodré 11111 moço de grau-
dc illustrac.-iio e caracter lllthndo, 11 assem-
bléa, por unanimidade, ndoptou a proposta.

O Dr. Sodré, entretanto, relutou durante
l.tuilos dias em aeceilar o encargo epie, com
CCiícza. não poderia desempenhar sem pr.--
ju-'zo (le seus niultiplns affa/.eres a só a In-
siMcncin elo convite o ilc-lerininoii a distin-
i;i-ir o Banco com o prestigio tle seu. nome
honrado c eom n suo cada dia mais liiesll-
r.ifivel còllãboração, da cpial, aliás, mais uma
ve/. pediu dispensa ao deixar o seu cargo no
prefeitura.

Or, membros da actual direelorin do Banpn
nãe vencem ordenado. Pelo trabalho de In-
corporação cabem a rada um dcjles apenas d
acções inlegralisadas c essa viíiitogoin niesiim
niio houve o Sr. Dr. Sodré, por não ter sido
ineorporador, tanto epie-, de aceordo eom i',s
e-latiitns, para assumir a presidência, ieve
«íue integi-alisar, com dlrilicir-i do.sen bnlvt,
as seis acções epie jã havia siihsçriplo.

Demite disso, vejam V. e o puhlieo n epie
valor ficam reduzidas ns ncnisaçõos a «pie
me reporto, cn lenda-., ocredilo, em informa-
ções colhidas a esmo, mas epie o nrcusiidor.
«I não age por paixões que oestonm elo hoin
Conceito em epie sempre se filmou como jnr-
niilista, devia liem pesar ante;-, tle estamp.il-
as sob a responsabilidade de seu nome."
. :..,.• 

'¦' ' '¦ —sj-^taipi 
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A Urltfiida 1'nlielai tem tombem o seu hy-
mim, (pio fui limitem ensaiado pola primei-
io vex uu iireseiivn du grm-ral Adobar, A ia-
tra é do soruento Guilherme Cru* e a iniisl-
ca tio Ki> Alnhtii l.yr.i. I'um e outro lurniii
limito uprecindus, rcsulveiulo-so fossem ndo-
pudim. A letra «Io hyiniio i a seguinte 1

Si 1111 Pa», o missão que nós temos,
Iim velor pelo Ordem se encerro,
Paro a luto touibeiii marcharemos
ijiiaml.i n 1'olri» cliiiiimr-iio» a GuerraI

Nada existe no inundo, que torça
Nu-.-o intento de glorias colher,
O inimigo ha dn ver nossa forço,
Ha de o im--n valor conhecerI

clamam!

(Kilrlblllio)
Nós queremos «pie o Pátrio nos ame,
Nosso belo e valor tendo conta,
I-. quo on ser offcndldn uns chame
Poro linios vlngal-n do alfronta'

As grandezas d.i Pátrio lembrando,
V. lembrando ns carinhos do lar,
Para os campos da morte murchando
Nós Iremos sem mag.ua ou pezor
linl.i mesmo que o morto uns c.-iih.i,
Saberemos com honra morrer,
De maneira que a Pai ria hem saiba
Que cumprimos <¦ nosso dever,

(ivstribillio)

Nós queremos que 11 Pátria no» nino,
Etc,, ele,

1 ^00» 1i'iiwi.',..i-r!'r'' »¦¦-¦•*.ssnai
Dr. Iclles cie Menezes
.llnlcn cia Remi — Kip. uinlcilini das íoulioras

|] oparloi. Cons. li. (Inrieca n. ", 'A As !>.— Tolonli,
(lüOC—llodil., Av, Mi-in il« s 1, 'ii. Tolop.ulli..

Cliiiniiiilos :i qiiiil(|tiüi' lippu.
gwW^L«tiUA'aTO^rTri'rrr7ms^

¦ «mm« ¦

O OUB E» PRECISO QUB SE
PAÇA COM UUÜENC1A

FLAMENGO
sanear o terreno .110, vagi», ã 1'rnl» do

Flamcimii, um verilndelru foco Infeccioso.
lAIiltlCA l)A« CHITAS

«-Kilniíulr u luiunçal existente na rua de-
ium-iiI lloecn, 11 meava terrível á solubrldoile
daquella via publica.

S. JANUÁRIO
pfir (ermo ao abuso praticada pelos em-

premidos da chácara existente no antigo pon-
lu du S. .louuarlo, principio dos ruas Abi Io
e Amiiüimos, ns «pines, quatro ou cinco, «liaria
mente, do portão da referida pronrlcdndu fa
xom seguidos disparos do pistola, pondo as-
sim om perigo do vido os transeuntes e os la-
lllllllIS (Ia VlsIllIlfllIÇII.

PENHA
limpar, pelo menos, o hoelro que existe

nesse subúrbio, lado de Cordovil.
MÀDUREIItA

dnr escoadouro iíh iiituiih cstiuinadas nn
Inicio dn rua Pirmlno Pragnso, as (Uiucs, pu-
«Ires quo jó se acham, desprendem hisiippor-
taxei 111:111 cheiro, lormiiido-so a^siin um verda-
dei 10 loco Infeccioso,

TODOS O.s SANTOS
limpar, «-alçar, pelo menos nivelar, n rua

Visconde de Tocantins, prova da actual desl-
dia da Prefeitura.

SANTA THEUEZA
olhar para a rua Santa Christina, que

nasce na run Piolho c morre em Santa The-
reza; é a mais Infeliz, dizem, de todas ns ti-
lhas do Districto Federal — torta, mal calça-
da, suja c dèspoHcloda.

"*»¦ ¦

Os males úa viaa. ¦¦

Só á porta da Santa Casa fo-
ram pedir consultas mil cento

e noventa e seis doentes
Toda uma população, multo molor quita (llio.

tâm algumas villiis o povoados do ínterim'
inchou hoje 11 avenida Beira-Mar, * praia
du Siiiila l.iuln. Por soh os arvores « por
eíiiiu dos ih-giíuu da cticodu du Santa Cosa
havia ijente,

lirnin ns doJiites, as doentes e os dpplltl"
nbns dc ônibus os sexos, que Iam k consulto.

Mil ceiilo ü noventa o suls nossoan furam
e«ta inniihii, entre os li u as 0 horas, A porta
isá á poria) da Sanla C.iki, podlr con-
(llllOS I

1 mim— 1 1

A justiça federai acephala na
capital óe Matto Grosso

CUYABA', TJ (A. A.) — Kslá aeephala a
justiça federal na çnpiinl dn líslado, Ichdn-sc
retirado para o Jtin de .faiielro o juiz de di-
leito Aprlgio dos Anjos e os segundo e tercei-
in supplcntea llcnrlquo Vlclrn Fillio e Manuel
ele Souza, lendo fallccido O primeiro, coronel
Cnraeciolo, O espirito publico está apprchen-
slvo com 11 altitude ipie Ininará o governo le-
dera) em relação á politica do listado.

1 ^iod» m

píira limpnp metaes.
1 mim*» ¦

Dr. Dantas dc Queiroz g«*!£,,mS2£
tlimas o emnn motlioiloiinniloiiim «to irotnhionio, Con«
luliaiiltii s in II tia nmiili.i. Uun Uruguiiran», n. «'

1 mt»m i

9 anniveirsarfo üo Sr.
Lauro Sosi.ro no Pará
l'Ki.i:*M, li (A NOITE) (Itelnrdotlo) --

lU-unlriuii-se u l.lgo I-'eniliilri-i l.ouro Sad-.v,
Club Dempcrnllco, ünlfio Mnrltlmn, União
Cívica, Coiitro Político, AsMielação de Fo.
hiiistas, Club dc Artistas Opprorlos, Couilt--
dc Propaganda dos IntcresVas Hrasllolros e
As-oclnçúo de Miirlnhelros tln Ainazmiia e ra«
.•olverani promover hrilhanle. festejos, quiinr
do Mr da píiisnuem do anniversario do Dr
l.niiro Smlié, rcnllsando nn sede da Associa-
çilo de Foiíülítlis unia sessão cívico, pela ma-
i.hã, e uniu " marche nus flainbeaux", a
noite.
.... ¦ min ¦

0 MERCADO DE CARNE V£H0E
-

No nintniloiiro de Munia ('rui

Abatidos liulet 401 rexes, '•:> norcoi. 50 o.nolros e illl vIUIIoi. ' *h
Mnreliontesi Condido E, de .Mello, yt . ,

9 p.i Durlioh ft C, Dlr.i A, Mejidei & ç,
,7í>r. r. e 4 e. i l.liim oi Filhos, Vi r

Francisco V, üiiulort, W r., ltl n,'» íí».
Oliveira Irmãos k C, IU7 r., 2ü ji. « i| y , f,d

elv,

niiio Tovares, n v.; «., uns iieinmistni lu»,
Piiitiiihu t% C, .'Ul r.; lídflpr d« Anovidn :
r,i Norliorto Horti, f» r.; F. P. Oliveira &f
M pí-j Augusto Mi da Mntto, 4!l i., |i; t. :•I v.i Alcxoiidie V. Sobrinho, !l p„ « Sobrei»
& C, flü r. '

Foram rejclladiis! 8 J'4 III r,, l n, e n «Foram vendidas! 'iti r., eum O.flOU lil|0, '
"Stnek": Cândido IS. «e Mollo, l,'l P., i',,,

rlseli í: C. Iu8| A. Mendes, llijy• \,\m 
'&'"'

ilins, 82; Francisco V. Goulart, I59; c, *,.,
Itetnlhisios, III i .Inóo Pimento do Abreu, .v'
OHVolra Irmãos & C,, 4ÍIH; llaslll., TsvAtw
401 PortlnHo *C, 107: Edgar de Axovedo ffi
Norbcrlo Horlz, I3U| V. P. Oliveira & c, s».
Auffiislo M. da Mollo, 33I, c Sobreiro A;' (
4t>. Total, 2.735.

No entreposto de 8. Dlogo

O trem chegou k hora.
Vendidos: AXI 2|4 ljH r„ 54 p., 2í) c, e 33 vOs preços foram os seguintes: rcuci ,-,

?7lld a 8300) porcos, de ií u )t?l00; coriielroí
a 2i?, «; vltçllos, a t?80U.

No mutndnurn da Penha

i-cgulnmciilurcs ás segundas, quartas e ««>
làs-fciras, ás 10 112 horas, llll sede social, na
Confederação do Tiro llrasileiro, 110 quar-
lui cencral do Exercito. Mais dc 40 recrutas

diariamentejá estão recebendo Instrucção .
te sociedade recehe novos pedidos de melu-
são nas turmas de instreção. lüm breve, com
a grande afflueneia de sócio-, antigos eu o-
vos esta sociedade reorganisnra definitiva-
mente a sua companhia de guerra, quc entrei
a-- dos Tiros da Capital Federal sempre foi
uma elas mais disciplinadas e brilhantes.

.lá se acho completamente reorganisatla u

banda dc tambores e eorneteiros, composta
de oito sócios, além dc vários aprendizes.
Vara exercidos tres vezes por semana, 110
í.uartcl general do Exercito, sob a fiscalua-
cão do Sr. Arino Santos, inspector dn mesma.

Pura a rcorganisoção da companhia uc
atiradores cm breve vae ser abei-lo concurso
raia as vagas de officies, inferiores e gça-
Suados, nelualniciite existentes. Para esU.
exames poderão concorrei- todos os sócios
novos, devidamente habilitados nos cursos
de evoluções e de tiro. Serão mantidos todos
os antigos officiacs e inferiores.

Na linha de tiro estão F.endo montados,
¦sob a direcefio do director de tiro, novos e

modernos alvos, quer nas trincheiras de l.i0
c 200 metros, quer na dc JUU metros. Iam-
liem estão sendo preparados alvos para re-
volver e pistola, ás distancias dc 25 c uü
retrós. . . 1 

'¦¦'.-. '„_
—Foi nomeado commissano dc tu o o ar.

Álvaro Loureiro da Cruz.
—Amanhã não haverá exercício de evolu-

ções que foi marcado pari domingo, us 8
limas A elle deverão comparecer todos
o-t sócios inseriptos. O iustruetor, 2o .c-
nente Jorge Américo de Gouvêa, esta orga-
iiisaiiclo segunda turma de inslrueçiio, que
¦l-rovisoriamente será entregue «o atirador
Kélion l.obo.

 HOJE """"""l
Êxito incontestável c absoluto no

ÇABAIliíT HRSTAUn.\.NT DO

^.CLUB TENENTES DO DIABO f
Avenida llio Briuieo, tTJ. '— A partir ilns

'.1 horas ás 1 da maiilin
0 mais cletjiiiili! nur exccllenciii ilesln oa-
pilai, omlc se cxlillicirius niçlliorcs iuti|tas
de valor ineniitestnvcl, sol) n (iirçççâq elo

iiiiinitttvel ciiliareticr
André Dumanolr

Prògi-amnia ipio ihaiãr atlpiiraçuo tem
eaiisailo nesta e-apitul

APACIUNinTI
Vera l.ys
Moiitcijcgro-l'ç|iOt,
Flor ile Cuba
liiisita Itoilrigucs.'.
l.u (jiocoiiela
I.11 Silliiiiiit
lilccti-a
Arleiio licniiy.,,.

Deu um dasfa!quo e
queria morrer

A's III lioras, o hcspanbol llogcrio Vargas,
de '-Ti annos, rcsidculo ú rua do Kstncio 11. -'¦'.
quando passava pelo canal do .Mangue-, a elle
se- atirou e-oiii intuitos dc- morrer.

O guarda civil reserva 11. '2t)H, que por ali
tninlícui passava, pescou-o, inamlaiido-o pura
a Assistcni-ln, onde lhe deram um banho.

Levado á dclcfincin do II" districto polieia),
abi confessou epie; havia lenlado contra sua
existência por ter dado um desfalque na easa
de seu patrão, ji eoinmcrciiintd ele- moveis Sa-
miu-l (ialiier, estabelecido á rua Senador liu-
si-hio 11. í.'!, ele (|iicm era cobrador.

Hogc-riii retirou-se para casa.

Ruy

Pensão Haya= Uim Ma-
, eliado ele

Asain, 5,
conlortu

ensseio, próximo aos banhos ele mar. Mine. Mendes.
1 m—> ""—

O susto antes de se-
guir viagem

lia dias, sob o titulo acima, publicámos
um escândalo que começou a bordo do pa-

• mete "ltassucê" e que foi terminar na -à'

delegacia auxiliar. Com relação 11 esse facto,
recebemos uma carta de 1). Christina Stob-
bc mãe dor, menores Ernesto e Olga, quc to-
rnm violentamente roubados por Antomo
Tiburcio de Abreu, com quem vivera, dura-a-
le muitos annos. Nessa carta D. Christina
rememorou factos de dez annos passados, de
eme a imprensa sc oecupou largamente, pelos
qiuics pretende provar a falta de idoneidade'ele 

Tiburcio para conseguir da justiça a posse
dos seus filhos naturaes. _

\fflicta na qualidade dc mue, procura u.
Cl:r'stlna por todos os meios, conseguir a
volta elos filhos, não encontrando intcliz-
mente, por parte das nossas autoruladcs a
devida attenção em face do seu
caio.

-» «mu»

et,9B
Kslrella mundial
Dansaruitt elus.-iea
Ducttu lyiii:o
Ciiiitorn hcspanliola
Caijturii niesiciiiia
Oinioiii ilalo-argciitina
Uiiiçoiielistaiiilernaciciiial
Cimtoía cliilciia
Cliuntetise a iliotion

ÓrclieslraÜci primeira orelein. Variado corpo«lb bailes |

-*•«»"

Monumento a
Barbosa

Pelo Dr. Theopliilo Pessoa, membro or-
giiiiisaelnr do futuro monumento, foi recc-
Ilido hoje, pela manhã, um longo lelegram-
ma do jornal "A Tarde", ela llahia, 110 epial
a redacção desse jornal oiferece sua colha-
bpráçfio junto ao ideal da mocidade contem-
poranea, propondo-sc fazer naquelle listado
todos os esforços para que seja coroado de
bom exilo a iniciativa feliz e patriótica.

Os trabalhos estão adeantados e a estatua
será fundida amanhã, devendo no mais curto
espaço de tempo ser inaugurado o nionu-
mento.

. «—a» ¦-

0 "voluntário" M pasaa
o RI

Na zona da Gatumby, não ha morador que
não conheça Antônio Joaquim Pereira, mais
conhecido por "Voluntário". Esle appelli-
do é fruto da sua ida á campanha do Pará-
guay, onde ganhou uma medalha.

O" "Voluntário" foi reformado, mas hahi-
tiiado á vida de soldado, aggrcgou-sc á delega-
cia do !)" districto policial.

Anle-honteiii, foi elle iicommeltido dc iim
ataque, que lhe tirou a falo. Soccorrido pula
Assistência, foi mandado para a .Santa Casa,
de onde o transferiram para o Hospital ele
Alienados, eom nota ele epiléptico.

*2t*\&*m «j .— 11,

CENTRO MUSICAL
O Centro Musical do llio de Janeiro, ulil

c prospera instituição que tão assignalaclos
serviços vem, ha IU annos, prestando á arte
e a seus associados, com a creação de sun cai-
xa de soccorros, acaba de abrir largo caminho
tio mutualisnío que é o força soberana das
coílèctiviclndes pobres e o seguro porvir de ca-
da um elos seus membros.

E' dc esperar que os esforços ele uns te-
nhiim o apoio de todos os associados, para o
seu próprio bem.

doloroso

.... o ,'iso dn 4'CTKOl.EO OI.1VIKK obtòm-se ca-
CDru bcllos loitiis, seilosuse iseiito.1 elo cuspa. >i-
lio a?000. Nus pcriumariiis e á llüA ÜKUÜÜAYANA, 00.

¦ mwm *

Os náufragos do <f«Don
Manoel II"

Na miséria
Ha poucos dias o "D. Manoel II", um gar-

boso barco de pesca, conduzido por 14 ho-
meus portuguezes, naufragou nas proximula-
des da ilha Grande. I-'oi salva a sua tripola-
ção pelo "Téiúan Mo"ru"\ Mas os p.-ibres
pescadores perderam tudo e ficaram na inise-
riti sem ter nem com que voltem ao mar,
para a luta. Andam elles, pnr aíli, sem saber
que destino tomar, <[uc remédio arranjar pa-
ra a sua precária situação. Hoje, de tal for-
ma se sentiram ooiídòidos os sócio;: d,« firma
M. Velloso & C., drt rua S. José 11. 18, á vis-
ta dos náufragos do "D. Manoel U", quc to-
maram a resolução de iniciar uma subscri-
pção 11 favor dos mesmos, entrando logo a
referida firma com 100SOOO.

¦mnw

ÍÜ7JB

Üi7,'A

ntíií-U

HJMÜS KM PACOTES

MARCA VEADO
—Excellehtés qualidades—
—Recusae as imitações—

zvrm
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Exercícios de companhia
Rcalisaram-se hontem, no quartel elo II" rc-

gimentò de infaiilariu os exames ele compor
ilida, em presença elos generaes llento Ilibei-
ro, Onbiiio Hcsouro e Tilo Pedro Eseohar, os
qiiaes demonstraram grande satisfação pelos
resultados obtidos nestes exames; estas mito-
ridades lamentaram, que as mesmas cotnpa-
iiliius se compuzesseni de duas esquadras cada
uma, commandadas por officiacs subalternos,
cujos commnndos competem n cabos de cs-
quadra; sobre este assumplo merece especial
menção o 7' batalhão desle regimento, eom-
mandado pelo major Carlos Arlindo, e deste
ainda a 'À1 companhia elo e-ommando do capi-
tão Gustavo Frederico Bcntcnuiller.

Também a 2" companhia do 8" batalhão e o
2* do 0o, apezar do' seu mesquinho cffe-
clivo, desenvolveram-so perfeitamente c pa-
leiitcaram o gráo dei instrucção, desvelo e
competência da offieialidade daquclle regi-
mento.
___ . ¦ 1 «Sl>» , . 1.

Olhos, ouvidos
,nariz e gurgan'-

tá. S. José, iitI1.IS0H1
•«•»>

Dr. Belmüro Valwerde
1 Docente da Faculdade e da Academia dc Me-
üiciuii. Cuidados especiaes á pelle. Tratamento

,'da lepra, syphilis e moléstias vencrens.
Consultório: — Av. Gomes Freire, !)'.', das

3 as 4. Telephone: 1202, Central-

ft "revolta" da ilha do
Governador

Escreve-nos o director do3 Telegraphos:
"Sr. redactor. — A propósito da noticia

que eom a epigraphe "Uma revolta mignou"
foi hontem publicada por esse apreciado ves-
pertino, venho pedir-vos a inserção destas li-
nhas, 110 sentido de ser elucidada a parte re-
laliva ú attitudc <la encarregado da estação
telcgraphiea da ilha tio Governador, a qual,
pela leitura dos últimos tópicos da noticia,
parecia ler difficultado conimunieações e, ain-
da mais, agido sol) a Influencia de pessoa cs-
trnnho á repartição.

Segundo o regimen dc commuiiieações lio-
rarias dos serviços telegraphico e telcphonieo,
dessa estação, depois ele 22 horas a estação da
ilha do Governador entre cm eommunicaçáo
telegrnphiea direetamente com o Observatório
e em etirrespondeneia direeln telephonii-a eom
a Policia Central, por intermédio elo centro
cie São Christovão.

Dn syncllcaiicia a quc mandei proceder para
apurar a súpposta responsabilidade, foi veri-
ficado quc 11 alludidii estação, 110 período
eomprehendido entre 22 horas do dia 10 e õ
horas do dia 11, falou duas vezes com a Poli-
cia Central, duas com a Brigada Policial c
uma- com a estação Central, communicaçõcs
essas que foram attendidas e registadas.

Quanto á interferência ele pessoa estranha
no serviço telegraphico, na qualidade de ma-
rido dá encarregada, por oceasião da trans-
missão dos recados, hão parece procedente a
informação, visto ser solteira a alludida fun-
ccionnriu.

Sem mais, sou, etc, — Euclídes Barrojso,
director gerai".

¦ «)»»¦ 

Dr. Octavio Ayres
Clinica medica: S. José Gi. — Res.:

rua D. Anna 68, Botafogo

Os exames nas escolas publicas
Na 1* escola mixta elementar do 5? districto,

a cargo ela professora D. Julieta Costa da Sil-
va Porto, realisaram-se lioiitcm, soh a presi-
dencia da respectiva tlirectora os exumes de
promoção de classe dos alumnos que deram
provas dc seu, adeantamento.

Os exames tiveram os seguinte resultado:
Approvados com disíiricção — üctacilia Mar-

lins e Dalila Erasmi.
Plenamente, gráo 9 — Jandyra Guimarães,

Amélia Castcllõcs, Djanirn Monteiro, Concei-
cão dn Silva c Myrthis Nogueira.

Plenamente, gráo 8 — I.ucilia Matliias, Edith
da Silva c Edy Erasmi.

Plenamente, gráo 7 — I.ilia Pacheco, Maria
Pinheiro e Moaeyr liamos.

Pienamcntc, gráo 6 — Mariclla Paulina, T)co-
linda ela Silva, João ela Silva e André da Silva.

Simplesmente, grão 5 — Marina do Nasci-
mento, Maria G. Noronha, I.ucilia Rodrigues,
Alzira ele Mello, Maria José Martins, Pedro
Martins, Carlos da
Kutb Castcllões.

Silva, Noemia da Silva c

««—>»¦

As ilhas do rio Uruguay e o
tratado uruguayo-argentino
MONTEVIDÉU; 12 (A. A.) — Genornlisá-

sc a opposição ao tratado assignado com 11
Republica Argentina sobre a delimitação das
ilhas existentes 110 rio Uruguay. Os opposi-
cionistas renovam as suas pretensões á posse
da ilha Martin Garcia que foi excluída do
referido tratado.

1 m»êm *
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fMobilias a prestações/

ALFÂNDEGA, Ul

•«•«*-
fevlúo a pianüsl

No posto de Assistência, foi boje soccorrido
Norbcrlo Maio Júnior, residente 11 rua Cniidi-
da 11. 4!), por ter sido ferido a punhal na rua
llelln dc S. João. Norbcrlo, cujo estado é li-
sonjeiro, não conhece o seu nggrcssor, que se

1 cvadiUr

0 isíaMío^eleitoral
Esclarecimentos que se fazem

necessários
Varias 11*111 sido as cartas recebidas, pe-

dludo instrucções sobre o allslamento c|cl-
ral em quc varias duvidas surgem, desníi.-n-
taiido os nllslnndos.

Necessários sc tornam, do Sr. ministro da
.',-iiliça. esclarecimentos offlí-lnes, pnra go-
vi-rnii dos interessados, e, ao epie consta,
S. Kx. já cogitou do nssuinptii.

A caria abaixo expõe as diversas contrn-
versias. Certo, remédio lhes será dado.

"Por intermédio do vosso jornal solicita-
mos do quem de direito esclarecimentos so-
lue a execução do Decr. 12.1!>:i de li ele se-
lembro de lOifi, que dá regulamento paro a
Bxeciiçãó da lei 3.IÍIÍ) sobre o alistamento
eleitoral. Tem acontecido epie são variadas
,n interpretações de certos dispositivos deste
re-üilaiiu-nto, principalmente dnquèlles i|ue
dizem respeito á carteira de identificação.

(I art. f>" do "lU-giilanicnlii", cm seu pura-
fji-nphri ;i" di?. elnra e explicitamente: "Todos
Ji dociiiiientiis deverão trazer as firmas rc-
conhecidas por tabellião, "exiginclo-se do
alistando", nos lognres onde houver gabinete
de identificação, "11 respectiva carteira de
identificação, a qual, para esse fim, deverá
ser fornecida gratiiilainenlc, mediante sim-
pies nssignalura em um livro, epie servira dc
protõcnllo", e na ordem elas assignnturai;."

Dahi sem muito esforço de inlclligencin se
concilie que o alistando, mediante uma sim-
pies ássignalura em uni livro — epie eleve na-
tii,-iiliiiciite estar 110 Gabinete tle Identifica-
ção, que é a repartição fornecedora desse «io-
eiimento tle identidade — receberá a carteira,
giattiitamenle e na ordem das assignaluras.
Porque, si outro processo tlc adquirir a car-
loira tivesse de ser executado e esse fosse o
pioecsso communi de adquirir as carteiras,
i-tei "para esse fim" eleitoral — o decreto
uiria somente: "o alistando deverá apre-
sentar sua carteira ele identificação; a qual
será fornecida gratuitamente." No caso cs-
pecial elo alistamento a lei restringiu, expli-
cou, detalhou: mediante unia simples assi-
gr.alura num livro-protoeollo.

Pois bem. Dias depois da lei poblicada of-
fU-ialinenlc, ú Dr. chefe da policia baixou a
seguinte circular aos delegados: "llecommeii-
c'.i-vos 11 mais rigorosa fiscalistição na expedi-
ção de íitlcstados dc identidade para fins
eUitorae.s, de modo que não os obtcnhnm
pessoas que não residam nos respectivos tli-
strictos.

Rceommcndo-vos, outrosim, quc as inipres-
soes cíigitaes sejam tomadas em vossa pre-
sença."

Si o procesro de obtenção das carteiras ele
identificação eleitornes é aquelle explicado
110 parngrapho citado, como comprehcndcr
"os attestados ele identidade passados jielos
delegados"; a ainda mais, como comprehen-
der a intervenção dos delegados relativa-
mente á "moradia dns pessoas 110 districto",
unia vez que o Regulamento da lei de alista-
mento tirou dessas autoridades a attribui-
ção ele attestar moradia que ú provada por:"1", documento comprobatorio da propric-
d.idc cm que resida;

"2o, documento comprobatorio do aluguel
dn prédio em que habite;

"il°, declaração do proprietário ou de quem
paga o aluguel tle que o alistando neste ha-
hila, gratuitamente, eoino seu empregado, ou
a titulo de favor ou de parentesco. (I.ci cit.
pãrajj. 2°, letra E)?

Ainda mais. O paragr. 2o do art. 6." résa:
"Em seguida o escrivão autuará todos os pa-
pcis, etc., ele. "declarando si a carteira dc
identificação apresentada obedece á ordem"
estabelecida 110 paragr. .1" do art. 6o, que é
justamente a que nos referimos linhas acima
gryphando "n ordem de assignaturas" 110 li-
vro-protocollo.

Isto posto era de crer que não surgisse
esse conflicto entre o que diz 11 lei e o que
determina o chefe de policia aos delegado?.

E' esse o nosso intuito: pedir a cpieni tlc
dreilo esclarecimentos sohrc si se deve pôr
de parte o disposto no Regulamento relativa-

mente á acqii.isição das carteiras, ou si os
ahstandos deverão ir, como diz o Regula-
mento, deixar suas assignaturas no livro-
piotocollo elo Gabinete ele Identificação para
obter as carteiras respectivas.

A nós afigura-se-nos que oása duvida nfio
deveria surgir dcante da clareza do texto do
uri. e seu paragrapho.

Mas é que as próprias autoridades deter-
minam cousas diversas elo que se compre-
hYncle lendo a lei e somente um esclareci-
mento official poderá evitar atrapalhaçõcs
aos alistnndos.

Outro ponto que 6 preciso esclarecer: as
carteiras de identificação deverão ser "in-
cluielus" entre os papeis do allslamento c,
como estes, archivndo» (o que è inadmissi-
v?ll) ou, o alistando ao entregar os papeii
de alistamento "apresentará", somente, ao
eterivão a carteira pura que este possa: "de-
elarar que a carteira de identificação apre.
sentada obedeceu á ordem estabelecida no
pa'ag. 3 do art. 5o"?

Porque pelo art. 2(5 em seu parag. 4", os
escrivães encarregados do alistamento eleito-
ral guardarão soh sua responsabilidade os
livros respectivos, "os processos de habilita,
ção" e ele recursos e os documentos relati-
vos a assentamentos, notas c averbações, os
quaes serão convenientemente emmaçados e
rotulados, etc."

Cra, si a carteira de identificação tivesse
dp ser "incluída" entre os papeis do processo
de habilitação ao titulo dc eleitor, ella seria
lambem guardada entre esses papeis confia-
dos á responsabilidade do escrivão, o que
niio se dará si, apenas, for ella "apresentada",
mostrada; conforme sc deve entender o texto
dá Regulamento.

Parece-nos isso. Mas, justamente, para
que fique bem claro o quc se pretende dizei-
.10 Regulamento c o que se pretende fazer na
execução da lei é que levantamos essas que-
slõcs por intermédio do seu apreciado jornal— A: T."

¦ mm*» 1 —
Manolo Fuentcs, profesor de baile clássico

y flameuco dei rnngo cspnnol «lá lecciones a
domicilio. Rua dos Arcos, 21* Villa Artística,

(0 Contiuotor do Monte Ceslno)

[7 actos dc enredo original 7j
Trabalho da fabrica editora dc

«Quatio Diabos», «Jockey
da Morte», etc.

iSegunda-feiraj

Abatidas hoje: IU rezes.
Carnes congelados

Vor Caldeira & Filhos foram abatidas ii-.:{
•182 reaes, destas, duos foram rejeitadas e umi
foi enrneada para o consumo publico desta «.
pitai.

mm*m*^—«^1 mm

liimpador e nolidor univnrsul

EM TODA A PARTE

CHI Fimn P

*mmt

Um official da Guarda
Nacional preso pela

policia
Com relação k noticia que limitem piib'M-

mos soh o titulo acima, escreve-nos 11 com-
mandante superi ir da (iiioril.i ?<aeional:

"llio, 12 de outubro de lí)l(! — A* illuslre
redacção da A NOITE — Cumprimentos ~
Rogo-vos a seguinte publicação em vosso
jornal para desfazer inveridiens noticias: o
coniinnnclníitc superior da Guarda Nacional
desta capital não solicitou «Io Sr. Dr. ciieíii
de policia a jirisão ele officio,! algum dessa
milícia. Agradecendo, sou com apreço, ele. r-
General lSrilhante."

¦ mt» «

MISSAS

Guaranesia i
maravilhosa combinação de GbA-
AVI AVI li MAGNESIA FLUIDA.

. —PODEROSO ANTIAC1DO —

1 «seus» ¦

Inaugura-se amanhã, na Galeria Jorge, á rua
do Rosário a exposição de pintura das Sras.
Maria Faraós e Regina Veiga, duas artistas
jii premiadas nos nossos Salões.

O numero de trabalhos a serem apreciados
é grande.

1)1). Regina Veiga e Maria Pardos são disci-
pulas de llodalpho Aniócdo, o festejado nics-
Ire da "A Partida de Jaeoh".

Assistirão :'i inauguração elo ccrtnmen os
Srs. Drs. Nilo Peçiinhn e Carlos Maximiliit-
no; presidente do Estado do Rio o ministro elo
Interior, convidados especialmente pára tal
fim pelas expositoras.

KO Iit
São convidados os associados, em goso de

direilos, a se inscreverem na Caixa ele Soe-
corros creacla em U do corrente inez, já cs-
tando subseripta c recolhida aos cofres so-
ciaes a quantia de 5:024$U00. A sua definili-
va instaliação tc.-á logar cm Io de novembro
p, futuro,

Rio, lü de outubro de 101G.
Carlos Borromcu, secretario.

"Relatórios" do Dr. Oliveira
Santos

Estão reunidos cm cuidado folheto os rela-
lorios apresentados ao Conselho Superior do
Ensino pelo Dr. Oliveira Santos, inspector do
governo junto á Faculdade de Scicncias Juri-
dicas e Sociaes do Rio de Janeiro. Esses rela-
torios são de setembro ele 11)15 c janeiro e
julho dc lílltí. Ao contrario do que certiimen-
te por ahi feira se acredita, deante o communi
cios relatórios, os a epie nestas nos referimos,
são excellentes trabalhos dignos dn mais at-
tenta leitura. Escriptos cm lingua e fôrma
correctas é bem de se ver a série longa dc
optiiuas e apropriadas citações. Os relato-
rios do Dr. Oliveira Santos, os do inspector do
governo junto 110 estabelecimento de ensino
superior, alludido acima, satisfazem também
aquelles que nos mesmos só pretendiam encon-
Irar os dados relativos ás provas e nos exa-
tnes nn Faculdade de Scicncias Jurídicas e SO'
ciaes do Rio de Janeiro.

¦ m\%m* —¦

NEUHASTHENIA
esterilidade e fraqueza geral
Cura corta, radical e rapidá — Clinica clectro-me-

clica especial du Ml. CAETANO JOVI.NK
Das Dás II e elas iés fi

I.AItCO fí\ CARIOCA 10, sobrado

Itesam-sc amanhã:
Manoel Pinto de Carvalho, ás 9. na egrej»

de S. Francisco de Paula; D. Adelaide Tcl.
seira Loureiro (Dada), ás 9, na mesma; D,
Margarida de Almeida Pinho, ás D 1 2, na
mesma; conselheiro José Gaspar da lloclij
Júnior, ás !), na egreja da Penitencia; vim»
contra-alllllrante Castro .Menezes, ás 9, n«
matriz de S. João Uaptlsla; I). Hilda Porto
Rocha (Meiusinliii), ás 9, lia egreja ele Sia
Joaeiuim; D. Isabel Maria elo Rosário Guima-
rães, ás !), na egreja ele Santo Affonso; Josá
da Cunha Souza o Filho, ás tf, na matriz cie
N. S. de l.a Solei le, cm Catuinhy; Gabriel
Gonçalves Pontes, ás 9 l|2, na mesma; Lu!»
dn Silveira llezerrn, ás i), no Santuário de
Maria, á rua Cardoso, no Meyer; Manoel
João de Freitas, ás 9 1|2, na matriz de Sanla
Rito; major Armindo Pcona Vieira, fo
9 1,-', nn matriz do Santo Antônio cios Po.
bres; I). Rosaria Kniilla Dias (Vevclba), ti
9 1;2, 11a egreja de S. Jor.c; D. Aurora Casli.
Um, ás !) 1,2, na capclla do cemitério de São
João Baptista; D. Noemi ele Mattos Marcial
linda, ás '.), na matriz elo Engenho Novo; Ja,
lio Augusto Falcão do Frota, ás » 1|2, na m4,
triz do Sacramento.

ENTERROS

Foram sepultados hojoí
No cemitério de S. Francisco Xavier: Gortr.

ginn, filha de José Augusto Teixeira, boulc-
varei Vinte e Oito de Setembro h. 23,r>; um
recemnaseido, filho de Walfredo Kuper Medi-
nn, rua ela Constituição ii. 51; Adolpho, filho
de Gastão ela Costa Nunes, rua D. Anna Ncty
11. 211; l.yelia, filha de Erasmo Rodrigues Vc-
reza, rua General Bellegard 11. !)9; Augusto
César Gouvéa, rua S. Pedro n. 282; Eduardo
Alexandre, Hospital S. Sebastião; Euclydcs,
filho ele Manoel Monteiro Nunes, rua Monte
Alegre 11. 201; Waldeniar, filho de Horário 11,
de Carvalho, rua Estaeio de SA 11. 7; Marco-
lino Virgolino de. Campos, rua Barão de ll.i-
pagipe 11: 10!); Emilin, filha de Joaquim da
Costa Neiva, rua SanCAnna n. 114: Antoalo
I.uiz Pinto, rua do Alcântara n. 79; Bt-rtha
Heller, Hospital Nacional de Alienados; Car-
los Anniíncinto; necrotério municipal; Osw.-il-
elo, filho de Manoel da Silveira Maciel, rua
Monte Alvcrne 11. 119; Carolina Rninlio, rtw
Bemfica 11. 252; Aprigio José dos Santos, fal-
lecido no Hospital Central do Exercito'; Al-
bar.o Reis, fallccido no Hospital Evangélico; I
Cai-melia, filha de Manoel Martins, rua Dr.
Souza Neves ri. 10.

No cemitério tle S. João Baptista: Carlos
dc Carvalhacs, rua Moraes e Valle 11. 63; .lu-
rema, filha de Inesias Mendes, rua Santa
f.hristina 11. 8; Isabel Josepho, morro de San-
to Antônio; Franlcliu de Souza Goulart, ru»
Bento Lishoa 11. 124; Mathilde, filha de. Auto-
nio Felippe Stockler, rua da Lapa n. 4G; He-
rotides filho elo Honorio João «Ia Silva, ru»
Bento Lisboa 11. 170; Luzia Maria ela Concei-
ção, rua Laranjeiras n. 14fi; Rosalina lios»
Soares, rua Chefe de Divisão Salgado ri. 11);
Marcos, filho do José Fernandes Pinto, ladcl-
ra do Castello 11. i)G; Daviel Joaquim Barreto,
rua Diamantina n. 38; Lourinda Maria Dias,
fíillecida lio Hospital Nacional dc Alienado!;
Cesarina, filha de Antônio José Soares, ru»
Tavares Bastos n. 71; Maria, filha de Juven-
tino M. Silva, ladeira do Barroso n. 17G; An-;
tonia, filha de üelphina Cândida Soares, ru»
Assis Bueno 11. 25.

—Serão sepultados amanhã:
No cemitério de S. João Baptista: Marli

C. Machado, ás 9 horas, da ladeira elo Sena-
do 11. 21.

No cemitério do Carmo: Antonia Galdina
dos Passos Macedo, ás 9 horas, da /na llnd-
dook Lobo n. 420.
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Associação Beneficente Funerária i
Religiosa Israelita

. Aviso os Srs. associados e aos israe*
litas domiciliados nesta capital que os
enterramentos dos que fallécerem de
agora em deante poderão ser efféctuados
no cemitério desta associação.situado em
Inhaúma, conforme o despacho de hon-
tem do Sr. Dr. prefeito. Para todas as in-
formações os Srs. associados se dirigirão
á secretaria da mesma associação, rua
José Maurício n. 54, sobrado.

A DIRECTORIA
«K>

Um advogado que queria
morrer

Ha dias, elo interior da casa n. 78 da rua
Salgado Zenhn, partiram áffljctivds'({ritos de
soecorro. Momentos após, uma ambulância d:i
Assistência eneostou á porta, delia saltando
um medico e um enfermeiro. A'quella hora,
cerca das 22, o movimento de transeuntes era
escasso, entretanto, entre elles apparcceu um
bisbilhoteiro que, depois de se informar so-
bre o que ali havia decorrido; apurou o se-
guinte:

O Dr. Nelson Gonçalves Cotitinho, advoga-
do, casado, por questões que elle diz serem
Umas, tentou contra a existência, ingerindo
certa dose de lysol. üs desgostos poderiam se.
muitos, entretanto, a porção do tóxico foi pe
quena c o trágico não conseguiu o seu in-
tento.

— CUEOSOTADO -
Hroiicliitus, Uuiiqni-
dão, Aslliiiin, e tu-
ücreulose [uilinunar.

D« ernesto souza Primeiro dcMarco 11

0 Um de um vaMe
_ Morreu esta noite na Santa Casa de Mis*"

ricordia o conhecido desordeiro e valente
Cnstor da Costa Bastos; que hontem, embria-
tíitdo, tentou roubar e matar o cálseiro d»
caia de pasto do becc-o do Theatro n. 23, o
Sr. Antônio Hosas.

O seu corpo foi hoje recolhido ao nccrolo-
rio da policia, onde será aulopsiado.

«CMS*Dr. Ed{»iU'AI)»ainesTl
pelo Pneumolhorax — Rua S.
noras.

atiuiiento eis,
iibertuloae

José lüli, á» '

«KM

Em poucas linhas
Foi soccorrido hoje pela Assistência o Sr.

Augusto José Bastos, trabalhador, rcsielen-
te á rua Sara n. 227, que ftVa ferido ha"-
tem, por faca, quando cm discussão com um
seu dcsnffccto, S. Barbosa, dentro de tH»
botequim, á rua Pedro Alves.

¦ ^«tt* ¦ **

Drs.Leal Júniore Leal Neto
líspeciallstas ««m doenças dos olhos, ouvido*
nuiU e RarganU. Consultas de 1 *» í —•*•'
semblta a. 10,
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AS PRIMEIRAS
"O lIlBitr* d»ieunh»cldo", no Paliico

"Lá iliuiseiir Inoonnii" o" uma iIiih mollio*
res producçflei tliuntrmi* de Trlstuii Ilernnnl
e ii prova disso está nn que pertence mi re-
l.rliifii» Ue artistas illstioclns, riiiiio llruló,
lim- ii«l-.i «leu nn mui ti miinriiilii, primeira o
ii.i.j. d.' li» dou* nnnos, Leopoldo Frici'illii Iiuiii truiemlo pnrn n seu repertório n
1'iiJlmniii' trnilucçAo do Antônio (luliii.i*
lim, dona prçu, Além do "O lllimlro desen.
nliccldp" ser umn comedia Interessantíssima,
im tifi-n.i. com iis qualidade, quo o publico
,l.'i lhe conhece o ti que JA fixemos referencias
jnr orrasiilo dns snns prlmilivns loprcsenta*
eilei, dá ensejo puni <|ue apreciemos esse liri-
Jhnnlc iiitor nit,trlolo no llcmiqu,. Cluvel,
umn das miiih melhore» ennçflcs. Peno ê
quo nu liiiiitriii n coinpanliiii l.ueiliu Poros*
liopnlilo FiViiis, Já nos seus ultimoè õlifoò-
ctcciilos nesta capital, pois domingo se des-
pedi do Palnce, nó lembrasse dó por em sue*
Aí ii deliciosa peça do Trlslnn Hernurd, quetrio condições do iòlipa pari agradar, mór-
menlo montada o Ihiórprelnilá ôomo n vimos
possa rtfcllo. Kffcetivamei.le. u pnr de uma"inise-en-seéne" do effeito, liouvò os trnba-
llius oxcellenlos do l.iieiln Perós; Leopoldo
KroM o Atila ilo Moraes, que tive ram u com-
panliia offleaz de Apollouin Pinto, Cecília
NiVii. Ainnlla Cnpltnni, listrei Io Sanios, João
Colas, Eduardo Pereira, Kmygdlo Campos.
Henrique Mnclindo ò ICslevnm Santos, todos
multo corrcctps.

NOTICIAS
Pm fesllval allrnhrnic, amanhã, no Plicnl*-

neiilis.i-se amiinliii, no Plienix, um nilra-1'cnli' leslivnl, cm espeetaculo completo, nuccomeçará «30 3|4. IV a recita dn sympn-lliicn e intclligenlo nctflz Aliee Pereira ')
rni(,'i'.'iiiini:i csiá muito liem organlsadó. V.o-mocara com » rcprcsoiitnçAp dn colisairradii
peça dc .Lilin Dantas. "Itosns de lodo anno"mi que teremos occoslão do nprerinr n galnh-le aclriz Holmlrri dò Almeida fazendo nm
papel ilramnlico. a soror Igncz. O.s dcmnls
papeis, Siminiin o umn leigo, scriio. rospõcli-i-nmcnlo, Interpretados jtclns actrlzés AlicePereira e KiiertriinçiSò Cnlíilnn. Ségiiir-sè-fium brilhante interniedio, em que tomaríío
parle Klclvinn Serra, Jofío n.irbnsn, Snlliial.lbçlro. AiUhero Vieira, Edmundo Mnin c oviolinista Cardoso de .Menezes. O pspcciocúloterminará com n representação da magníficacomedia. du l)e Flers « Caillavet, tradücçãodç jetinmundo, 

"Entre n cruz o n ealdeiri-nha i"I.'íine dc Uuridan), cm qne líielvjnnSerra lem brilhante trabalho na Miquelina.
Reahre-.se boje o Lyrico

Reabre-se bojo o Lyrico para o.s espectn-ruins de despedida da cbmnnfiliin Ivricn ita-liana d» Colou de Buenos Aires, quó* lm pon-cr, esteve no Municipal. Será representada :iopera 'O Barbeiro de Soylllih", fazendo a
protagonista a distinela actriz Maria Bar-ir.'iitos, que inlcrprelará lambem o principal
jmpcl da ""A Traviatn", depois dc amanhã,
quando se realisarn, no Lyrico, o ultimo cs-
pectncülQ dessa companhia.
Fátima Miris estria boje no Republica

No Itepublica estréa boje a transformista
Pntimn Miris. que chegou hontem dc S. Pau-
lo, onde aleiinçou um retumbante suecesso.
O espeetaculo de estréa, que começará ás
20 c 3|4, será de gala, apresentando a grande
prestidigitadorá uma série interessantíssima
de trabalhos. Tocará no theatro uma orches-
tra de professores.
Companhia I.uciila Pcres-Leopoldo Fróes

Despede-se domingo vindouro desla capitai•a companhia dc comédias c "vaudevillc"
l.ncilia Pores - Leopoldo Fróes, que partirálios primeiros dias dn semana vindoura par.iBello Horizonte, onde dará uma curta série
(le espcctaculos. A apreciada "tmpe" pn*tricia passará dali a S. Paulo, onde inaugu-
rara o theatro da Boa Vista, por conta de cuja
çpipresn ella já trabalhará nessa "tournéó"'
á capital mineira. Assim, dão-se os últimos("•pcclaculos de Leopoldo Fróes no Palaee. Hojec. amanhã será representado "O illustre desço.,
nhecido". Sabbado será representado "O
Dote", de Arthur Azevedo, que será repetido
na "matinée" de domingo, quando, á noite,
irá á scena "O café do Feiisberto".
A estréa de uma fabrica de filma naclonaes

Segunda-feira vindoura estreairá ,na tela
do Pathé uma nova fabrica cinèmatographi-
ra nacional — "Guanabava-Films". Seráovhibida a sua primeira producçáo, o "film"
"Perdida", do escriptor Oscar Lopes, cm queserão protagonistas os artistas naclonaes
Leopoldo Próes c Yole Biiuini. Os dèmai'
papeis da peça são interpretados por Gabriel-
h Montam, Bosalic, Maria Bois, Eficp Braga
e Estevain Santos. "Perdida" c um draiiia
em seis actos, dc costumes caiiocas. Sabbado
haverá tuna sessão especial, ás 11 1|2, no
piitlién, offerecidn pela "Gunnubara-Filins" a
mi. reduzido numero do pessoas gradas.
Em homenagem aos voluntários

A revista "O Pistolão", que com tanto sue-
cesso oecupa o cartaz do S. José, termina o
seu l" acto com uma deslumbrante apothoo-
r.e a Olavo Bilac. em que se vôm os vóluntn-
rjes esneçiaès rêjulóf cniitinencia aquelle 'qüõ
se vem batendo pela defesa nacional. A eni-
presa Paseboal Segreto, querendo, por sua
vez. .ler um gesto de gentileza para aquelles
(|ue se alistaram nas fileiras do Exercito,
nrganisoii para ninanbã uni espcetíieiilo dc
ííaln dedicado aos primeiros voluntários es-
jVecines que partem para o campo de mano-
liras, o que se verificará depois de amanhã,
pela manhã, com a ida do f>B0 batalhão dc
caçadores para Santa Cruz, onde vae fazer
exerçjelps de ordem disper-.a.-•- A negócios da companhia Lucilia Pores-
Leopoldo Fróes partiu bontein para Bello Ho»
rizonle o seu secretario, o aetor Cesár dc
lima.

— lüspoctaculos para boje : Lyrico, "O
Barbeiro dc Sevilba"; Palaee, "O illustre des-
conhecido"; Prenix, "Entro ,i cruz o a cal-
deirinha"-; Becrèio, "O Canário"; Bepubli-
fi, Irnnsformista Fátima M'ris; S. José, "O
Pistolão"; Carlos Gomes, "Maré dc rosas".

.—.— , . -ta»». «
Doonças do apparelho dlnes-

tlvo e do svstema nervoso. -*
Ralos K. — Qp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, -j*), de 2 ás 4.-— i nüm ¦

0 "critério de justiça" nos
Correios

Fomos procurados por 11 mr. commissão do
caiíeiròs de J" classe, que se queixaram dó,?,
netos injustos do director dos Correios, por
occasião das ultimas promoções no quadro
dò pessonl dessa categoria.

Contaram-nos os queixosos que" quandoo Dr. Camillo Soares assumiu esse elevado
'"arpo baixou uma portaria recommendando
au pessoal qne não lhe fizesse pedidos refe-
rentes a promoções, pois que essas obedece-
riam ao critério dc justiça, e, no entnuto,
S. S. acaba de fazer nomeações para as va-"ias existentes no quadro de carteiros de '2"
cjasse; de carteiros de. 3" que estão em servi-
Çn nos Estados, preterindo assim mais de
1110, que contam na sua maioria riiais de 10
ai nos de serviços. .

ANoite Mundana
ANNlVKH&AMOò

Exames de sangue, a na ly ses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício, ide Medeiros, da
Faculdade dè Medicina — Laborato.to de Ana*
lyses e Pesqulzas : KOSA1UO 168. esq. praça
CionçnlveV Dias. Tel. do Lnb. N 1334.
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Circulo de Imprensa de

Petropolis
Revestiu-se de muita solemnidade o festi-•vai ôrganisifilò pelo Circulo de Imprensa dc

Petropolis em homenagem ó data do desço-
hrimento da America, no salão nobre do Ccn-
tro Catholico, daqueiia iidi.de, e bem assim
a posse da nova administração'.

A noite, no Palácio Crystal, o Circulo rea-
lisa ainda uma "snirée" dansante, dedicada
ás famílias petropolitanas, precedida de um*-~!»*«r»0 em'duas çarte»,

pro-

Fuxem annos mnaiilui:Os Srs. Dr. .I0S0 Telxelru Sonres, EdunriloVlétorliio, Mlle. Aspasia (iomo» 1'lgiiuliii, pro*fi'ssoi'11 publiiii.
r-1'piom nnnos I10J0:
Os Srs. coronel CnrlõS Vlelrn Mncliiulo, Ar-mando WiiUnn Cordeiro, Mlle. Klvlrn l"rnneourros, filha dn Sr. Francisco Fernando*Burros, proprietário) I). Maria Trovão, viu*va ilo fuiieçlonarlo municipal Antônio Tro*vão o mílo dos Srs. Holiosplerrc o Attiln Tro*

yflo, dn Imiircnan *¦ dostu capllnl; a meninaUranço, filha do Sr. Josó F. do Miranda.—Fo* nnnoa hontem ó Sr. .loaqulm 1'lnlodo Aüeveilo, neitofliiuiü nesta praça.Fo* nnnos limitem o Sr. Dr. Oícafíriinelseo do Freitas, udvnunilo nos ntidlto-
rios desta capital. Por osso molivo S. S.
leve a sua residência repleta de amlftn» oadmiradores, que o foram tumprlmcular.—Fex iiniios hontem » l)r. Anjo CoullnholHeccbeu bontein muitos cumprimentos
por motivo do seu annlvcrsarlo o Sr. An*
tonlo Alves Xouuelra, administrador da li. T.
de Carnes Verdes,-Ustcve bontein em fcslas o lar do Sr.
Manoel Dias l.ellc, capitalista, por eomplc-
tar 10 annos o seu filho Antoninbo.

(M.S.t.W:ATflA

Cnsou-so hontem o cominerciantc dc no.i-
sa praça, Sr. Josó Alvcg Branco com Mlle.
hmilin Pereira do Andrade, filha do capita-
lista José Ferrtandos de Azevedo,

Pnran.vmpharam o acto os Srs. Antônio de
Azevedo c senhora e José Farinha e senhora,
;7".S"/'A,S

O annlvcrsarlo dc D. Maria Luiza PilanR.i
proporcionou ensejo n que sc realisasse, na
bscoltt Bento Itlbeiro, de que é dircetow,
lillerossnnlo festa, quo constou dc recilativos
pelos alumnos, concerto, ele,—Foi uma bclln festa a que se realIsou
limitem no Jardim du Infância Marechal
Hermes, commemorativa do 0" anniversnrio
(ia sua fundação. A festa constou de recita-
tlvos, cançonetas, salnetcs, etc, pelos nlu-
hinos, aos quaes os professores fizeram dis-
tribuir doces c brinquedos.

Estiveram presentes o Sr. Dr. director da
Instrucçiio, os inspectores escolares e grandenumero dc famílias.
MANIFESTAÇÕES

•11 nn 11

Festejou boje seu annlvcrsarlo o Sr. Fe-
lieissimo Marinho, official inferior do regi-
mento de cavallaria da policia.

Os scus> amigos e admiradores fizeram-lhe
nina manifestarão intima para conimemorar
aquella data.
FESTIVAL ^

Hoje, no salão nobre do Centro Catholico,
terá logar o festival promovido pelo Circulo
dc Imprensa om homenagem ú data da des-
cobrimciilo dai America.

lista festa obedecerá ao seguinte
grani mo:"Ouverture" pela orchestra. Ilecepçíío e
posse do Sr. presidente. Ilymno nacional pe-Ias professoras' alumnas e alumnos da lisco-
Ia dc Musica Santa Cecília, sob a regência doseu director, maestro Paulo Carneiro, "ürand
allegro dc concert", de A. Tcrschalck, pelo
prof. Arnaldo iionifacio de Souza. "O livro
c a America'", poesia do Castro Alves, porSebastião Lopes .le Mello, alumno do Collegio
S. Vicente dc Paulo. Chopin, a' Prelúdio
fl-10, b) irtudc op. 10 n. 5, EHudc de concert
n. 8, pela eximia pianista Mtlc. Iluydée üa-
ptisla.

Discurso official pelo Sr. Dr. Arthur SáEarp. Solo dc violino pelo Sr. Cúo Oinachl,
professor do Collegio S. Vicente de Paulo.
Quartetto para flauta, violino e violoncello c
Iiiano, Mlles. Id.i Maul c Horteneia Maul c
Srs. Octavio Maul c Leonel Maul."A gondola rosca", poesia dc Álvaro Ma«ehado, por Mlle. Cannclia Machado. "Mor-
ceaux de concert", pela orchestra". Quadroallcgorico ao Circulo de Imprensa. Hymnonacional.

A's 20 horas haverá no Palácio Crystalum bailo organisado por uma commissão desenhoras em honra ao Circulo'dc Imprensa
EM ACÇÃO DE GRAÇAS

Festejando o anniversnrio natalieio do Sr.Dr. Henrique Tanner, clinico nesta capital,duas suas clientes agradecidas mandaramresar hoje, ás 7 1|2 horas, na egreja do Par-to, uma missa em aeção dc graças, comacompanhamento de canto e órgão. A* missaestiveram presentes muitos amigos e colle-
fias daquelle estimado clinico c numerosasfamílias. O Dr. Tanner tem recebido muitoscumprimentos pela data de hoje.
VIAJANTES'

Está nesta capital o Sr. Dr. Menotti deiPicchia, advogado cm Itapira.
CONFERÊNCIAS

A Associação dos Empregado3 no Commer-cio abre hoje, ás 20 horas, o seu salão, parauma conferência espirita que terá por the-ma: "O espiritismo christão perante todasas classes sociaes".—Promovida pela directoria do InstitutoIccbnico, realisa-se no dia 14 do corrente, áslü 112 horas, no Club Naval, uma conferênciado Dr. Machado Cícero dos Santos. O theraaé o seguinte: "Pelas nossas florestas".
LUTO

Em carneiro perpetuo do cemitério de São
João Baptista sepultou-se hontem o Sr. Octa-
vio de Paiva Coutinlio, filho do saudoso en-
genheiro civil Or. Honorio dc Paiva Co*i-
tinho. O finado era solteiro, contava 34 an-
nos de edade e ora irmão do Sr. Dr. Roberto
dc Paiva Coutinlio, advogado no nosso foro,
c* cunhado dos Srs. coronel Pedro Netto Tei-
xeira e Dr, Hermann Carril.

Ao seu enterramento, "cujo feretro saiu da
residência do coronel Pedro Netto Teixeira,
á trayessa Marquez do Paraná n. II, Hotafo-
go, compareceram amigos do extineto o de
seu irmão e pessoas de relações de sua fami-
lia. Cobriam o caixão iiinumeras coroas de
flores naluracs. A' família Paiva Coutinlio
tôm sido enviados muitos telegrammas e
cartões de condolências.

Viclimou q Sr. Octavio de Paiva Coutinlio
uma lesão norliea, em conseqüência dc lon-
gos padeciinento.s que zombaram dos reeur-
sos da scienéia e dos cuidados de siia fami-
lia. A sua morte foi muito sentida, poiseram muito apreciadas nos círculos de seus
amigos as suas qualidades de caracter e dc
intelligdhcin.

—Em S; nenf.i de Sapncahy, S. Paulo, foi-
leceu no dia 6 do corrente o Sr. Dr. Paulo
de Macedo Soares, filho do saudoso niinis-
tro do Supremo Tribunal Federal Mucedoi
Soares, irmão do Dr. Julião de Macedo Soa-
res e cunhado dos Srs. desembargadores
Celso Guimarães c Ernesto Machado Guima-
rães, capitalista nesta praça.

O finado era formado em medicina e sol-
teiro. Sua morte foi muito sentida;—Em carneiro do cemitério de S. João Ba-
ptista scpultnram-.sc hontem os despojos do
acadêmico Eugênio do Rego Macedo, filho do
Sr. Gustavo Macedo, fiel do tbesourciro da
Prefeitura e sobrinho dos Srs. Eugênio Pe-
reira Pinto, thesoureiro municipal, e Emilio
Pereira dc Faria, nosso antigo collega dc im-
prensai

Victima do. uma delicada operação de op-
pendicite, o estimado moço, que contava ape-
nas 17 annos, foi leyado á sua ultima mora-
dá por grande numero de pessoas, falando no
cemitério o acadêmico Levei. Muitas coroas,
algumas bem custosas, foram conduzidas cm
dous automóveis. A' família Rego Macedo
têm sido dirigidos telegrammas, cartas e car-
toes por esse doloroso acontecimento.
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SEGUNDA-FEIRA PATHÉ SEOUNDA-FEIRA
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Sonstiiovonal aurora da
• Industria Naoional

.*.••.*.
Um lilin i|iie iitiilc livnlinar com <|iiiilqucr

prodiicçilo pi-rífiia ostrnngoirn

PEKDIDÃ
(¦raiide drama dn vida iniulpriiu rnrioca — KdiçAo du

GUANABARA FILM
Autor, Dr. OSCAR Í.OPHS — Operador,
PAULINO BOTELHQ-Pòsto em scena

por L, DE BARROS
Inlorprotoi: Mdn Volo Durllno, Loupoldo Fróoi. Eítrtco
l'iii(i,i, Mi.. IliiMilie, Miirin lieis 11 lliilirlitlla .Muiitiini
lialísdot por Mlle. GAUTIHEIIS-G ncloi—Accflo uu llio

Vestidos da CASA .NASi.l.MIiMO.- Moveis da IIHU-
STAU, — Serviço .)•! jiiüíir.it do l»AI,ACB*CI.UD

KfLS*

As violências descabidas
da Light

¦ ¦ **¦»¦

Para que sorve a Inspecforla
de IIluminação?

A Light, consciente da cnmplctn Inefficacinda fiscnlisnçíio da Inspcctoria do (Iluminação,faz o que muito bciii entende, certa dc (pieninguém terá coragem de a chamar á ordem.'Os seus abusos multiplicam-se. Ainda hon-tem a "poderosa" empresa mandou cortar aluz do predio n. M.*i da rua Nova D. Pedro,residência do Sr. Pedro I.. Teixeira, por fal-Ia dc pagamento. IJiiIretnnto, esse cavalheiro
possuo o recibo do que está quite com acompanhia até '21 i|e setembro ultimo, li sóa 2} do corrente se completará novo mez dcfornecimento de luz. A vicliina dessa violei)-eiu dirigiu-se á Inspcctoria do llluininnçiló,mas inutilmente, porque não lhe ligaram amininin importância, llmllaiido-Be a um con-SOlllOJ: ii que se dirigisse 11 J.iglit... E quan-lo as providencias, já se sabe, nada.

2.
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O0 melhor e

mais elegante
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Consultório Medico
(Só so responde a cartas assignadas com

inieiaes.)
N. O. I. V. A. — Somos de opinião que

itso de que a senhora se quer ver livro não a
nnicsquiulia, pelo contrario: é um ornamento
physícò e um syinptomn dc raça forte. Km
todo o caso ahi vae a receita: Sulfureto dc so-
dio. Sulfureto de baryo e Sulfureto de estron-
cio ãã 5 gr.. Cal pulverisada, Amylo ãã 15 gr.,
l.'m pouco desse pó amassado com água appli-
ca-sc sobre o logar por dous ou Ires minutos.
Depois lava-se eapplica-se um pouco de vase-
lina.

lí. R. D. T. — Procure-nos.
L. L; — 1 lavaggi debbono essere cnldi gli.

impaechi, pel prezzo che costano, pot)'A con-
tinnarli. lí il fumo?

F. O. R. L. — Chlorureto dc cálcio G gr.,
Dioniiiíi dez centigrammos, Tintura dc lobe-
lia 3 gr., Xarope dc cascas de laranjas 150 gr.
Tome uma colher, das dc sopa, dc duas om
duas horas.

T. lí. lí. D. — Procure-nos.
Mlle. A. P. L. lí. — Pôr em banho morno

por vinte minutos por alguns dias. Si houver
secreçãò anormal é indispensável que o me-
dico pesquize a causa disso.

7.. 'A. Z. — Faça-nos procurar por seu ma-
rido. Antes disso suspenda ns taes inje-
cções.

M. O. D. E. S. T. A. — Não se pôde res-
ponder á sua carta.

L. L. A. de A. — Não lia de que.
G. U. R. A. D. O. -— Parabéns... ei cui-

dado!
P. lí. L. O. — Não deve desmanchar o ca-

samento por tão pouco... A cousa é simples.
A senhora é fraca, muito franzina mesmo, não
é- Banhos de anar, exercícios ao ar livre. Qui-
na antes das refeições, ou mesmo Emulsão dc
Scolt; umas in.jec(;ões de um arseniato qual-
quer e... "voilá: le bonlieur est á vous"!

A. L. I. A. 1). O. — Isso, nessa edade:
desconfie dos inglezes ou do uma moléstia
que anda ahi, com o nome desses aluados I Um
exame medico facilmente irá encontrar "les'
embosques"...

P. H. T. I. — Não ha dc que.
S, V. N. — Uma dessas cápsulas logo. após

ás refeições. _
E' demasiado longa a sua

Liga do Commercio
• - ¦¦'»¦¦¦'

Fornecimento ás reparti-
ções publicas

Communicam-nos:
"Os fnelos de oxlravios do contas, que ul*

tiniamciite se deram, determinaram n inter-
vençuo da l.lgo ilo Commercio, que, nesse
sentido, dirigiu um offieio n todos os niinis-
tros, pedindo providencias e no mesmo tempo
Milimcttendo á apreciação dos mesmos um"inodolo do podido*", que deverá ser feito em
duas vias. Diversos ministérios já ntlcndc-
ram essa reclamação, adoptando o modelo
proposto, c ò do Interior, por aviso publicar
do no "Diário Official" dc 7 do corrente, ncit-
bn de ler egual procedimento.

A direeloria da l.iga ainda hontem officiou
ao Dr. Carlos Maxillliliano, agradecendo, cio
noiiic. do commercio, essa resolução do go»
verno.

A Liga continua agindo na questão do au-
emento da quola-ouro, o diversos protestos
de solidariedade tem recebido, entre outros o
da Associação Commercial dc Minas, que
abaixo se le:"líxmo. Sr. presidente da Liga do Com-
mercio. — Não nos sendo possível mandar
um representante na grande reunião do dia 1
do corrente, vimos trazer os nossos applaii-
sos ao louvável intuito da Liga do Commer-
cio, do mais uma vez fazer lembrado o mi-
verno da harmonia que deve existir entre o
fisco c o interesse do coinmüreio. Aproveitou-
do a occasião, posso por mais uma vez ma-
nifcstnr a minha grande admiração pelaaeção bcnifaze.ja que vae desenvolvendo essa
benemérita sòclcdado, em se tratando dos ai-
tos interesses que estão confiados á sua
guarda. — J. N. I.icas de Lima, presidente".

¦ «JMÍ» ¦

Madame, mademoiselle
O maior encanto da mulher é uma bonita

cutis; é um dever tratar do sua bellcza e
conservação. Tendes pellos no rosto ? Sof-
freis de espinhas e outras impurezas da pel-le ?. Vinde ao Institut Physioplastiquc, diri-
gido por Mme. Graça, e com o tratamento
scicnlifieo ahi applicado vos curareis. Os
maravilhosos produetos dessa casa, uma vez
usados, não podem mais ser substituídos porneiihiins outros.

lixpcrimentne e ficarcis admiradas dos re-
sultados obtidos.

INSTITUT PHYSIOPLASTIQUB
Rua Uruguayana n. 41 —¦ Io andar

Peçam folhetos explicativos e catálogos dos
produetos.

BPÜRT8
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CAMPEONATO DOS TERCEIROS TF.AMS
America x Flunilncnuo

No campo da rua Campo» Sallcs enfrenta-
ram-so hoje, em continuação do ciinipeuiintn
dcsla serie, os teams do America v du Flu*
mlncnHo,

Fui bastante Intorcssanto osla peleja cm
que ambos os miliigoulstiis so esforçaram
por vencer. Conseguiu-o d Fluminense, que
dominou o seu nuvòWinrlu, vcurendo-o peto
loqro de lixll,

Dotafogo x S. Chrlnlovíio
No campo dn rua Qonornl Sovorinno fo*

rlll-jõ este õmbnlo. Não fui dos mais mil-
mudos, pois mia o tcam local, (Iciiolnndo
mais trnlniug do quu o seu visitante, domi*
iioii*o quasi durante os primeiros momoiitóa
da luta, vencendo pelo scoro de 5x1,

i:m S. PAULO
Spnrt Club Tauliaté x Corlnllilttli»

No campo do primeiro, na cidade dc Tini*
bati), rcalismi-se domingo passado tiita InlO-
rossanlo mnleh amistoso enlre os primeirosteams do Sport Club, campeão o anuo passa-do da Liga Norte du S. Paulo, e do Gorlli-
thlnns, collocndo cm primei ro logar na ta-
liella do campeonalo da l.iga Paulista.

O jogo. segundo Informações que nos mau-
dnram, foi uloclrisanle, havendo plinscs inio>enlbiislasinaram a numerosa assistência,

Nu primeiro lialf-tlmo, |ior mnis esforços
que fizessem os adversário» não consegui-
ram marcar nenhum poiílo, tcrinliiaiido esse
melo tempo com o ompnto do 0x0,

Iniciado o segundo linlf-tinic, aiiccodoram-
sb os nloniiõs siinullaneos, iiotniido-se o jier-feito equilíbrio de ambor, os quadros,lí n lula prosegtiia assim, quando forte
vento desencadeou, protegendo o tcam dos
Coriiilbians.

Aproveitaram-se esses e, n seguir, marca-
ram dous bollos goalsj derrotando assim o
Taubalé.

listavam conslltuldos da seguinte forma os
teams:

Corinlliians — .Toão, Fulvio. Cnscnilro, Poí-
lice, Plínio, César; Américo, Maivuni, Amil-
car, Appnricio, Neco.

S. P. Taubalé — Paulino, I.ulu'. Moura,
Sérgio, Jucn, Simi. Waldcniiro, Iívaudalo,
Renato, Udefonso, .lájá.

KM MINAS
Tupinamliás x Riachuelo

Reallsou-so domingo passado, conforme o
Iiaviamos annunciado, no campo do Spnrt
Club, mi cidade de .luiz de Fora, o esperado
encontro amistoso enlre as equipes dos clubsacima. A lula foi bastante forte e muito
emocionante, terminando com a victorln doTiipIunhibAs sobre o lliaciiuelo pelo scorodc .1x2.

Os teams disputnntes entraram cm com-
po brgnnisndos da seguinte forma:

Tüpinnmbás — Heis, Raul, Pelagio, Chaves,
Panconi. Mario, Mineiro, Aguiar, Hugo, To-tonio, Tnncci.

Riachuelo — ,T. Santos, IL Pinlo, A. Coc-llio, Raul, Gáuthon, Diüimo, Alcino, Antunes,¦\Vaideinar, Flnvlo, Newton.

Invenção brasileira
Communicam-nos:
"Foi concedido privilegio por 15 annos aos

industriaes Arthur Fernandes de Souza, .Toão
Augusto Corrêa e Luiz Antônio de Siqueira,
de um preparado destinado á pintura de fun-
dos de navios e boias illuminalivas, de.nomi-
nado "Algamnrina", que, não sendo veneno-
so, tem a propriedade de conservar as em-
barcáçõcs subinettidns á sua aeção. Bròvo-
mente será feita a experiência official no Mi-
nisterio da Marinha".

¦Ml «>. .

Cerveja Tônica Bier
Muito nutritiva, rcconimendada pelos médicos ús

pessoas fracas.
Eneoiitrii-se á venda cm todas as casas de primeiraordem.—Fabrica á rua Silva Jardim u. 17.—Telephone

1.195 Central.—Hio de Janeiro.

M, Y. R. T.
carta,

Z. C. C. C.
Mi G. P. —
D. T. V. A. •

glândula thyroidc
nacs.

preciso exame.— E'
Idem'l'rata-se de perturbações da

e das capsulus supra-re-

DR. NICOLA'0 CIANCIO.

Amanha churraso ao Rio
Grande

tarA Casa Assemblia, rnstaurante de primei-
ra ordem, tem diariamente o mais variado"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem*
bléa. 79. Proprietário. Ottomar Mollcr.

¦ «aea» 

Para o Dr. damillo Soa-
res ler

São precisas urgentes providencias do Sr.
director geral dos Correios para mclhormen-
le ser feito, no interior principalmente, o
serviço postal. Com o desvio de corresppn-
dencias, de que se nos queixam, a cada mo-
niento, os habitantes de todos os cantos do
paiz, ha também por abi afora a péssima
distribuição dos jornaes cariocas. A NOITE,
sobretudo, tem razões, de sobra para fazer a
reclamação, que nestas linhas ficam, ao Sr.
Camillo Soares. Porque lhe. são dados sem-
pre destinos diversos c, agora, toda a rc-
messa para Rarbacena deixa dc ser entre-
giié em tempo e a quem de direito. A's re-
claniações já feitas, naquclla cidade minei-
r.", aos funccionarios postaes encarregados de
serviço tão irregular dão estes funccionarios
explicações que só justificam isto: relaxa-
mento!

A regata do Club Boqueirão dò Passeio
Decididamente, a ultima festa náuticadesta temporada, que domingo próximo de-spcrtnrá a bella enseada de Botafogo dn suacalma c do scii socego habituacs, está fa-dada a um grande eiilhusiasino. Para affir-inativa disto, não falando da animação dia

a dia crescente nas rodas sporlivas, nas nos-
sas garages e nas praias, baita observar a
série de acasos felizes que concorrem paraa festa náutica do domingo.

Entre elles ahi está a guapa rapaziada
paraense, que, pela primeira vez, descendo
do norte, vem disputar na formosa Guana-
bara, com toda a chance, o Campeonato Bra-
sil. Só isso, francamente, só esse cspcct.i-
culo raro de uma disputa interestadual, se-
ria a sufficientc reclame pira a regata do
Boqueirão.

As barcas que engalanarão o anbòradou-
ro de Botafogo serão muitas, o alé um club
de football, o America, fretou uma parn de-
licia de seus associados. O Ntilação, não
desmentindo o habito, desfraldava o sen ver-
inelho pavilhão a bordo da "Tercei;.'»" e gen-lilmento já nos mandou delicado 'onvile.

Onlros clubs, dizem, como o Icar.iliy, o
Boqueirão c o Flamengo, também encanta-
rão os seus sócios, fretando barcas.

Arite-hontom, na. Federação, já foi feito o
sorleio das balisas, e a pesigoni dos patrõesdesde hontem que se vem fazendo.

Os vnrandins, bem como o pavilhão ecn-
trai de regatas, da praia de Botafogo, jã co-
meçaram a :;cr festivamente epgálánados
para a recepção das alias autoridades o dos
convidados da Federação.

lí "dos nossos, centros náutico'} nada mais
se diga sinão que ha animação o cnthosias-
mo desusados, pois, quaiuó nos palpites e
ás (hances, todos tem os seas com muita
f# c limita esperança, mas c-m segredo, já
se vè, visto que. elle é a alma das cousíi3
e muito mais das victorias...

Isto, cremos, indica bem a qualidade das
lulas que se travarão sobre as água-, ozues
da formosa e quieta enseada de ' Botafogo
nos diversos parcos do programam das rc-
gatas do Club Boqueirão do Passeio.

JOSÉ' JUSTO.

Tabslllão NOEMIO 0* SILVEIRA
KUA OA ALFÂNDEGA 32.-Telephone Õ11V

Professor Dr. Augusto Pau-
Iino

O abaixo-assignndo vem agradecer ao Sr.
prof. Augusto Paulino e aos seus assistentes
Dr. Mauocl Ferreira e Dr. Olegario de Aze-
vedo, as quatro differentes operações, que fo-
ram feitas com felizes resultados, e achando-
sc completamente curado, agradece por este
meio.

Rio, 10 — 10 — 1910.
Nagib Ussaili.

Avenida Meni de Sá n. 261.

 X!jm
A festa da linha de lii-o n. ij

A festa da linha dn tiro u, 7, que estavttj
/iiiiiiini i.ulu pura o dia ir> do enrmitu, firuw
tninsfi'1'lda pnra o dia t!-' do (.'orrente, vlstiãj
ler liijinr iiosno dia o jurainento da buud.-l-j,
r.i dos voluntário» ospeciuos, no mesmo locarI

SliCÇAO INEÜITÜKIAL

O suicídio do corretor
Lobo

Ivxrnn. Sr. rcdnclor:
As noticias roforonlos nn suicídio no corri».

Inr Souza l.obo, iiiibllendan polit imprensai'
desta capital, mu Impõem n obrigação du e»*;
cliiri'1'i'i' a parte que tive cm negócios com 0)J
1'nllei'ldo. Aguardava o moiueiiln <le poder fa-
zer (liilaraçòcs á pnlicln, o (piu foi feito hon-.
lem, o das quilos piihllcurmn os jornaes uln
resumo, para vir á imprensa esclarecei' pon-los que a muitos podem parecer duvidosos, *e«i
liitlviinienle nos negócios que tive com o sui-
ciiln.

IC devo accrescenlar, uma vez quo a impren»
sa a isso não su refere, que entreguei á poli-'riu Iodos os (locuinontos existentes rm mtiil
poder, como sejam tclegrainmas o cartas ií\
niini dirigidos pelo corretor l.ulio, e os rcei-i
bos dos telcHrninmas quo em diversa» datas!
ao mesmo dirigi, o quo não npparecernin até
agora I... íi^J

Oulro ponto a que a imprensa não sc rrfe-j
rc, nnlíirnlniciita devido ás pressas com quajsão tomailiis essas nulas, mas que conStil dd
meu (lopolmonlo, é iiue desde 7 dó setembrrij
deste anuo, data em que embarquei de BclJi*
Ilorlzontu para esta capital, ficou incumhidnj
das compras de apólices, que eu vinha fazeu-,
dn, o Banco Il.vpol beca rio e Agrícola, de Bolja
Horizonte, por iulermcdlo de A. I.anglebeilfl
desla praça, dc accordo com o suicida LoboQ
como é fácil verlficar-so pelos documeuto:?
(|iiu esponlaiieanienlc forneci á policia, firifia-,
(los por Lobo, restando apenas a liquidação'
aqui desses negócios, o que fiz poucos (liai
depois dc minha chegada ao Rio, conforme sS
poderá verificar ua Heccbedoria dc Minas Ge-
rnes, nesta capital. Os negócios que tive con*,
o suicida limitaram-se á compra dc um lote
do 880 apólices, uo valor de 'IirJlOO?, dc outrí»
de 180, no valor de 23:0008, servindo ainda cm
dc intermediário na transferencia du 31)0 apn-J
ticos a A. Laiiglcberl, por intermédio do Bín-
cn referido, e por ordem do mesmo corretor,
negócios esses que ficaram liquidados nesta)
capital. K' preciso accentuar (|ue todo o di-'
nhclro com quo o Sr. Lobo entrou para essas
trniisnçções não excedeu de (i0:000.«, conforme
provas existentes no Banco de Credito RcaJ)
de Minas (íeraes, único intermediário uns re-,
messas de dinheiro. !

Não tive, como se disso "ato ú ultima lio-
ra", negócios com o Sr. Lobo. Os meus ne-
gocios de compras de. apólices, com 0 suicida,
terminaram a 7 dc setembro o a morte'do Sr..
l.obo òccòrrcü a '.' do corrente'. Depois disso.'
o que eu esperava era que o suicida "ne flal-.'
bolsasse da inVpórlnnciii de cerca de 4i00D9,'
dc meus ganhos e algum capital; embolso owje,'
que foi prolcllado ale" á hora do sufei-,
dio! Nunca fui, oútrosim, seu ajudante ou'
protegido.

Os negócios que tive eom esse corretor, te-
ria com qualquer outro, como ainda poderei!
ler, a menos que possa prever quo qualquer'
venha a ter o movimento de loucura que teve)
o Sr. l.obo, para envolver na sun desgraça nn-
mes alé agora respeilabilissimos, acima de.
qualquer suspeição, como o do meu lionradr'
pae, o o meu. ,

A intervenção dc meu pae, cm taes nego-
cios, consistiu em ter este me cedido algumas]
das suas apólices, c desembolsado dinheiro,
para facilidade de minhas Irahsàcçôes, como,
lambem o fizeram os meus amigos já refe-
ridos por esse jornal.

Rio, 11 dc outubro de 1916.
Guilerrcs da TJoríin,

Rua São Paulo n. 40, estação dc Sampaio'.*,
("Correio da Manhã" dc 12 de outubro

de 1910).

Fiscalisação das Casas de
Penhores

Como gerente e representante da casa dc ps-
nliores de José Cahoij, sou forçado a vir a pu-.hlico rehater as insinuações que foram feita»
nn jornal A NOITE, do dia 9 do corrente, pelo;Dr. Horacio Ribeiro da Silva, gerente da Cai-
xa Econômica.

Pretende o mesmo senhor que as casas de,
penhores não cumprem seus dever legal quan-
io á remessa dos saldos dns vendas em leilão'
e reclama, por isto, uma fisealisação mais sc-
vera do que a existente. Por minha parte la-'
vro o meu solemne protesto c bem assim re-
pto ao Sr. Dr. Horacio a vir pessoalmente, ou
por pessoa da sua confiança, assistir aos lei-
lões da casa de José Cahen, verificar seus li-
vrós, que franquearei sem a menor reserva.

S. S. não desejará — estou certo — o mo-
nopolio da honestidade liara a sua pessoa. Si
a Caixa Econômica tem pessoal honesto — e
isto não o contestamos — nós, os penhoristas
em geral, também possuímos gente habilita-
da e honrada, que .nos ajuda no cumprimenta
do alludido dever a que nunca faltamos. De-
mais, a lei nos sujeitou á fisealisação, e a
critica do Sr. gerente da Caixa Econômica at-
tinge também aos fiscaes nomeados peloExmo. Sr. Dr. chefe dc policia, que são tão
competentes como S. Ex. o Dr. gerente da
Caixa Econômica, ou pessoa por elle designa-
da. Si a intenção do Dr. Horacio é mostrar-
se administrador excepcional, superior a to-
dos. não procure essa vantagem á custa da
probidade alheia. Os saldos que a casa de'
José Cahen recolhe ao Monte de Soceorro são
tão cxáclos como os apurados neste mesmo
estabelecimento nos seus leilões; resultam!
da differença entre o preço da venda do obje--
cto empenhado e o va|or do empréstimo, ac-
crescido dos respectivos juros e mais despesas
dç leilão.

Querer que esses saldos montem a quantiasexorbitantes é desconhecer o mecanismo do
nosso negocio. Mais uma vez, si o Sr. Dr.
Horacio quizer sc convencer da verdade, ve-
ri ficar com seriedade o que af firmo, ponho á1
sua disposição desde já a casa da qual sou gc-rente, independente da nova lei.

Para nós não é necessária a coacção de uma
qualquer providencia. Espontaneamente ex-
plicaremos n verdade a quem de boa fé a qui-
zer saber. — P. p. José Calicn — Absalão FV
de Souza.

(Da "Gazeta de Noticias").

(59) FOLHETIM

A Liga dos Proprietários
vae reunjr«se

Fslá convocada para depois de ama-
iibã uma reunião da Liga dos Proprieta-
rios. Nessa assembléa a Liga tratará da in-
coustitucionalidadc dn imposto dc esgoto,
que sendo cobrado pela Prefeitura, não o po-
de ser pelo governo federal; de representar
aos poderes competentes contra o augmento
dc décimas, dc modo a poder agir judicial-
mente contra a Prefeitura, por esse abuso c,
finalmente, da medição illegal dos hydro
iqetrov

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

... . ¦ eee-r-*

2? PARTE
'A terrível aventura

H-l
Entretanto, o olhar circular do Monique

acabou por deparar com Julieta, sentada jun-
to da,'parede, a um extremo díí sala.

—/E você, Julieta 1 exclamou cila, espero
que, não a tivessem maltratado I'— Minha senhora, respondeu Julieta, cr-
gueudo-se, sou a prisioneira do senhor Feind
e bem deve adivinhar o que isso significai

Abi bandidosI bandidos!
Quem são os bandidos? interrogou uma

voz calma c um tanto zombeteira, no limiar
da cozinha.

Era o senhor Feind, que, cm primeiro logar
sc inclinava respeitosamente ante Monique;
cm seguida, tomava uma àttitude arrogan-
te, fazendo sobresaif em todo o seu esplen-
dor o seu novo uniforme de capitão.

Elle firmou o uionoeulo na arcada super-
ciliar c proseguiiijtPara dizer a verdade, minha senhora,
a respeito dc l/andidos, ha princijpalraente
um aqui; este! (e designava Fránçois), c esta
joven rapariga, (e apontava para Julfieta) que
violaram a tnl ponto todas as leis divinas e
humanas, que vamos nos ver na triste ne-
cessidude de incendiar toda a aldeiia e fuzi-
lar os seus habitantes...

Senhor! pronunicou "Monique eom voz
abafada e depois de certa revolta intima que

, ,lhe fez subir ás faces lividas uma rápida ver-

melhidão... Senhor, saberei appellar para es-
pheras mais elevadas, para evitar que se-
melhante crime seja pràficaflo!Oh! minha senhora, sou apenas um hu-
milde soldado e sempre prompto a executar
as ordens, creia-mcl... E' por isso, conelu-
iu Feind, num lom que Fránçois u Julieta
acharam estranhamente siircastico... é, por
isso, que pôde pessoalniánte ficar tranquil-
Ia... O easlcllo de BréÉilly será respeita-
do... ca sua pessoa liadaItem que recear!...

Não se trata de mimíl retrucou com vi-
vacidade Monique, còíandq desta vez até á
raiz dos cabellos, e niostijando-lbe com um
gesto febril, um pequeno íiarfão amarello, á
vista do qual Feind se injplinoii immediata-
mente... trata-se deste homem que faz par-
te dos meus serviçaes. e desta rapariga, que
é minha parenta... Si é vordadé que o sc-
nhor é tão disciplinado qVianto o affirma,
obedeça c dè-lhes iinmediaVamente a liber-
dade 1 Minha senhora, é .impossível!....

Não leu o que es)lá escripto} nesse car-
tão?

Sim... sim... repeliu, o capitão Feind,
cm voz alta (e que voz\ irônica!...) Devemos
proteger a Sra. Hauezdau, !clla, os seus em-
pregados e a sua familUi I. .\.

Senhor, aqui não se Irai» <fa prolecção,

n não acceilarcji proteeção de espécie algu-
ma, nem de si, nem dos seus, bom o sabe, de-
claroti a desveiituradn mulher, cuja situação
se tornava cada vez mais difficil cm presença
dc Fránçois c, principalmente, junto de Júlio-
ta... não preciso informal-o, Sr. Fcind, dc
que impnrlancia eram os negócios dn nossa
casa na AUeiinanha, antes da guerra, e as "re-
lações" que. éramos "forçados" a abi mau-
ter... Essas altas "relações" dispuzerain-me
n considerar que a gente pôde combater, sem
proceder "sempre" como selvagens. E, proveu-
do os excessos ila vossa invasão quis se tor-
liou alhures tão brutal, lão horrorosa, velhos
amigos meus, de motu próprio, resolveram
mandar-me essa espécie de "salvo-coiiduelo"
que eu não lhes reclamava, pôde acreditar-me,
c com cujas instrueções, desdo que abi fi-
guram, peço-lhe con formar-se!

Minha senhora, tenho immcnso pezar em
não aececler ao seu pedido.,, "sei quanto é
poderosa" 1...

Senhor!...
Mas, o meu dever ordena-me mandar fit-

zilar este. homem que matou dez dos nossos
soldados e que nem siquer pôde invocar a sua
incorporação no Exercito francez, pois que está
em trajes civis!...

Mas eu affirmo-lhe que elle é soldado e
posso proval-ol... E só cumpriu o seu de-
ver de soldado!...

.lá tivemos essa disctissãosinha com este
senhor, minha cara senhora; é um nunca aca-
bar!

Fránçois ouvira attentanienle as explicações
do Monique relativas ao salvõ-conducto (j "as
relações em espberas elevadas"... E interveiu
bruscamente no debate:

Minha senhora... não perca o seu tem-
po por minha causa; o meu caso é um caso
•perdido, a razão não está do meu lado, não
falemos mais nisso... mas, "si a senhora dis-
põe. de uma influencia qualquer"!, sifvaSc
delia para mandar soltar a menina Julieta e,
principalmente, para impedir que fuzilem quem
quer que seja, por minha causa...

-- Por que prendeu o senhor Mlle. Julie-
ta? indagou Munique de Fcind.

Entre outras razões, minha senhora, por-
que essa amável crchtura matou com uma ma-
cbadada o pobre diabo que abi eslá...

E, mandando que os seus homens se afasta*,
sem, mostrou-lhe o cadáver do soldado quehaviam empurrado para uni canto.Não foi ella quem o matouI..,- fui eu,
declarou Fránçois.

Tanto melhor para ella... e para mí,m,
acereseentou Fcind.

Minha senhora, disse Julieta maneando
a cabeça, não tente salvar-nos! Creia que no
que nio diz respeito fiz o sacrificio da minha
vida I Desejaria morrer da mesma morte dc
Fránçois! Ai de mim! "não sei si o senhor
Feind o permiltirá"!.,. A senhora compre-
hendeu-me?

A essa nova revelação Monique estremeceu
em toda p sua carne. Ah! sim! ella compre-
heiulia Julieta! Julieta ia ser também a sua
irmã martyr.l

Então, o sacrificio de Monique não era suf-
ficiente?! Seria preciso ainda cpie aquelle an'»"
que Gcrard adorava...

Ahi minha filha! minha filha! gemeuMonique, sem ousar dizer/ tudo o que pen-savá.:
Jiilicla, porem, eom as lagrimas nos olhos,

proscguiii...Não pense mais em mim, mas nos ou-
tros que estão sendo conduzidos agora paru;i praça da egreja. Ohl minha senhora! sal-
vc-osj Nós já Unhamos feito o sacrificio da'
nossa vida! Que nol-a roubem! Mas, ai dt
niini! ai dc mim! "talvez eu não morra!"

E nada mais pôde dizer.
Monique abraçarn-sc a ella e juntas chora»

vam.
Julicla, por enlre lagrimas, dizia-lhe: "Peço-

lhe que diga a Geràrd!."." Peço-lhe que diga
a Gcrard!... Peço-lhe que diga a (.lérardl"*
Mas não conseguia dizer mais, não tinha for-
ças paia rjrpscgtiir, ao lembrar-sç dc que talvez,
nunca mais tornaria íi ver Gérard. Já nem
pensava em üludir. ao Sr. Feind. só pensava
em morrer como uma heroina. Não mais era
então, do que uma pobre creança que chorava
porque estava beijando a mãe do ente que
amava sobre todas ns cousas nesse mundo, •
qne poro cila estava perdida para sempre!

Monique dizia:
Minha filha! Minha filhai... E*s minha!

filha c eu te salvarei!...
(Confim»*)
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Amanha
311

Amanha
39'

Mim
t-or 800 réis cm inteiros

«rJs pedidos
fio.' devêm

«Je bilhete.-. «Io lute»

flor 

devêm ser acompanhados, do
iais 600 rils psra o porte dn Cor.
Sio e ditigldoi aos u^eutet geraes
:ti7nretli íi C„ rua do Ouvidor

a, 04, caixa 11. 817. Toleg. Ll.S-
Vfcl. o na casa F. Oulinarfies, Ro-
i&rio, 71, esquina do beco dai Can-
CèUas, cai.xa do Corrido it. U278

VeMldo»
senhoras e

dc 616, para
mocinhas

Ves ido» para ment-
nus tlc tod.ts as Idades, o
melhor c mais variado

sortim tto
Etixovaet» para banti-
sados, chapéos, toucados,

etc.
Cintas elásticas, modo
Ios práticos e elegante.',
para senhoras, a i8$ooo

TOSSE
O Xarope Peitoral de

Áulico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, ai.tiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogaria»

ESCOLA NORMAL
I ». «' ¦ !»--»»—«-——»»»—

O Curso Normal cie Preparatórios, o dc maior
freqüência c o dc mais notável corpo do;cp.te da capital, cnm
a costumada seriedade, inicia anualmente o CURSO ES-
PECIAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades rc-
duzidissirhas e a cargo dí distincia düectora e completamente
independente do curso de rapazes; — Urugutiyàna 39,
I- andar. —« Informações de 14 ás 19.

FILIAL DACAtAlMRflOCSI
to;» Rita do Rosário io5 entre

Suitunilac 
Avenida

.TRIZ Ru» da ll.n|iiri(. 181,
.'uni., da rua *ía t.QDireiçao.
Amanha ao almoço:

Mayonniiisci de badejo, ca-
riirú de peixe, desfeita de ba-
cnllmo fí liftbocta.

Ao jantar:
Purê* de camarões, camarões

com palmito, coelho assado
com pír.lo cie batutas.

Tniles os dlui ostras froicai o caçai,
loiiiuic varlcduilo uo Hibiciiieis. de co-
tinha. _,

Especiaes ........ o queijo* variados,
A inleRii >'• uin primor,(iiu|ij. 1I.11 Kontlcs,
IM..» (ra«;.s r»tâu at.erlm aos domlnpoi

o feriadas.
Manoel Fernandes Barrocas

LOTjSRIA
w

8. PAULO
MM PAUSItHME

———~—~—- *

Uar.intido
fi-lo 

governo
StadO

do

Amaihi

_^__^_r<uv*^H_B-l fl _|_K3*ZIMIPI IÊH

ZqioqqSqoo
Por 4800

Esta antlan casa, procurada pelo quo ha de melhor na ele«an»
to socieiladc (lestn capital, vem constaniemenie rec(»mmen-
dada peln acurado lavagem chinjlca dos vottuloi, da hino
para BonlfoTa, de qualquer fn/enda « leillo,. «em alterar as

cores por mais delicadas que sejam
Especialidade na lavagem chimica dn«\ roupas do flnnella «•

pnlhn de seda
Limpa a seceo qualquer roupa (NeUpyngo a soe)..Faz todo e
qualquer conceito cm roupas; serviço ndqni.içm gratis.jia
RUA DA ASSEMBLÉA. 74 Telcphono Ce. .ral. n\3o6

Bilhetes a venda em todas
casas lotericas.

as

Novidades musicaes

Cautelas
• Compram-se as do Monte de' 

Socçorro e das casas de pe-
Chores, na nuís antiga casu-
'Avenida Passos n. 29 (antiga
.rua do Sacramento). C. Mo-
raes & Comp.

Poderoso tônico dos nervos e do cérebro
SSj«—-..«¦- ¦ 1 -.¦«¦¦ — 1 -.— II ¦ —II 'IP

Gottas Phyo.Glgi.BS Silva Araújo
Guaraná-lodo-Kola- Arsênico

Si!
Un.eo quo

a.lquiri.lu ou hereditária e.n todas as
1mu1ifc.tii.i03. Ill.oumaliiino, Ec:c-
n.a-, ll.e.i.s, Tumores, Dores museu-
lares c .j.-foiia, lliiies do cabeça no-
elu.nas, et-, e Mas doença* 1es.1l-
lunlcM do impurezas do sangue,
cuniiii-so iii!ii|lh'clineiile com o

com um sí frasco his ilesi.ppnr.iire. qualquer inanileslaçãu.
colher cpús as rcieí..-e.c«. Ij.i todas u- phai macia-,.

uri
Uma

Para .dano, últimos tangos,
onc—lep» de succo.io executado
baroU clilcs da capital, ú
Stcplici.

valsas,
UO» Cl-

venda ua Cu.a
Seção musical de

.1. ANDREOZZI.
Grnndd sortininttto da rolos pau ALTO-

PIANO.-Rua S".u José. 11. 117 (eaiito
la.go da Carioca).

A Pypl.ilis vencida por pouco di-
nliciro pelo novo produeto

MANCEOL
Ko ução estável; oslorilistuilo o
injdítavcl tlc Ncésalvarsanj expe-
rh.ii-nlada com su cesso nos lios-
nltaos S. Louis, Iieiitijnn ocultos

do Paris e Buen.is Ai.cs

Pó de arroz DOHA
Medicinal, adlierente c per-

lumado. Lata 2^000.
Parlumarla irlando Pingai

STADI MUNCHEN
Grande terraço com reslaurant e barco

ar livro.
Almoços, jantares e ceias

Unie iin ..inl'.r:
FKÜOADA ESPECIAL.

Sopa de oevadluh.i.
r.u.lejo de forno au pralin.
Perna dc porco com farofa.

»>ia:
Pnpa loi^non—Canja p.-pooial.
üsiras fres.as—Camarão torrado.
l'C5ca.]i.)lias—Trios sorlidos.
Fígado-flim-r Inliainbits
Coslolletas—Silveira de gallinha.

Amanhã ao almoço:
Itoupa velha de carue secca e tutu com

<iijão.
1, Praça Tiradentes.l

TEtEPH, 685 C333MTB.A.IJ
0 proprietário

A, Mattos Bastos

PARQUE
Amanhã

HOMffiOPATHIA

E3as.

I

íosse? Tosse muito ?
tome a milagrosa

BRONCHIGIA
1 Vidro 2$500

Constipou-se ? faça
uso da

GRIPPINA .
um dos meltiores remedi-
os até hoje conhecidos pa
ra abortar constipações c
curar inlluenza.

1 Vidro i$000
Adolpho Vasconcellos

%

«vi
£3«55

*

27 Rua da Quitanda

Inauaurnçclo do novo eqnndloso rlnk
PONTO DOS BONDES

ssffiss; -:&W-9 :•••--¦
Bar-Skating-Rink, Tiro ao alvo — Alegre floresta para

pic-nic. Casa única dc diversões grátis para creanças c outros
jo^os de oceasião.

LU.XCII-ROOM — Bebidas de todas as qualidades c^tranji.-ifns c naeionaes,
comidas fria-, sandwiclies, conservas, ete.

S. PARANHOS
:. .,'...¦',:¦„¦': Ru Gustüvo Ssampaio, 26 •- =====

Telephone Sul — 2021 Rio de Janeiro

A FIDALGA
llcstanrant onde sc reúnem a* molho

res fauiilias. Ilinuruíii escollta feita .Iin-
líi.ineitie, em carnes, cuçíis c leRtuiicsi
Vinho... Importação'do marcas excluslvai
.Ia i-iksa- Preços módicos,

lltlA S, JOSÉ'. 81 -- Telep 4.513 C.

200000»
Fazenda de criação

Vende-se uma com 600 ai-
queires de superiores terras cm
pastos cercados de arame far-
pado, eaíezal, mattas vitpens
c capocirões, com macniiicas
casas, de morada, mobilada, de
máchinas, tüllias, paiol, enge-
nho de serra, terreiros dc pe-
dia, colônias, mangueira para
tiragem de leite c banheiro
carrapaítçidà. Gòntém 200 cabe-
ças de gado vaçcum com san-
guc Rèed-Lincoln, 60 ditas ca-
vallar e muar e 200 ditas dc
lanigeros de sangue, cara negra.
Dista 5 horas desta capital, no
ramal dc São Paulo; pan mais
informações, á rua Allandega
n. 7, sobrado, do meio dia ns
3 horas.

r,'< %ESTA OONSTIPÀDQ? ^-Àê-.^ tosse, Muito ?

-Capilima
1 : PREÇO DE rVlDRb'-R..l*OpO.
I VEMDE-SE, EM TODAS AS, PHARMACIAS
|"btWSlltJj r^lMClPilES ÚR06ARIA PACHECOJi.-AnORA0A5-1i.t4/
, LÁBÓRATU.IO HOM(£üPPriCO AL6ErTTO-'-lfOP.FSiC*

:: - rio¦'¦ j»ua K^hENHo ot dentro 26 wo j

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheumntico
lincruil depurativo ngraclavcl
Rei dos laxntivos
Grande remédio da mullicr
Integra a força du homem
Licor o mais saboroso

A' venda cm todas as boas pharmacias c drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & G. c Araújo Freitas & G.

ESSècar©

GRAN BAR BROTISSKRIR
WIOGRESSE

J>o-d W.\^t\i'üomV,MiVkttv
Liirfio 8. FraneUco de Paula, 44

V.ibWKOiiB yni4 Hoiivi
0 mui» cohfiitnvei .alAo, . ¦ .-.i.r.t, rui

murom.
Menu

A11...1.I1A ro ntmnçoi
M.iionaaiíO da 111IM •'', a l.t t ¦.¦ :,di»

i.i>, nllit.il an -iui 'i l.u l.u, iiiup» a 1'oterinn,
l.i.i- li.ao a Imrn.nliii, t.lpi<'. mais d»
Porto.

An Jnnlnr: su.-ci-sso....
Ugarto de vlíellaeom purAdo cniitis,

r.ii.iu''i.'. flontll Páftora, liolinlioi dc !..,.
calliao ao lomnto, Ostra», le-umi» pau.

''' 
SüCf.ULRNT.V 

'.CARn.tFF.inA

Professora de corte
ll.ii.iinu a «orlar p»r escala fcitm-Miir»

e prailra qualquer modolo, ineiuilva ir.il.
in.u, ein nourns »liçflM

T.uiili.-iii cm ia mntités f.v!. m«.||.1n 1
poilem «nr *.n fàxcnilss, nllntinvn.tot *
pruváiloi eu »• »*-"•» confeceliiniuíoi,

PREÇO MÓDICO
Vlnio. Nunes de Aluna

flua I.V.iRimvíina 1-IC. t- endsr
VKI.. ÍI.M3 .NOlUi!

33

Casa cio Jcilio
A' BARATEIRA

Sem competidora !j

e 34, Avervda Mém de Sá, 33 e 34

k IDEAL

Musica, Flores, etc. Bondes a toda hora

1 Btm
OASA MORENO

1044. RUA DA BAHIA, 1044
(Bello Horizonte)

Preferida polo Eren.o Si. Dr. Li....eu Silva, lcnlc da Fa-
cuidado de Medicina de lic.lo llui izo.ilc, dispõe do bem mon-
tada olfleina para i-oncertos de óculos o pince-nez, o avia

lambem qualquer receita
—MATRIZ NU hlOüE JANEIRO

rua do Ouvidor, 142
__

Oleo para lamparina
Aromatol

Ultima novidade americana 1
' Mais brilho, mais duração,
feiais barato!
• Encontra-se á venda em to-
idos os armazéns.
1 Depositários geraes: Costa
,'"Pereira, Maia «5c Cia.
«Rua do Rosário n. 65

COLLOCAÇÂO
Vendo so uma fabrica do tecidoa dc

malha, para 1.500 a 2 000 dúzias de catni-
sas de meias mensaes, in icliiniis garanti-
das, trabalha com Uo nuciuhal, tom
grande stnck dc agulhas para 2a 3 annos
do trabalho tom precisar importar do
estrangeiro". Ou acecita-se um ou dous
sócios para gerencia c caixa, capital
20:001)5.100, que poderá ser parle á vistu
e parle a prazo, ordenado 50ll$0t)0, lucros
a combinar. Tem casa promplá u torne-
cer o no ressario c receber o produeto
da fabrica. Inlormacôcs com o Sr. Ila-
pl.aol de Oliveira. —Kua Theopliilo Ottotii
n. 30.

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

ESCOLA DE CORTE
' Mme. Telles Ribeiro ensina
com perfeição « cortar sob

{medida e com os mappas, em
2.5 lições.

Pratica por tempo indeter-
minado.
Moldes expeiimeutados eali-

nhavados.
; Acçeitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
(Aulas de chapéos. Av. Rio,
granco l37,4o andar.Odeon á
direita do elevador.

A PROPRIEDADE
ao alcance de

todos !
PROBLEMA P.ES0LVID0

Todos podem ser proprietários o tor-
qar-so donos d« uin terreno do valor
de CINXO CONTOS DU UElS c de um
p.odio do valor de DEZ CONTOS DE

IlüIS, imeerendo-se na >é.ie
..IDEAL» da secção predial da PEH-

SICVERANÇA INTERNACIONAL, pa-
gando upciias » diminuta quantia
do CINCO MIL RÉIS por. me. I In-
Ibruiaçôos, prospeotus, inscrip.;Bos
na sedo da' Companhia :
Perseverança Internacional
Avenida llio tranco n. 171

IUO

HOTEL MIRAMAR E BABYLONIA
VBEIi-ALLES!

Sim. Em situação ideal,con-
forto, ares puros do mar e da
montanha, tratamento, etc.

PREÇOS MÓDICOSRue Gustavo Sampaio,
n. 64. (heme).

Telephone Sul 972

Moveis
— RUA

Teloph.

e tapeçarias
S. JOSÉ' -

5.324 C.
11

CAFE' SANTA RITA

¦ Tmh _^_^__^_T »^_F * if-i^rwlv

^fe_HC3l_j(__3_to_M_A_^B(^^^p^

Rua do Acie n. RI. Telcpiione 1-401 Norte
o rua Marechal floiiano, 22. Teiophono
1.218 Norte.

Vendem-se
Jolas a preços baratlssimos: na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. ffl4 — Central

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

familias e cavalheiros de tra-
tamento.—- Haddock Lobo 123
a 127.—Rio. Telep. V. 1716.

-<:ami>.:stiie-
ourives 37

TEL 3666 NORTE
Amanhã ao almoço :

Vatapá á bahiana.
Mayonnaise de badejo.
Boas peixadas.

Ao jantar :
Capão ao Madeira.
Bolinhos de bacalháo.
Camarões torrados.
Tpdos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas e bacalhoa-

das.
PUEÇOS DO COSTUME

e impurezas
DO SANGUB—Cura segura e efiVaz
polo aíarnado Rob de Summa Salsstto
de Alfredo de Carva ho—Milhares do
attestados— A' venda nas botçj phar-
macias c drnga.ii.s do Rio edos Es-
tados—Deposito: Alfredo do Carvalho

& C- Primeiro de Marco n. Io

DINHEIRO
Empresta-se sobre loias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, inoveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEI>IIÒ^eTÒ72 NORTE

(Aberto ilus 7 horaa da
manhã i\a 7 da noite)

J. LIBERAL &C.

Com os preparados para i
pclle. L\cm soa PF.ROLINA F.SM.vl.-
TE. único quo adquiro o con>erva
a holloza du culi.-. Approva.lt. pelo
Instit.ilo de llelle/a do Paris c pro-
iniiid.. pela Exposição dc Milano. Pre-
eo 3$0ÚÜ.

Irncontra-so á venda cm todas os
ptrliiniarias aqui c nm S. Paul».

Ci.na marqiio.a» (la l, '. 
ç 0 pulinos.

Di-as Ri-lmi .le I. "> o (I pãlinoj .. .
Ditas dc o. cai.ça, com grados
Ditas dc vento
D.Uts paulistas, com csl.ado
Colchões de rrína, ile I, 5 c fi palmos
Dit.i-d.: rapiin. de 1, 5 c 0 palmos..
Tuilottes-etiminodas do peroba........
Cuitr.ia-vc-ti.lus
Gtllll'da-.:u^ucas, de peroba
Mesa» uo riilicroiifl..

desdo
>
«
»
>
ii

s

2.-.S
t'KS
1-'Set
o*

lf.$

.111$
40>

20$
25>
IOS

130S
130$
200S

35$

9
í |.'„'.S

.-$

B|^H_EB32I_B1HI
HfUl^^p^oVAÇAO OA ACa 

"Ti *M|^^jH

p-.ra canali -eiçãt- ile u^na-,
VIT.I.I.UN. MUUkU.l.l A Oü.vif.
Piida du Cnjti n, Oi. — Tolopi Vida lt>tj.

Fitlirira «Io vljins ÒCM do cimento «i-
matlo, vergai, lagéolai para dlritãui,
mui* levos e ocomimicâs do ejuu .iu>:.
quer oui.o «.ligo similar.

Vi|;.ii-:iiaJiCí musicas e postes pi.»
csrcai.

i» m

Casa especial de bordados, plisses etc
Kuado. Omites». l:i —Sobrado

Pont a jmir c picot, deselo
200 réis; plisse desilc 100 íí-ir,.
A única casa quc faz plisso
chato, accordeon e machos em
pregas finas c borda soutacho
cm pé.

Pape s pintados
Casa Brandão

E' a única casa que nesta
época pôde vender modernos
papeis pintados desde i/óo réis
a peça.á rua da Assembléa, 8",
(próximo á Avenida).

Nâif precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theopliilo Ottoni n. 34

Tolepliono Norte 355

Perdeu-se
uma carteira de notascom o nioiiograinnia
L. M., não contendo valores, sendo, po-
rém, um objecto de estimação; gratifica-
se com 508000 a quem a entregar na
rua General Câmara, 8", a mazem.

MEDICINA OE PARIS

Pílulas e Xarope
BLANCARD

a dô PARIS |
Mf_^ 7<C___f AisigMtura o Eliquet^M M
^^Hb^»j__y>'^ yt>r^íl_-_n^tf_nNi^fl

,_ — .- i ¦—¦¦

Elixir de Inhame Guulai-(
Com o triii.niei.li) pelo Elixir de Inhama»

o doente experimonta uma grando trai,-*
lormaçãu no sou «stado scrsi, o supotitt
iiiiyiiiKutu, a digestão »e ia' com taoni*.
iludo (devido ao ar.enlouj s cor torna-s.
rosada, o ro^lo mais fre.co, melhor dfcps*
.lição para o trabalho, mais força noi
músculo.-, mau rasi«tencis 4 fadiga* rei.
pirsção fucil 0 duonle toina-<a Hce.-ci.i-
in, mais gordo e sente uma lensaçio d«
bem estar muito notável.

¦ — ¦' '30

Unhas brilhantes
Com o uso constanto do Unliollno, «»

unhas adquirem um lindo brilho e o,-
«llentc cor rosada, quc não da.-apparecw,
ainda mesmo denois de lavar a» mito*
diversas vozes; t'm vidro, lJfiOO. lt^-
metio-se pelo Correio por í$000. Na
.A' Garrafa Grando-., rua Uriizuajah.
n. GG.

MOVEIS
Aluga-se por preços multo

reduzidos qualquer quanti-
dade de inoveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a-sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
gresso.

Leitura Portugueza
Aprende-se n ler cm 30 lições (dc

meia hora) pela arte maravilhosa du
grande poeta lyrieo João de Deus.

Vontade o mcmoiia, e todos aprendem
cm 30 lições, homens, senhoras c cre-
ancas. Explioadorcs : Santos Braga o Yio-
leta Braga.

S. JOSÉ' 52

Malas

TÉrcuto
0 mais moderno especifi -o que cura é

o STEN0L1N0, reooitado c admirado pelai
notabilida.los módicas do paiz c da Eu-
ropa. Cicatriza os pulmões, mata os mi-
crobios, dá vida c saude ás pessoas fia-
cas, anêmicas, dyspepticas iicurastiieni-
•as e fortaleço os nervos, dando o vigor

da mocidaile. Drogaria Granado 4; Filhos,
rua Uruguayana, 91. Vidro 5$; pelo cor-
rcio, 7S500. Ccnicnas de attestados I

S. LOURENÇO
HOTEL CENTRAL

— Proprietário: José Justiiio Ferreira —
Rede Sul Mineira — Eslado

de Minas
A estação dc águas mais

PHOTOGRAPHIA -casa leterre-
Importação e exportação em grande escala de apparelhos
e material photographico recebidos directamente dos prin»

cipaes fabricantes do mundo
DEPOSITO DAS tSPECiAüIDADES

de Kodak, Lumière e Jougla, Agfa, Haüf, Mekr, Welliti-
gton, Ansco, Imperial, etc. CHAPAS E PAPEIS dos me-

lhores fabricantes — Emulsões sempre frescas
PREÇOS REDUZIDOS

145 -- KUA SETE DE SETcMB O — 145
B E R T E A & COMP.

o CorreioI Novo Catalogo 403 pag.— Remessa pelo Correio 3^600 i

Pintura tíecabullos Mme.
OLIVEI-

HA tinge eabedos particularmente', sú a
Senliuras, com lleniió. Adualmonte ga-
ranle a inai. r perfeição no seu trabalho.
Duração quatro mezes. Completamente
inofiunsivo. Preparados recebidos da Euro-
pa pelos ult mos veneres.

Avenida Gomes Freire n. IOS, sobrado.
Telephone 5.806 Central.

MM lias
Ficarcis com o corpo quo quizerdos

com o tratamento único o garantido de
Mme. Claraz. Extracção de polius e em
bellezi.menlo do rosto.

Carioca n. 38. — Das 11 ás 16. Só
trata do senhoras,

tom Avenida Itio
Branco ri". 95,
Io andar (em
frente á Casa
Sucenu)

Avisa as suas distinetas freguezas que
temactualmente uma beda cudoeção de
vestidos «lingerie» e de passeio, o por
preços convidativos

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dontis-

ta pela Faculdade de Medicina do llio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
lhos garanli.lns. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quilauda n. 48.

ASTHMA
A cura só se obtém oom o espuciflei»

descoberto pelo Dr. Klng's Palmer, 6
CAIIDI0GEN0L; não falha nas amiçôes,'
chiados no poito. falta de sr, acees>oa.'
Drogaria Granado A Filhos, rua Ura-
guayana, 91, llio de Janeiro.

Vidro 6>O00; pelo Correio, 8JB0O.
Attestados dc valor.

T L 111
U maior e mais Importante da
Brasil. Occupando a melhor si«

tuac&o da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência annual de 80.000 clten-
es. Ciaria

108000;
completa, a partir cit

End. Teleg. - AVENIDA
RIU UE JANEIRO

CORAÇÃO
Moléstias do coração, com falia de sr,

cansaço, hy.lropisias, pós inchados, palpi»
tações, dores do lado esquerdo, rhi uma-
tisnío c syphilis do coraçio, latajanienw
das artonas do pescoço, suffocações, le-
sõos, endocardite.-, dllataçfles dos vaso»
desapparecem com o unlco especifico dei-
coberto o APPROVADO PELA BAUDÈ
PUBLICA, 0 CAMDIÜGENOL. Urilhantci
curas! lieceiíado pelas notabilidades
médicas!

Encontra-se nns boas pharmacias »
drogarias. Granado i Filhos — Rua di
Uuruguayana n. 91, Rio de Janeiro.

Compra-se
qualquer quantidade úe jóias velhas

com ou som pedras, de qualquer valore
cautelas do uMoiilo dc Socçorro.: psgá-se
bem, ua rua Gonçalves Dias a. J7.

Joalheria Valentim
Telcpiione 994 Central

A Mala Cbineza, a rua do Lavradio
n, 61, é a casa que mais baralo vende,
visto o grande sorlimento mie tom; chama
a utluiiçúo dos 3auhu.es viajantes.

Dinheiro sobre pe-
nhores de

pias ecautelas do Monts
de Socçorro

r-, §
Casa Gonthler

HENRY A ARMANDO
45 e47, RUA LUIZ DE CAMÕES 45e47

Casa tundada em 1867

próxima
e Itio.das grandes capitae- deS. Paulo

IntonnaçOes: rua Clapp 7 e S Jesé 1.

RIO DE JANEIRO

Calllsta
Manicura e mnssagens manuacs e

electrioas por professor diplomado clio-
gado da Europa. Rua São José n. 29, 1°
andar. Telephone Central 6.457.

Curso de preparatórios
Mensalidade  2 5 $000

Professores do Collegio Pedro
II. Rua Sete de Setembro, 101,
Io andar.

FALáM. TKSi-AfBI!

Grande companliia LUCILIA PERIÍS-LE0-
P0LD0 FR0US

ÚLTIMOS ESPECTACULOS
fillIA

DA COMPA-

HOJE: :HOJE
A's 8 e 10 horas

A comedia em tres actos

0 ILLUSTRE
DESCONHECIDO

(LE DANSEUR INC0NNU)

Grande suecesso dc LEOPOLDO FROES
LUCILIA PERES e toda a companhia.

Amanhã—Ullimas do-
CONHECIDO.

-ILLUSTRE DES-

Sabbado - O DOTE.
da da companhia.

Domingo, despe-

CAShNO-PHENIX I
THEATRO PEQUENO

Único llieatro por sessões que fun-
cciona na Avenida

HOJEE =HOJE
A's 8 horas—A's 10 horas

ENIBE A CRUZ
E A

CALDEIRINHA
« Miso-cii-scèno »

B0SA. 4 de J0A0 BAR-

tinema-Theatro S. José

Amanhã
Pereira.

Recita da actriz Alice

Empresa Paschoal Segreto

Companhia nacional, fundada am 1 (ta
pilho de 1911—üirooção sceniea da
actor Eduardo Vieira—Maoatro director
da orchestra, José Nunes.
A maior victoria do theatro popular

HOJE HOJE
12 de outubro dn 1916

E.n commomoração á data da dsseo-
bertà da America,

Tres sessões—A's 7, 8 3/4 e 10 1/2
A maior- novidada theatral ds actualidad»

0 PISTOLÃO
Brilhante desempenho—Soberba m*s»

tagem.
íi.itis deslumbrantes apotheosos: »».¦

GLORIA A BILACe A'S MUSAS.

O cspeetaculo começa pela eihibitl»
dc tilnis cincmatogri.phioos.

CASSINO PHEN1X
'Amanhã Amanhã

A's 8 3|4 horas da noite
'Festival da actriz ALICE PEREIRA,
mi o seguinte brilhantíssimo pio-

ratarem:
1» PARTE

fcOSAS DE TODO ANNO

nado 
sublima de Júlio Dantas,

erjonígens: — Sunanna, Alice Perei-
'ra: Soroí Tgnaz, Belmira de Oliveira; Uma
Ulgt, Encariiaçio Catulan.

2« PARTE
Grandioso iulormedio em que toma-

r|o parto os distinctoB artistas Etelvina
Berra, João Barbosa, Sailos Ribeiro, Au-

Êere 
Vieira, Edmundo Maia e o violinis-

Cardoso da Maneies.
8» PARTE

tuprtsentaçi* da deliciosa comedia
td.n treu acte*. dt Reberto de Fieis c
C&lllsvat, trsducçlo de Rcnamundo —

Íiatrea 
Cruz a Caldeirinha

4fc* de íuçldaiv

THEATRO RECREIO
Companliia ALEXANDRE AZEVEDO —

. Toúrriéo » Cremilda d'01iveira

HOJE: :HOJE
D!A FERIADO

Ilécilas dc gala, ás 8 e ás 10 horas

t
Brilhante creação de CREMILDA

D'0LIVEIRA.
Magnífico- trabalho de ALEXANDRE

AZEVEDO, no pintor Gerardo.

Theatro Carlos Gomas
Grande companhia de

Edcn-Theatro, de
sessfies,
Lisboa

do

Amanhã,
NARIO.

ás 8 c ás 10 horas-0 CA-

A seguir a comedia inglesa de 1'iuero
-MENTIRA DE MULHER."XIT0 

ABSOLUTO

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia do A. Gorjfio

HOJE HOJE
Duas sessões—Duas—A's 7 3/4

c 0 3/1 da noite
Dous imponentes espectaculos

com ¦ celebre, querida e popular
rãvista-1'anta-ia cm dous actos

e nove quadros

MARÉ DE ROSAS
O maior exilo desta « touruéa »

Compares: Zé Leiias, Carlos Leal
Pintasilgo, Luiz Bravo.

Toma parle toda a companhia
Suinptuosos scctiarios — Luxuoso

guarda-roupa — Apparalosa i raise-
en-scèiic d

Hoje
ROSAS.

c sempre — MARÉ' DE

THEATRO LYKlCO
Recitas de despedida da grande Companhia Lyrica e da

Diva mundial MAUA BARRIENTOS
HO «__== A's8 3|4__-=Hi1JE

IL BARBIERE OI SIVIQUA
BARRIENTOS—Schipa, Crabbé, Mansueto

Frizas 150$; camarotos, tlOf, poltronas e vsrauelus, 25J ; cadeiras, 15»; ga-
leria» 1- fila. 7$; 2- lha, 6$000.

Sabbado-LA TRAVIATA
Protagonista MARIA BARRIENTOS—A uiuii genial oraação da «tivifla iaatnra

Domingo, única « matinée»= TOSOA=
r.otajji.nista, Ollda Dslltv

Direilor destas recitas.
Rlzga—Schina Crabhl

XAVIER LEROüf

THEATflO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA 4: C.

HOJE—_—.HOJE
A's 8 3/4

Orchestra de 24 professores sob a
regência de Artburo Fiassincsi.
RECITA DEGALA-Estréa da ceie-

bre artista

FÁTIMA MIRIS
(Rainlia do translorinismo)

400 transformações numa noite!!!
1» parte-UMA FESTA EM TOKIO.

105 transformações! Riquíssimo guar-
da-roupa! Deslumbrantes sccnariòí!

2- parte - LIÇÃO DE TRANSFOR-
MISMO-ITALIA-Cantos dos bersa-
glicri.

3' parlo-GRANÜE THEATRO DE
VARIEDADES.

Preço*: Camarotes o frizas, 15$:
logares distiuctos, Z%\ cadeiras de 1-,
ti; balcões. 3$ u ;$ ; galerias nu-
meradaa e entrada geral, l^OtH).

Cabaret Restaurant do
CLUBMOZART

HOJE E SEMPRE
A elegante bonbunniere da rua Chile, 31

Todas as noiles, ás 0 horas, suecosso
inegualavel da « troupe » contratada cx-
pressumeiile para eae cabaret cm Sào
Paulo c Buenos Aires pela Agencia Thea-
trai Ingleza.

A sympalliica
ORETTE.

cabaretière LAURA

FI.ORY, cantora francoza.
LOS MINERV1NI,
TRIO KANE1WSKY, bailarinas russas.
NINEI I'E, cltanleuse françaiso,
BIÍLLA LUZITANA.
SILV1NA.
IIELENE LA GIG0LETTE.

Brevemente — Novas estréas.
a dirccçãoVariado corpo do baile sob

do prolessur PAULO.
Orchestra de tziganos sob a direcçâo

do ícuiessór tKasiiuirp ERSE3TA \'Eav

CABARET RESTAURANT 00

übLB DOS POblTIGOâ
RUA DO PASSEIO N. 7»

0 mais clegiuito dosta capital
Rcntloz-vons da elits esriü*

ARTE... MUSICA... Vltoty
Todas as noites, grandiosas c seirèas »

em que tomam parte os mais eh.tineUi
ai tistas do gênero, sob s direcvgso ii a)*-
gante cabaretier brasileiro (uaícu Os (*-
noru) JUU0 MORAES.

LA IBÉRIA, a rainha do baile hespsoh-j.
LA MURUCIIA. a trasisa csattmV

italo-a.gentina.
LA N1NE1TE, sem rival eantara fr«n8iH«.'
I.A VAI.ENC1AN1TA, ccmpUUíta hsift'

lih.jla.
Sexta-feira—Grandes eitrsas: — tl)U

D0RIS, cantora fruucers-U CURETTi,
caiilo.ii lyrica iuhans.

Artistas contratado» exprc.iani nU p»**
Empresa PAR1SI-MOLIMA em Bus*-»'
Aires

Orohe.tr» da Ulgoanos sob a dirccçU
ia wau»u c-^iaWiStt»


