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A QUESTÃO DO MOMENTO

III [IM IBM
O que se passa no Brasil

O que se passa em outros paizes
.Y.i.i c impossível que ns senhorios tenham

latido rm uma casa de muribondos propon-
ií» leis especiais que regulem as suas rela-
fúrs com o.i inquilinos. Si hn cm verdade.
;.i/r parte desles, abusos qii,< concorrem ala
para us preços elevados dos alugueis, si os
proprietários mio se sentem sufficicntemcntc
garantidos na defesa dos seus interesses, nüo
i menos cearia que. vs inquilinos, por seu
b:do, suo freqüentemente victimas de alguns
proprietários, cuja usura os leva a explora-
ções e lambem a abusos, contra ns quacs
é necessário que o_ locatário esteja defitll-
dido. Assim, não c demais esperar-se queessas relações entre inquilinos O senhorios
s:jam reguladas por lei especial, que atten-
da aos interesses de uns c dc outros, guran-
iindo-os por cgual e a todos protegendo. Ha
mesmo um aspecto da questão que. preci::a
ter encarado para se. medir a urgência qne
ha cm resolver o caio : a caria de fian.ta. 'Indo o mundo sabe que d cada vez maior
a dijjieuldade de se obter findar idôneo que.03 proprietários exigem. Os negociantes, lo-
gradas uma vez por algum afiançado pouco
serio, vão restringindo esse favor até re-
CÜsal-o mesmo a pessoas amigas; t nesse,
crescendo iremos até ser quasi impossível,
nlé constituir um trabalho insano a eonse-
ri.-Çií') de uma caria de finara. t'ma lei qup,
garantindo os direitos de nns c outros, cou-
com: para o barateamento dos alugueis c
torne dispensável a exigência do findar, deve
ser bem recebida. Tudo depende dos ter-
mos dessa lei. Para crear maiores embaraços
d população carioca, para encarecer-lhe a
vida, o melhor ê que as cousas fiquem como
estão.

As relações entre senhorio", e inquilinos
èslão subordinadas ás regras que regulam o
instituto ela locação de cousas, do Pircilo
Civil; Essas regras pouco variam de paiz a
paiz. Os princípios não os mesmos, salvo
detalhes. Em todo cnso não é sem interesse,
sgoivi que tanto se discute o assumpto, in-
vestigar, sniuniariameiitc embora, quacs as
(lifícrciiças e o.s pontos de contado nos elif-
(.rentes códigos estrangeiros, em compara-
çãò com o nosso. Deste pequeno exame ou
ligeira informação qne se vae ter, a impres-
São que fica é que, menos das leis do que
da boa Justiça, depende n solução pí-ompla
r insta das desliarmonias entre senhorios c
tnmiilfntre-flásfn-dizér quéiS" nossa lei iiiaiw
cn o praso de 48 horas para o despejo <lc
predio urbano, praso que na Bélgica é de 15
dias c no Uriiguhy ele 20. Ií, no entanto,
as acções de despejo se etornisam... Poy
qne ? l'or causa da chicana tolerada pelos
juizes.

Vejamos o direito estrangeiro.
¦Na França e na Itália

o rciíiinen 6 idêntico. A lei permitte que o
senhorio penborc os bens do inquilino, para
pagamento do aluguel, ainda mesmo que cl-
les já tenham sido retirados da casa, com-
t-into que o faça dentro de 15 dias, sendo
urbano o predio, c de «10 dias, tratando-se
de predio rústico. Esse privilegio do senho-
rin se estende aos bens do rnblocnlario. E'
uina garantia que o direito brasileiro não
consagra, porque a hypothcea legal do sc-
nhorló é reslríeta aos bens do laeatario cn-
conlrados portas a dentro do predio.

lln nesses paizes o costume tradicional de
rp fnzer contrato escripto, mc-,mo por mezes,
o ('ue entre, nós è em geral repellido pelos
inquilinos. .Não havendo conti-nto, o inqui-
liuo pôde ser despejado dentro de cento
praso, que varia, segundo o costume das ei-
elnilt*",, e que o juiz fixa. Si ba duvidas o
respeito do aluguel, n prova ao qnanlum sc
fn;: por declaração jurada do senhorio, não
se nilmittirulo prova cm contrario por meio
riò testemunhas. Póde-se, entre'auto, reco.--
ii r ao juizo dc peritos.

Entre os casos cm que o scnljnjjo pôde
despejar o inquilino, n lei ndmitto o de não
haver o inc;uiliiio guarnecido n" casa com
mobília qne garanta o aluguel.

0 inquilino responde pelos dnmnos e estra-
(jos cansados por pessoas dc sua família ou
pelos sub-loentárlosi por incêndio, salvo
provando caso fortuilo, força maior ou com-
imuiicação dn fogo do visiniio.

_ Cl Código Civil francez especific.i detalha-
dinrefilc as reparações que o inquilino è
oluigiido n fazer, incluindo expressamente
os concertos nos fogões c chaminés, detalho
qne entre m'is pareceria excessivo, mas que
in Europa se justifica, pòrqui as casas são
líotiidf.s de apparelhos dc defesa conli.i o
fiin. Ficam lambem a cargo do inquilino
o; concertos nas vidraças, portas, janellas,
fírlmduras, soalhos, ladrilhos, etc.

>\ r-rçáó do senhorio contra c inq*i'linc í
sunmaria o o é de facto pala força cie-
culnria que têm na Europa c prinrpair» ntc
na França os contratos csçript>» Os !>rt->s>
Ík. hotnríedo (escriplurns publi a') c os cs-
ciplns paitícnláròs — sons se.ing prive —
f;'::Uitam n.uilo o exercício dos direitos do
«.•"¦('crio. Este, em caso «le tirgeuc** ii-atu-
i,'i'menti.', o- senhorios nllegiirão sempre a
tn*iiL-ncin > pôde dirigir-se ao pro-iidonte no
Tribunal Civil para ordenar providencias
en refere. E' um processo suinmarissimo
c de plano, ao qual recorrem freqüentemente
os senhorios para despejarem os inquilinos
impoutuaes. O praso para desoecupoção da
casa não esta fixado no Código: o juiz é
(|iiem o marca'; mas a lei ri'ti*mllte que cm
certos casos u ordem seja para' quo a des-
Qccupnçãò sc faça incontinenti.

Na Bélgica
o regimon 6 idêntico. O processo do despejo
compete ao juiz de paz c o praso para des-
occupnsão do predio 6 de 1.5 dias, no m.a-
timo.

iNa Allemanlia
e privilegio do senhorio sobre a mobília, do
inquilino é restricto á que sc eiicontv.a a
portos a dentro da casa. Hetirada a mobi-
lia, ji não pôde o senhorio pcnhoral-a. Elle
pôde, entretanto, obstar essa retirada c, cm
caso urganle, por suas próprios mãos, dispcn-
«indo a intervenção ela Justiça. Em todo o
enso o inquilino, provando que ficam ain-
da denlro da casa moveis que garantam o
aluguel, pôde retinar a mobília.

O prnso para o despejo não é fixo; varia
segundo o costume do logar c fica ao ar-
bltvlo do juiz, conforme »3 circuinsiinci.is
<ie cada caso. As reparações do predio, ou-
ráiite a locação, competem no senhorio, h
a conseqüência lógica da regra, lambem ex-
pressa no Código ailemão, dc que o propne-
larlo deve entregar o predio em condições
d| servir ao uso a que se destina. Um dos
CSStis de rescisão da locação c que permitte
M irquilino retirar-se do predio, rompeu-

. P Código Civjl nrgentino:,d*\ flecão cjic-1cai .CstiiQuttctuaüneatc de .mãos dado,s, c vivem
t-cirtiva ao^scnTmrlo-s^-^iJut'; ciibr^-ilir^ut^^oTito^H» tuiii.' oj '.mfita. 
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do o bcu compromisso sem indcmnlsnr nosenhorio, é a verificação dc Insalubridadcda casa. Nu niiscuciu de ccivcnção, a loca-
çuo sc entende feila por um anno.

No Hespanha
ns reparações, durante n locação, competemao proprietário cm principio, mas o coslu-me do tada loknr dirá quaco as rcpnrAçocslocaltvus, isto d, que competem ao inquilinofazer. Na duvida .sc interpreta coulra o í.c-nliòrlo.

Em Portugal
todo arrendamento dc prédio urbano sc con-sidera, não havendo convenção cm contra-rio, feito por uni anno ou por um seraes-tre, influindo o costume do logar.

O inquilino, nas cidades onde ainda sc tr.a
por oscrlptos, deve, antes de deixar n casa.aiiiiiinciai-a por essa fôrma e 6 obrigado nmostrar d interior dn casa aos pretendentes.Só tin dous casos o senhorio pôde despejaro inquilino: por impontualidade no pagn-menlo do aluguel oil por dar ao predio fimdiverso dn que lhe 6 próprio. Contém p Cn-digo Civil português uma disposição muito
garaniidora dos inquilinos e cm 

' 
completoantagonismo com o nosso direito:" a vehilíido predio não rescinde o arrendamento. O

que importa dizer que, vendido o predio,o inquilino continua nellc pelo tempo qnecontratou. O praso dos arrendamentos è illi-milaòo; nada impede cpic «o faça em Por-tugal uma locação por cem ou duzentosannos.

Em outros pai/es
esse praso soffre limitação; assim, porexemplo, na Republica do Urugn.iy são pro-hibidos os arrendamentos de prédios * pormais de dez annos. Outra originalidade dos
nosr.os visihlips da Prata': não havendo con-
trato entre o senhorio e o inquilino, este
pôde fer despejado a tndo o tempo c so»
qualquer állegaçãó do senhorio. O praso parao despejo 6 dc KO dias, reduzido ú terça
parle (20 dias; si o motivo allcgado for jm-
pontualidade.
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A Inesgotável títa do Districto!...
Mais 2.063 contos para Hás
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Tres das ruas—Laviadio, Inválidos c Espirito Santo—que deviam ser aspltal-
tadas com o credito de dous mil c tantos contos aberto pelo Sr. /iiimdavia e que
segundo a ultima mensagem do Sr. Sodhi se esgotou, sem se saber como, quando,

nem porque!...

leres ô rcntns como por qualquicr otra doudaderivada de la loeacion".
Estende, como se vê; o privilegio da pe-nhora executiva a dividas provenientes da

deterioração do predio, «le fôrma a inde-nmisnr ao senhorio os elamnos quo lhe to-
nha causado o inquilino. Eslabnlece umaderogação ao principio de que a fiança deve
ser sempre interpretada cm sentido reslrl-
cto, dispondo que ella comprchende, além
dos alugueis, as demais obrigações nascidas
da locação, .salvo convenção cm contrario.

No Chile a presunipção legal é que o pre-dio foi entregue cm perfeito estado de con-
servação, de modo que os encargos da consor-
va competem ao inquilino. O senhorio, nin-
da quando lenha dado ao inquilino nutori-
sação para r.ubloear n casa pôde rescindir
a locação si o predio for sublocado a pessoade niá eondueta. O Código chileno, á same-
lhanen do francez, estabeleça detalhadamente
os concertos que o inquilino e obrigado n
fazer.

0 Código Civil brasileiro põe a conserva-
ção do predio a cargo dò senhorio, durante
a locação. Reconhece os deteriações naturaes
ou devidas ao uso regular do predio como
uma contingência fatal do goso da cousa lo-
cada, não susceptível, portanto, de constituir
o inquilino em obrigação de indemnisar.
Mantém o regimen actuai de que, no caso dc
alienação de uni predio arrendado, o adqui-
rente ou comprador não eslá obrigado a rc-
speitiu* o arrendamento, salvo si ó arrenda-
mento esto garantido por liypotheca do im-
movei. Mas esse direito do comprador está
subordinado a uma disposição especial: é
que o despejo, em toes casos, só poderá ser
feito depois de decorrido um mez ri contar
ela notificação, tratando-se de predio urbs-
no. e de seis mezes, r.i rústico. O direito do
sihilocrir presume-se; o sublocatário só re-
spondé pcln divida do locatário subsidiaria-
mente. O locatário tem o direito de exigir
do senhorio uma descripção do estado em
qne se encontra o predio. Ií' responsável o
locatário pelo Incêndio do predio, salvo pro-
vando que foi casual ou que o fogo se pro-
pagou do predio visinbò.

E' uma innovação importante cm nosso
direito, reproduzida do Código francez, e
que redunda, para o inquilino, no ônus dc
segurar o predio coulra os riscos de Inceu-
d!o, uma vez que esses riscos lhe cabem.
- '¦'" » ***** '" '-""

A evolução social
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—Na Inglaterra é que o feminismo é unia
força órganisadà. As" BUffragcttcs"quando que-
remi querem. Entre nós, não; ainda não ha
disso.

Francamente, já perdemos a esperança de
que o Sr. presidente dn Hcpublica se resolva
u olhar com um pouco mais dc carinho para
a situagio dc «Icsc.ilabro a que a interinidn-
de dn actuai prefeito vae reduzindo a adini-
nistrução municipal. Ou prcoccupndo eom as-
suruptos que lhe parecem mais urgentes, OU
assediado pelos indivíduos interessados na
conservação do Sr. Sodré, o Sr. Or. tVcnccs-
láo Hraz parece ter-se esquecido de que a no-
menção do nctual prefeito foi feita com o
caracter de inlerinidadc e que ns nomeações
interinas são ás vezes muito infelizes, porque
dão aos indivíduos que at recebem a preoe-cupação exclusiva dc se aproveitarem do car-
go para delle tirarem todo o proveito pessoal
o mais depressa possível. E infelizmente para
o Districto o para o bom nome do actuai go-
verno, parece ser esse o caso do nclual prefei-
to interino.

A S. Ex. parece completamente indifferen-
te que as finanças municipaes e a moral ad-
minilrativa vão á garra, comlanto que prepa-
re a panellinlm onde coser a candidatura sc-
nalorial, que tão «ociosamente appete.ee.

Mas o publico precisa estar no coulieçlracn-
to da maneira por que sc desbarata o produ-
cto dos impostos municipaes, desses impostos
que lhe custam oã olhos da cara c que fazem do
Hio de Janeiro a grande cidade' de vida mais ca-
ra no mundo IComo o publico sabe, o prefeito e
n maioria do Conselho, desse Conselho Munici-
pai; que 6 uma verdadeira calamidade publi-

conta com o apoio dos politiqueiros do Consc-
lho para a sua candidatura senatorial c os
politiqueiros do Conselho precisam do apoio
do prefeito para a sua politicagem. Aprovei-
taiido-sc dessa cordialidade e dessa cominu-
nhão de interesses, o Sr. Dr. Azevedo Sodré
dirigiu lia dias ao Conselho uma mensagem
pedindo a abertura de créditos sfipple.inen-
tares na importância de 2.063:2249118, para
reforço dc varias verbas rio orçamento' vi-
gente.

Todo esse credito é um formidável escan-
dalo, porque não se coinprehende porque te-
nhani sido arrebentadas antes de Icmpo as
verbas para as quacs agora sc pede reforço.
Mas, nellc ha principalmente a assignalar uma
irregularidade gravíssima: o Sr. prefeito
pede o reforço de í;550:22'l§118 para a verba"Obras novas". I

Ora, em setembro do anno passado o Sr.
Fiivadavia Corrêa, porque a Lei Orgânica
não permilte a rcalisação de nenhuma obra
nova sem qne para o seu custeio hnja verba
no orçamento, mandou ao Conselho uma
mensagem discriminando ns ruas que deve-
riam ser calçadas neste exercício. Pediu
e o legislativo votou para esse serviço a verba
total de 2;.549:241$21.CI.

Ejtccularmn-sc os serviços ?
Foi o que procurámos saber, percorrendo;

no acaso, algumas das ruas que deveriam ser
contempladas com os melhoramentos seguiu-
tes: substituição dn calçamento a parallclipi.
pedos por calçamento u nsplinllo da rua Con-
selheiro Bento l.isbon, entro ns ruas Carvalho
Monteiro c Pedro Américo; substituição do
calçamento a alvenaria por calçamento a as-
phaMo da rua Meai Grandeza; entre ns ruas
São;Clemente c General Polydoro, c por calça-
mento a parallelipipedos sobre base «lc maça-
dam, entre a rua General Polydorõ o o tiinncl
velho; substituição do calçamento n macadain
betuminoso du rua Conde dc Irnjá; cnlçamen-
to da rua ll.irat.-i Hibelro; substituição du cal-
çardenlo n alvenaria por calçamento a parnl-
klipipedos da iiia Harroso, nlé A entrada do
lunoel velho; calçamento a alvenaria c mura-
lhas nn rua .losé de Alencar: calçamento a pa-
rallelipipedos na rua Silva Jardim; cnlçamen-
to t\ asphalto dn rua Menezes Vieira; calça-
maato a asphallo da run do Lavradio; calça-
mcrtlo n asphalto ela rua I.uiz Gama; inndifi-
caçãip da grade c calçamento a asphalto ela
ru*i'"Ilinchuelo, cnlrc Frei Caneca c Rezende;
çnísnínçiito a asphalto da rua D. Manoel, cn-
tre-a praça Quinze de Novembro c o beco do
Coiòvello; calçamento a asphallo da rua Ge-
uer;i! Câmara; calçamento a asphalto da rua
Ilui-nos Aires; calçamento a asphalto da rua
doaSáüdc; ncquisição dc meios-fios; suhstl-
tiiijão do calçamento a parallelipipedos por
çtj% -ncnlo a nsplinllo da rua do Hosario.

uííi «i'iTáT(TNc¥--Üwat^^
aqui no centro.Nos buirros dn Tijuca, Anda- - hujihuviouu Flwu
rahy, Engenho Velho, Engenho Novo, São
Christovão, Mcyèr, fístacio, — todos figura-
vam na lista — nada lambem foi feito. E si
alguma cousa sc fez, não seria dc molde a jus-
tificnr o "estouro" da verba... a ponto de sc
tornar preciso o reforço de mais 1.500 e lantos
contos.

Como se explica, pois, esse caso ? Onde foi
gasto o credito de dous mil c tantos contos,
para o qual o Sr. Dr. Azevedo Sodré ainda
pede agora o reforço de cerca dc mil c qui-
nhentos contos V Não seria positivamente o
caso de abertura de um rigoroso inquérito, oi
no Brasil a moralidade administrativa fosse
uma realidade ?

Mas, tudo acabará no melhor dos mundos:
o contribuinte carioca é manso e não proles-
ta; o Sr. presidente da Republica não está
para se incomrhodar com os negócios tio Dis-
tricto e o Sr. Sodré quer ser senador, custe o
que e.Uslar. Si os acluaes impostos não forem
süffiçientcs para essas '"despesas", o remédio
é implcs: creem-se novas fontes de renda c
sobrccarregucm-sc as acluaes.

O Districto Federal é uma vacca mansissima
e de tct.is inesgotáveis!...

A NOTA SOIENTIFIOA

ESTA' DIMINUINDO
Hi^t.fs, **v*'\.*N •**,»•«„,

a syphilis no Brasil?
Uma noticia oonao>

ladai*a
Durante o me.» passado a Santa Cosa dc Ml-

ncricordia mandou fazer no Instituto «le Man-
guinhor. cento e oitenta e sete exames de san-
guc. Desses exames, Cento e oitenta o um
ernrn destinados á pesquizn da syphilis.

Adivinhem «mantos foram os resultados nc-
galivos V Cento e quarenta e. dous!

Dc quasi duzentos casos suspeitos ape-
nos trlnlo e nove foram confirmados pelo la-
boiatorio. O facto dc grande parte dessas
amostras de sangue examinadas ser prove-
niente de doentes tratados nas diversas cn-.
fcrniarias da Santa Casa, com mercúrio,"(iOH", "011", etc, nfio diminuo, absoluta-
mente, o que ha dc confortante nesta uoti-
ciilipols é uma prova ele que os meios dc quehoje dispomos pnra combater a syphilis são
realmente cfficnzòsj quando, usados do modo
acertado c conveniente.

Isso deve alegrar o coração daqucllcs infe-
lizos que percorrem, diariamente, u longa"via cruéis" dos consultórios médicos, a 6us-
pirar:— Qual, dou lor, eu nunca mais fico bom
dislol

E* verdade que n par desses Jeremias dc
consultório, ha os imprudentes, que não fa-
zcm caso algum da moléstia, deixando «pie
elln lhos "devastei impunemente, o organismo,
produzindo-lhas mutilações, derrames core-
braes c nncurismus; como ba também or. sug-
gcstlonados, que sc julgam curados após nm
pequeno <• deficiente tratumento.

• • •
Então o exame de sangue lem lodo esse va-

lor para alegrar-nos assim V fi' verdade que
a prova negativa não tem valor diagnostico,
como 0. também verdade que o exame de sau-
gne, cm geral, não deve merecer uma con-
fiança absoluta, como demonstraremos em
outra "nota". O consolante, porém, destn no-
licin não sc firma no valor, absoluto, do e>:a-
me de sangue, c sim nu comparação dos rc-
sullados desse mesmo exame entre uma épo-
ca c outra. ^Si n reacção dc Wassermann tem falhas,
essas falhas também existiam nos exames feí-
tos o anno passado e o anno atrasado, etc. Ií
é confortante justamente acompanlial-a e ver
como têm vindo, grada ti vãmente, diminuindo
os resultados positivos, no passo que a cura
criteriosa c intensa sc foi fazendo ua popula-
ção, cada vez mais confiante na sciencia.

Oxalá que cm breve não haja uma única
reacção positiva na bella estatística da Sau-
la Casa.

. Dr. Nicoláo Clanoio
*******

íirtiÉrii,
\t**~***^*'\^'\^,*.*'\.*rxy\r**\t* \/<v/ S*** v*"*.'** "X*/i»T* **\*rim.

|iif
Subiu ao throno, já iouco, e

não chegou a reinar
Tristíssimo fim dc vida fçve o ewet OU*.

«Ia linvirr.i. Com os Iclegrsmmao rwWdex
nn Hio. procedentes dc Londres, sabens* bhw»t
falleeldo hontem cm CopeulutRiir o "acssrs •
çado rei louco", nuceessor do I.uiz II nn tlivo
no que oecupara o monnreba nroteolor .lc \V'a-

te.-•¦¦•*« v.k 1 ;/ -vi'',
0 rei

foi preso pela Inspectoria de Segurança
Publica o indivíduo Felippe Abrahão, pro-
nunciado por crime dc furto.

Luiz III da Daviera e.
(llio I, da liavictii

gncr. O ev-rei Oito, quevem de morrer den-
tro «Io caslello em qne o encerraram ha nu-nos os seus. nn espelunca de o salvarem ain»
da do mal terrível perturbador de snnà facul»
dndes 'inentaes, nasceu cm Munich em 18411.
Estudando na Univcrsidndo da capilnl bavn-
ra e delia apenas s.iido, o ex-rei Ôtlò entrou
para o Exercito, tomando parle nn campanha
oe 18111! contra a Prüssiã e na de 1870 contra
a França. Atlingido pela loucura, foi inter-
nado no cnstcllo de N.vniphemlioiirg. Morto
seu irmão, o rei Luiz II, a l!t de junho de'J8(Hi, foi Otto elevado ao throno. apezar rio
seu estado mental; passando enlóo a residir
no caslello dc Enrstenried, com seus medi-
cos. Impossibilitado* porém, de governar, con-
he ao seu tio, o príncipe Leopoldo, como ra-
gente, gerir os destinos da liavicrn, isto até
12 de dezembro de 1!) 12, a quando da sua mor-
te. Siiccedcii-o no throno sen filho mnis ve-
lho, o príncipe Luiz, com já setenta annos.
Houve quem, então, escrevesse que «> princlpoLuiz não chegava a ler o titulo «le rei, por-
que o "desgraçado rei louco" era tres nnnos
mais moço do que elle e gosavn de uma saude
physica em que não influirá sua ruína eere-
bral... Mas, deu-se que, mezes depois da
morte do príncipe regente Leopoldo, as cama-
ras bávaras se reuniram e resolveram firmar,
o príncipe Luiz como verdadeiro rei da Bavie-
ra — que' eram elebaldc ns.espçrnni*as+da re-
integração elas faculdades ineiitòbs do rei Otto,
cr.se infeliz monarcha que jamais reinou r.o-
bre seu povo; o desgraçado ex-rei loiíco quohontem morreu no cnstcllo . de Furstonried,
com sessenta e oito annos ele edade.

A GUERRA

NO REICHSTAG CLAMA-SE PELA PAZ!
A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

0 arraial da Chácara, em
Minas, em franca des-

ordem
FILGUEIRAS, 12 (retardado) (A NOITE) ~-

No arraial da Chácara, distante seis kilome-
tros desta localidade, houve nnte-honlc-m, á
noite, grandes desordens. Foi o cnso que Do-
niingos Arnujo, fazendeiro, quiz obrigar o in-
dividuo .lnhir Ferreira a beber á força em umn
vendn. Como esle recusasse, foi aggredido por
Araújo, que disparou contra elle cinco tiros á
queima roupa. .lahir seguiu, em estado grave,
pnra Juiz de Fora.

O subdelegado de Chácara pediu uma força
ao delegado ^de Juiz de Fora, afim dc effe-
etuar a prisão do criminoso. Não sendo nt-
tendido foram pedidas providencias ao pre-
sidente do Estado.

O arraial está em franca desordem, devido
íi presença de numerosos desordeiros e assas-
sinos As ordens de Araújo, que continua im-
pune, ameaçando dc morte até o subdelegado
local.

¦ I *******  ¦ i

Prêmio bem ganho
¦ "i ¦

No club de um bairro elegante sc Um ren-
Usado uarias festas em beneficio da Cru:
Vermelha dos alliados.

Todos os meios possíveis de. angariar di-
nheiro para esse louvável objectioo Um sido
empregados.

Afim de tornar as reuniões concorridas e
agradáveis, são organisados sporis cômicos:
a briga de gaito, corrida do ovo e da colher,
de agulha, os sapatos no sacco, o cavallo
cego e outras diversas, menos os sports tra-
i/icos, como o box e o football.

Todos estes divertimentos são estimulado?
por prêmios. Apezar disso, a repetição lhes
faz perder o interesse.

No ultimo domingo houve uma reunião
destas* Um sócio de bom humor subiu a
uma cadeira e, apresentando uns bellos ho-
toes dc punhos, disse :

Meus senhores, ofjercço esle prêmio
para um concurso original. Os botões serão
dados áqucllc, dentre os presentes, que dis~
ser a maior c mais desfocada mentira.

F.sta allocução foi recebida com ápplausns.
Cada qual procurou engendrar a mentira

mais despropositada qua lhe oceorria « ca-'
beca. Afinal chegou a vez de um agente ile
venda dc terrenos, que se conservava afãs-
tado.

Venha, Sr. Lopes; pregue a sua men-
tira.

Não, senhores. Não entro no concurso.
Por que. t

—.Por principio.Então o senhor è inimigo sustemalico
dos concursos ?

iVúo. senhores. E' porque ou não gosto
dc mentir, nem por brinquedo.
— Ganhou! ganhou!... — grilaram dc

iodos os lados.
li os botões foram adjudicados ao agente

de terrenos, muito contra a sua vontade.
II.

0 Rio vae ter um
novo templo

•—
A pedra fundamental da

matriz de Santa
Thereza

No próximo domingo, 16 do corrente, festa
da padrooira do Curato, seríi solemncmeute
collocada a primeira pedra da nova matriz
de Santa Thereza de Jesus.

A's 9 1[2 horas, no terreno escolhido, á rua
Aurean. C7, será cantada uma missa cam-

4 • >m
,f -i

A fachada projcclada para a nova matriz
pai, com acompanhamento de. orcheslra. Em
seguida, monsenhor Alves, vigário geral da
Arehi-dioccse, realisará a benção da pri-
meira pedra, sendo lida a acta da cerimonia,
assignada pelas autoridades presentes.

Comparecerão as associações parochiaes,
os representantes das obra.s etaholiVns da
Archi-diocese, as duas commissões da cou-
strucçio da matriz, além de muitas outras
pessons convidadas.

Abrilhantará a cerimonia umn banda da
Brigada Policial.

***** ¦ .

Es*á enfermo o více-presi-
dente cie Santa Catharina
FLORIANÓPOLIS, 13 (A. A.) — Continua

doente, de cama, o vice-presidenle do Estado,
cm exercício, coronel Pereira Oliveira.

Os discursos no Reichstag
NOVA VOBK, 13 (Havas) — Telegrapliam

de Berlim, via Amsterdam:"O deputado socialista Scheidemann profe-riu no Reichstag um discurso em que teve cs-
Ias palavras:"Declarámos abertamente que a Allemanha
quer a paz. As nações estão cansadas de se
destruírem uma ús outras levadas por brilban-
tes promessas. Queremos que as nossas rela-
ções internaclonacs sejam reguladas por tra-
lados e não pela força bruta", c necrescentou
noutro passo do discurso: "A regulamentação
de viveres foi um verdadeiro fiasco. Desejamos
governos realmente populares e desejamos a
responsabilidade do chanceller do Império pc-
rante o Heichstag".

O socialista Haase disso lambem num dis-
curso: "Os sonhos de domínio da Allemanha
são irreallsaveis. F/ preciso fazer a paz para
salvar o povo ailemão".

¦sei «as» i—

A RUMANÍA NA GUERRA

Uma entrevista com o rei Fer-
nando

LONDRES, 18 (A NOITE) — O rei Fer-
nandot da Rumnnia, concedeu uma longa
ontrevista ao correspondente era üucarest do"Times", que hoje a publlci em radiogram-
mn expedido daquella capital.

Justificando n entrada da Rumania na
guerra, disse o rei: "A lei que vigora na Ru-
mania é n seguinte: — emquanto a Hun-
gria domine milhões de homens do nosso
sangue, cila será a nossa inimiga tr.idi-
cionnl".

Depois, referindo-se & Bulgária, disse o
soberano: "A Bulgária, que tem um Exer-
cito sem duvida alguma valoroso, ameaçava
seriamente as nossas fronteiras".

Declarou o rei Fernando que jamais a
Rumania tinha, antes de entrar na euerrn,
hostillsado n Allonianha, apezar dn Allemã-
nha, abusando ela sua força, ler aterrorlsado
os povos pequenos e calcado todas as leis o
todos os direitos. "Era evidente que a Al-
lemnnha, por um desses actos de força fre-
quentes na sua historia, acabaria por nos
arrastar A guerra, talvez quando menos o es-
perassemos o contra todos os nossos inlc-
reSses. Agora, como procuramos defender
esses interesses, a Allemanha está sedenta dc
vingança. E, como si quizeise dcmonstral-o,
manda os seus aeroplanos e dirigiveis atacar
noite c dia Bucnrest, matando centenas de
mulheres e. de creanças".

O rei Fernando referiu-se com indignação
ás infâmias espalhadas por todo o inundo,
através de Berlim, sobre as pretensas atro-
cidades praticadas pelos solda doe. rumaicos.
Disse o soberano que quem conhece os sen-
timentos do povo rumaico sabe muito bem
epie elle é incapaz de semelhantes actos.
Apezar disso, lem recommendado encarecida-
mente aos conimaridantes de Exercito que
tomem todas as providencias possíveis para
evitar excessos.

LONDRES, 13 (llavas) -- O "Times" pu-
blica um telegramma dc Bucarest, contendo
n entrevista que o seu correspondente na-
quella capital teve com o rei Fernando, da
Rumania.

Nessa entrevista faz o rei Fernando o bis-
tòrico da entrada do seu paiz na guerra e
termina manifestando a absoluto, fé nos al-
liados.
Ao longo da frente

NOVA YOKK, 13 (A NOITE) — Segundo In-
formações enviadas de Budnpest pelo corres-
pondente de um jornal desta cidade, ns opc-

rações na Transjivanla proseguem com gram
de intensidade.

Os austro-alleniãcs, auxiliados por algumas
divbiões búlgaras o turcas, reuniram oli cerca,
de 500.000 homens sob o cnmmando de vou
Falkenhayn.

Ksgas tropas dividiram-se <'m dous exércitos.

O príncipe Carlos da lliiuumia c o gc-ncral von Arz
nm sob o commando do von Arz, que avançou
pelo valle do Maros o attiriglu Kronsladt, «
outro, sob o commando de von Falkenhayn,
que operou n oeste, abrangendo o Banato e a
região de Hermanstailt.

Nas ruas dc Kronstadt combateu-se encarni-
çadamente durante dous dias. O Exercito ru-
niaico que ali estava era com mandado pelo
príncipe Carlos, herdeiro da Itumanla. Von
Arz, numa manobra brilhante, envolveu parte
das forças runiuicas. Alas estas «le-iembara-
çaram-se c puderam recuar sem grandes per-
das. Os próprios comniunicados officiaes nus-
ti'0-allemães confessam que o numero do pri-
sioneiros runiiiicps naquella região excede pou<
co de um milhar.

Os rumaicos conservam-se ainda nos arra-
baldes de Kronstadt, como se conservam tam-
bem uin pouco ao sul de Hermaniitadt.

No resto «lus frentes rumaicaa nada houve
de importante.

A ITÁLIA NA GUERRA
Ao longo da frente

ROMA, 13 (A NOITE) — O ultimo com-
municiado do gencrnlissimp Cadorna informa
que as tropas italianas rechassaraih diversos
ataques dos austríacos no Fasubio e no vai-
le do Ars.i. No planalto do Asiago as nossas
tropas penetraram nas trincheiras aústria-
cas, fazendo muitos prisioneiros. Todos os
contra-ataques do inimigo foram desbara-
tados.

Durante a noite dc quarta para quinta,
feira e durante todo o dia de honlem os
austríacos levaram a effeito diversos e vio-
lentos contra-ataques na região de Fõcivii-
nos, sendo sempre repellidos. Suceedcu o
mesmo em Vertobizza, no Carso.

Durante o.s dous ultimos mezes os italia-
nos capturaram nos Alpes 32.000 austríacos,
incluindo uns 800 officiaes.

Os austríacos confessam irtsnc-
cessos
NOVA YORK, IS (Havas) — Telcgramio»

recebido «lc Vicnna por via directa informa
que os italianos continuam a atacar íninter-
ruptaníente as linhas austríacos.

Ante-hontem, 11, comhateu-se encarniça-
«lamente durante lodo o dia, tenda os italia-
nos (janlio mais terreno a leste de Oppachia-
Hclla. (1 tolegranuna accrcHcenla qne os ita»
lianos tomaram Movarcs.
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|S ,Blindo Camillo Prato», acn ... e .... ;
Inntni' om defesa das nascentes ile iigun. oji«
í - . loaiUmo. n dopútndo mineiro eonho.ii
• èrf. nmon ii pavorosa ostonsilo da co an -
í a lc n" Hccns,' prli.elpnlmento 1.0 nortei •.do
.»... Ratado. «UO os devastadores do niuttin,
C. n il il» crlinliioMi Inconselcncla. tem re-
d zldi ii nova dòíorto em pleno cunçii
_,'/('.(. o Sr; Camilo Pratos,lembrou
íot. multa prSprlodndo nn JuilltlMtBo doic
taro ee" o como or'" f"1"" » *«¦••¦¦•¦ «•«" u,,u
;;,!„. _-__i-.t_-.m_ H.. node «lo Minnsrlna(que ulm
_ln hn 11 ii ti __ t i*i niillUB «11.111 mi '*¦»".»»' _ *

Sj u. o 
'passam 

do ...in,|un.!o.s rlliçlros. rn;.-
«monto vnilcnvol». O nn do rlP^fcMffl
Ç, rio n.lnelr.) por escellenclu. i > Io. A u-
«liidenoU (Ia Repilb cn, 0 conselheiro .nn lll
Machado, nux liado por nmluos do boa vontn-
5o -?incornornri. a compnnhln do navegação «Io
&' ''raneisc... 0 cujos '^'m^ «''TlnHvn¦veze-s alé Snl.iirn, com facilidade iclumii.
Pois ile .rio dns Velhas Já qunsl nno c
ninis nnvoRnvo cm parto alguma, nom mesmo
. . o novlos neiunes, do menúr enlndo^que
os nnUBOsI Mas, nindn ha cnso muis grave a
Unflla iort quo mudar a traçado, da Cenlrn

,,, fnzer Sm ramal pnrn r«P§no°rScso«cima do Plrnporo, porquo o Suo i ™iicisi.o
«icsso nonto ia não offorcco as cpndlcoos do
5 avoflíí 

"¦«•>"' 
no-essorlasi sendo preciso, quo

KK ancorem ...altos M-«™£P" «elmnl
p 

Quando todas, ns nnçoes dn Europa^m•'¦ ra« c milhares do contos nn dragagem(lo
do cnnacs, nos

Uma joven tolephonista
morre em conseqüência

do seu trabalho

O poder du Lt.flht
.r^íir-S"'™",^':".^

O Contestado A OONFUAOnA^ÃOOABjmOPA

«.'.II.:..-
Ifiis rios O na construcção
. • /....os Indolcntomenlo oa braços an to a
ibrn do destruição dns poucos linhas fluvines
km,- temos do Amazonas paia <> suii.* 

Não hn, com toda certeza, problema mais
serio nnIs uvgenlo, nem ninis digno dn ntleii-
fita «Io nm governo consciente, que esse da
Salvação das maltas netuacs c o «plantio dns
tnoltas devastadas. O estadista que se- a re-
wnlano e»"> nm programma. com »v Mente».
dlsposlçBcs de oxocutn1-o,_seria o verdadeiro
'lininem á altura (ln slluncuo. ,in-i-n,Vie

Está claro quo aos cariocas, cujo hwlnnu
patriótico «'¦ limitado pelo Çorcovado, peJo-.Puo
5e Assucar ou pela Serra dos Órgãos, esse.' -
suninto é tudo quanto ha «io mnts encete,
mas para «piem conhece um pouco o Interior"o 

Brasil o vem acompanhando ns pnppffOes
So t enlndo contra ns n.nttns, nttcntndo atu
•«or comniettido com n maior indiffcrença
S* governos politiqueiros c inconscle.es
Sue nos tém Infelicitado, é quo pode nvnlmr
2 importância e a magnitude «lesse problema
¦_ne Dóde não servir para "filas", mas « ln-
«ntcstavelmente o mais importante para o
Brasil.  
11 

BIBLIOTHECA POPULAR — Aberta

\%o publico das ii ás 21 horas, no Lyceu
de Artes e Oíficios.

«•os-—»
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O ultimo retrato de Popa-
- _. :i*

Um^m
üm desmentido do com
mandante da 1' região

propósito do telegramma passado i
ral Caetano de Faria, ministro da G

lão de

i » propósito do telegramma passuuo pelo
'ieneral Caetano de Faria ministro da Gtrcr-
íaTao general Agrícola Pinto,: commandante
da 1» região militnr, sobre a intcrvcnçi
officiaes do Exercito na .pólitica do Ainazo^
«as, o tíular da- pasta da Guerra recebeu a
¦eguinto coinmunicnção daquelle general:

"Regresso Manáos, informo V. Ex. 50-
rem absolutamente iuveridicas ao*-"1*1» "'"
publicadas, referidas no vosso telegramma
_T30 do moz findo, bem como communica-
cão feita V. Ex. pelo governador do Es-
tado. A guarnição federnl naquclla capita
tem se conservado inteiramente alheia aos
Interesse» políticos e do mesmo modo conti-
nuará a proceder. Seguem em officio_infor-
inações mais detalhadas. (A.)
Agrioota Pinto." ^ .

O ultimo retrato d<

nnndin humilde, lembrnndo-se da casa,
nohresn com «n o lutava, mar, que remediava
o I.OUC0 do seu esforço. De volta, livre da-
rn.clíns hora, intensas, tinha o aconchego, o
cnrlnlio aí nnlavras tão diversas dns que ou-
via £.serviço. Si amava, nindn tinha mais
a doce miragem do sen amor.

Mcz-cs se passaram assim.
Por fim, dosnppareceu aquella vida, tao

Cheia do esperanças, sacrificada justamente
na lnln que sustentara- o ainda mais, com a
criminosa consciência dos que pela sua se-
guraiiça eram responsáveis. ..,.,. ,,„.

Ouc se não apure a responsabilidade do,
poderosos, que n justiça, com Iodos o» seus
distribuidores, deixe, lambem çrlminosamçn-
te o esquecimento sobre o desastre, que n in-
diffcrcnç.'., o descaso, venham pesar sobre o
túmulo dn Infortunnda moça; o seu cadáver,
iá entregue á 'destruição do tempo, sçru sem-
pre o protesto contra o crime, contra a mn -
ln«le dos poderosos. Dali), quem sabe?, tal-

vez a piedade pela joven morta. dÔ energia
para apontar ns responsáveis pelo seu fim

Dc qualquer forma, ficara patente n sorte
má que podem esperar as pobres mocas que,
como telephonistas, vão buscar o mem lio-
nesto dc viver.

Te-
lepl

O Instituto Histórico Para-
nárnse é pela fusão dos

dous Estados
CUniTVBA, 1» (A. A.) —O Inslltiilo

Illslorlco o Ocogrnphlco Paranaense, rouu •
do honteni, nn sua sedo social, resolveu nu-

ptnr, na uestBo do limite* entro o Paraná
S Santa Catliarina, n solução, oçtiiitlmeiitu
dcpondonlo, do accordo com as Idéas conti»
dns no estudo do seu consoclo Sr. Romário
Mnrlins, lido cm sessão, perante Brando uu-
mero de associados. . .1

Nosso estudo o Sr. Romário Martins |de-
inonslrou os vantagens da fusão dos «<»in
Estados, que, com suas riquezas ¦¦]nn turno»,
extensão territorial, populr.çno u (iduslrl-n,
poderão oecupar papel sulle.ilc entre oshs-
tndos da Federação nacional. O Sr. Ron . -
rio Martins frisou os pontos IntenaiantM
da questão, demonstrando como, do ponto «o
vista econômico, financeiro o político, çs
dous Estados fundidos num p.i ter am^dean. o
du si S. Paulo, Minas Geraes, Rio Grande
do Sul, llnhln, Pará o Amazonas, e todos os
den.ni». .pio lho ficariam cm escala Inferior.
O estudo nlongn-so cm considerações flnan-
cciras c estatísticas multo Interessantes e
demonstra o vnlor das producçoes acUiae» do
Paraná, como madeiras, un lie, jazidas ml-
uernes, entro ns qnne» ns da cnrvno o1 rt.n-
mantes cm Tibngy, fazendo ver n impor-
tnncia das novas industrias que poderão so
desenvolver, como o algodão, seda cli., re-
siiltnntos do aproveitamento (Ins plantas tox-
tis. l'oz ver a importância dos nossos cam-
pos, que nos estão dizendo quo a pecuária
tem. entre nós condições nwteriaos, que V>
precisa pnra so fazer dc simples corrccl-
vo, que viria da próprio tofrento^os•geraes
cstlniulos. Tudo isso ohter.nmos Iso,Inil -
mente, com o tempo: porém fundldpi•desde
Já com a fusão seremos fortes desde ja.
A'pÔpulnçno do novo Estado «ria dc nm
milhão de habitantes, oewpnnda^nnwln;
temente, o sexto lognr entre, os Estados dn
Confederação, e ganharia tombem «obonon-
to de vista dn extensão territorial, com uma
área dez vezes maior que n da l.elglcn,-po
dendo comportar uma popu acuo cgual 11 « a
Allcmanha nctnal. Depois do nlnngnr-se c
diversas considerações, termina o seu estudo
dizendo que unidos chegaremos mniyoP^
sa a renlisar nn historia da clvillsnçno do
iosso paiz, pelas superiores comll.eoos çlhiil»
ns o mcsologtcas que nos assistem, a In te-
.::..!:- ... .x,i„. n.: nnsços componentes so-

ismÉiMiin
.11 i

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA
¦ ms

1-òrq.io a Orccta recebeu um

«tMmntum»
LONDlIliS, 13 (A NOITE) -¦ Noí .círculos

efflcloios explica se a raz-j.j t)d» qual oa ah
liados so viram constranfildo» a enviar am
••ulllniotum'' á (irecia.

O rei Conatunllno |irfr«rnva»se para «ar om
novo uolpe do traição o Unha mandado suo*
«tltulr todos 01 ofllelaes partidário» doa ai»
lindos que hnvln no» navio» do *««"_ «¦
Thojonlia, nn rolagnorda du linhas do» exer.
ritos olllndoa, também Unha hUo eoncentra»
dn numerosa artlllmrla nre«a, eommaadada
por ofUclac» frnncamento itermanophiloS'
Além desta» medida» «intensiva» do liiijllUda-
dc, havia outran, qus por emuuonto nüo so
podem revelar e que demonstravam •!•»•¦»
verno de Athenas estava disposto a romper
com o» alliados. A» medida» tomadas pela ha-
lento 1111 sentido do «arantlr os «eus Interesses
o n Bcgurança dos «eus exércitos, «ot»o porta»»
,0,o'"mví'snt i:iJ(A.'fA?í - "The Times-, ua-
tnidS^ú^im"lM Orecln, i^cuj
ncçao dos alliados; dizondo que o «líÇonston»
Uno preparara outra tralçíto egiml n que fizera

O emocionante suicídio
do poeta Ricardo

Gonçalves
K pliolograplila reproduzida Junto a ealan

linhas o do D. Mnrla do Carmo Ollveli.i,
.minuto do poeta Ricardo Mendes OpnMlVM,
(ino onlc-linnteni, num quarto dum liolel no
bairro do Dínz, na Puullcín, poz termo A ti»

1 íví Ia. pÔrmilUndo «ino os búlgaros pene»
r. om no 

'território 
grego, sem nenhuma

resistência por parto do Exercito o oecupasse
suas forlnclzas o praças fortes.

Umn entrevista com o Sr. Venl-

zelo".

JSr >T'V' *r -*" V''. ' T_T_

^.«^y:S':%
Venlzc

• ¦_'iív *'''••-•¦.."*. .

LONDRES, 13 (A NOITE) - O Sr.
loa, cntrcviBtado em tialonlca declarou.

"Os ln!nii:tos d«n« pnlzc» atilados ano tnm»
bem os Inimigos da Grécia, são lambem os nos-
íolr Inimigo»".Devemos, portanto, combatei^, 

^m^r^c„7m0^.Tf. rida m. pule ,.«.s-
iHirmi" <¦'¦¦> ie á o nosso dever.'VXvo ainda o chefe do Boverno provlsor o
q.,o «o está òreanisando um corpo-de exercito

baterá na Maccdonia 00 lado dos oi-- o turco» traído-

da com um tiro no revolver no ouvido, e de-
lois ile com essa meimn nrma «tlrar^n

«]iie- com_.
liado» e contra oa bulcnros

influencia

no
cns

rincio a svslemntisnci.o do nosso trabalho,
definitiva, e a rápida eclosão d»;"?»»-^
tura. Unidos, emfim, seremos entre os bstn-
dos da Federação nma unidade de realce, n,-

-— General

O regresso do scouf"Bahia"
As avarias soííridas por

esse navio não têm
Importância

' Regressou hontem, ás 22 horas, o scout "Ba-

hla". trazendo a seu bordo os Srs. a mirante
ixninlstro da Marinha, chefe do eslndo-maior
ida Armada, e deputado Octavio Mangabeira
,qne tinham passado o dia em visita a listou
(Naval, na enseada de Baptista dns Neves. -

Pela madrugada, pouco antes das S noras,
«mando o "Bnhia" já fundeado no poço dos
navios da guerra, foi, pelo sçu commandante,
o capitão dc fragata Bento Machado, requis.-
tada a lancha "Aquarium" do Corpo de Bom-
beiros, para prestar a bordo serviços ur-
i_ entes. •

Esso facto «leu logar a que corresse o Doa-
to de que o "Bahia" entram pedindo soecor-
ros, fazendo ngua o com avarias, por se Jinvcr
.ehocado numa das muitas pedras quo existem
pela costa. . .„ . .„„„,„

, Assim, procurámos ouvir o Sr. almirante
Garnier, chefe do estado-maior da Armnela,
que fizera parte da comitiva quo viajava na-
quelle navio. ... 1 .»

S. Ex. prestou-se gentilmente a nos elnr to-
das as iriformaçéies sobre, o oceorndo e dccla-
irou ser absoluíamenlo incxncto «pie o Ba-
Dia" tivesse entrado pedindo soccórro.

O Sr. chefe do estado-mnior nos .declarou
«uo o accidente não teve a importância que os
liontos lhe qúizeram emprestar e explicou o
quo tinha havido:

— A viagem vinha sendo feita em excellen-
?es condições — accrcscentou S. Ex. —quan-
tio cerca das 2'2 horas deixámos o convés, dç-
vido á grande porção de fumaça que o navio
desprendia elas suas chaminés.

A noite estava vivamente illuminada por um
luar claro o essn cireurustnhcia deu logav n
11111 equivoco elo homem «lo leme, o que fez
icom que o nuvio se tivesse approximado mui-
Ito da costa c tivesse por isso rnspndo numa
'peelra encoberta.

O choque foi insignificante c a raspagem,
Jcvcmenlo sentidn, fez apenas com que sc
abrissem os nrrebites do umn chapa. Isso ele-
terminou a entrada das aguns, pela abertura,
num elos comportimcntns estanques, sem o
'menor risco pnrn o navio ou para a sun guar-
'liição.

As bombas ele bordo, postas em iuncciona-
mento, deram vencimento ás nguns que entra-
•vara e o "Bahia" continuou a sua derrota,
perfeitamente ti vontade.

, Depois, pela madrugada,' fot solicitada no
'Corpo de Bombeiros n sua lancha "Aqua-
rium" que, comparecendo iraniedititamenle,
'«traçou ao "Bahia" e procedeu 110 completo
esgotnmcnto do eompnrtimento alagado.

O Sr. almirante Gnrnier concluiu rcnff.r-
mando que o accidente não tivera grande^im-
portançia c nccrcsceiitahdo que o scout "Ba-
üiin' vae entrar para o dique afim de spffrer
os reparos tle quo carece e que, nliús, são iu-
significantes, pois que se limitarão no concer-
to elos arrebitc.s que abriram.

'A 
propósito do accidente do scout "Bnhia"

Informa-nos pessoa competente.:
"Não tem a importância que sc lhe preten-

de dar o accidente passndo hontem, quando o
nosso scout "Bnhia" demandava o porto (Jo
Hio de Janeiro, e a não ser o susto passndo
pelas pessoas que eram hospedes do referido
navio, tudo se teria passndo sem grandes com-
incnlnrios. ,

Eritrctnnto, "á quelqne chose mnllütir esl
hon", pois o choque do "Bnhia" proporei.)-
liou aos que nclle viajavam a opporluriuladc
dc assistir a uma dns mais curiosas e del.cn-
dns fuinns de emergência, isto é, a collocaçao
«lc umn "camisa de collisão". Essn fninn, (pie
consiste na passagem dc uma cinta de lona e
que serve pnrn vedar qunlqtvJ.r rombo que
nns obras do navio se possa elnr. demanda ex-
trnordinnrin calma c proficiência, qualidades
eslas que o commandante; officiaes e gunr-
niçno do nosso scout bem revelaram no ínsln.i-
te critico, devendo salientar-se que o^ .acto
ocenrreu á noite, o que nugmentou.n diffienl-
dade do trabalho. Graçns a elln pode o Iln-
hia" chegar pcrfcilnmente bem ao nosso por-
to Auguns dias de officina c o nosso scout
novamente, estará prompto pnrn continuar a
prestar os serviços que delle se podem
desejnr".

to**

Ha mezes, empregara-se na Companhia Tc-
nhonica, dn poderosa Light, a joven Pep:i

Sanches Perez, filha de pães hcspnnhocs, que
residia ií run D. .lulin 11. 51. .

Robusta, gosnndo saúde, sempre, mim dia
de trabalho, 110 ultimo temporal, pela cri-
mlnosa inconsciencia dn companhia, sem cm-
dado pelas suas insinuações, recebeu fnrnn-
tlávcl choque, vindo a enfermar. Volto», .a .ca-
sn com um principio de paralysia, falanda a
custo Foi no medico ela companhia, Dr. Uc-
ro Burros, qiío. a examinou. Peorou. Voltau».
<lo, com sncrificio, á consulta, disse-lhe o me-
elico que — "Em manha"! E não ligou maior
importância. . '-, t\,=

Em casa, Pepa, morria. Chamaram os Drs.
Bandeira ele Mello c Miguel Feitosa, este ns-
sistente. Pepa morreu. .,--',

Disseram ter sido cansa uma ínfeeçao ty-
phica, mas deram no attcslado outro óbito.
A Light iá começara o trabalho em que e
fértil. Ainda Pepa não morrera, mandaram
pagar-lhe e pedir o cartão de sua matricula
Por que"

tida e luminosa, cmqnnnto que
nunen seremos ninis que. dons apagados sa
íellitcs, rolando nu orbl o dos arancIa» M-
tros que são S. Paulo o o Rio Grande

Vínsliloto Histórico e G?W$£\J:*Z
nAensc vae commnnicar estas dons «o seu"mgemere 

de Florianópolis e r.os dos demais
Estados do Brasil.

VM ARTIGO DO -COMMEItÇK,
DO PARANÁ'"

CDRITVBA, 12 (Retardado) (A NOITE) -

O ••Con.mcrcio do Paraná" publica hoje o
SC" 

Suclles que sc batem pela realisaçfio do
monstruoso accordo que representa n mui -

lneão do território e a conspurcaçiio da ho -

ra. sc estribam numa consideração que. teu-
do o Supremo Tribunal nos desfechad^rw
colncs suecessivos nas sentenças -.proferidas
contia nós, importa na perda do Conteslado.
Fazemos bom negocio salvando cerca, de «00
léguas quadradas que o tribunal dccidna se-
rem dc Santa Catliarina.

Posto dc parto o mercantil feltio dos pnr-
tidarios do accordo que lho emprestam uma
questão: de ljonrai ppst.ide parte. $&W&ração dc que essa questão de limites peiuK

O Sr. Venizelos declarou que a.
do rei Conslanlino em Atlienas •»¦••» »6«"«n'«
enfraquece de dia pnra dia, como o seu campo
de acção «se restringe.

A Grécia cedo, mas protesta
NOVA YORK, 13 (Ilavas) — Tèrc.rammn

recebido de Athenas nnnuncla que o Boverm*
nrcKo ncnulescon, com protesto, no* podidos
feitos pelos alliados no ".iltimatum" opreoca-
tado pelo almirante Du Pournet.

torlor «io thornx, se nelia internada na Sunt.i
n da capital paulista. Poi essa lamenta-

vcl tragedin. sem duvida, um desses muitos
dramas8 âsslonncs que sc repetem d arln-"te. 

ou qu.r.i. nias sempre «lificrenlcs c
S novos, sempre, tristes e sempre cheios
«te ingrlmnsj e elhi sacudiu, num
terrível, n sociedade da capital

. . -,. .¦¦¦ir, /í.-i .iiinl ernm o.^ ...
oiihecl

"frisson"
cm que

decorreu c no" seio dn «pinl eram os seii^pcr-

r
EM TORrJO DA GUERRA

sonngcns

Os reservistas que foram da

Ariíentina
BUENOS AIRES. 13 (A. A.) — O jornal

"Ln Prensa", referindo-se «os reservistas c
voluntnrins oriundos das nações nctunlmciiie
cm guerra- quo daqui partiram pnra pi cs çr
os seus serviços, diz que o numero destes
é de -líl.ROr., sendo: inglezes 4.01)0: fran-
cezes, 4.G0Ò; russos. 3.800, e italianos,
31.50ÍK ^^^ ^

NA FRENTE OCCIDENTAL
¦^(H^C»»-*--——— 1.

A situação

, prlmaclncs grandemente
dos Um dclles, urge ncorcsceiitar, era sobre-
tudo esliniado--r» poeta suicida, umn grand.
alma, m talento ele escol, poeta e orador,"mino 

e bom amigo. O outro,, n outra, lc..-
sc. iilngüom, na Pnulleéa, lho Ignorava o .110-
rno desde e. escândalo dn run Senador Ver-
âueiro. ali, do qual resultou o sçu dlvorch),
11 sua vida, durante algum tempo, u cala de
amores a sua ligação, depois, com o poeta
rtenraó Gonçalves c a triste scena, a ptm-
-ente tra.'cilin de nnte-hontcin, num medes-
i„ hotel 

'do 
Bimz: era D. Maria do Carmo

Oliveira.
4tS>

SQucrois 
apreciar hom o puro caio?

 ¦ ¦¦*s*o»—-

,-u, .,.»? Morta, mandaram logo pedir n cer-
tidno de obilo. Por que? E' o preparo da fll-
tura defesa.

Num trabalho Intenso de scducçno, pro-
curou o procura a Companhia oce.ultar o fa-
cio ou ccrcnl-o elas npparencias de um ca?o
natural... E vno conseguindo. E consegutl-
olá, porque é a sempre poderosa.

mo**

AS AVENTURAS DE

-,.r——_—Mmu__fgi'j«iiii- w_m¦mim¦mxcnmm¦——i
__—__..... _,. _. an—

nindn de senteça do tribunal e si esta nos
for favorável annutltírá' tddiis as •6fl»ftS, con-
sideremos a questão sob outro aspecto que o
dn competência do tribunal ele dirimir p
pleito. Ou o tribunal, em fuce ela Constitui-
cão é competente pura solver a questão ele
limites, ou não. Si nno é, ns suas sentenças
ele nada valem, c o território continuara sol)
nossa jurisdicçfio sem contestação legal, por-
que o argumento dos necordistas pecca pe-
Ia base, tornando-se iniiocuo e ridículo, bi e
competente, cumpre-nos, como membros ele.
umn eivilisação adeonlada, acatar com eligm-
el.-ide ns decisões dn justiça rcprcscntneliijie.-
lo seu expoente máximo, c, nesse cnso, nno c
decente procuremos falsear e diminuir a ele-
cisão do Supremo, mondingnndo a esmola (.e
umn nesga das 1.800 léguas que nos nno
pertencem. Nosso dever seria proceder com
inteiro desprendimento e entregar o termo-
rio que a justiça decidiu não ser nosso c res-
tituil-o nindn ao seu legitimo possuidor e
todos os proventos advindos de uma jurisdi-
cção viciosa. Pnr mais que esperneiem, os
necordistas têm que fienr presos no circulo
desta nrgiimcritnção c confesnr que o pro-
cesso de que querem lançar mão não e aqucl-
le seguido pelos homens."

. _-_,i»n ¦

LONDRES 13 (A NOITE) — N"- frenf,c d:*
.Somme, na tropa» britannlcaS fizeram ateaM
prosrcsVtm nn região de Le Sars. Entre íliicp-
vai e Courcclette, os allèmães pronunciaram
fracos ataques de infantaria, immediataraentt*
TC$o "e°cU.r 

francez, ao norte do Somme,.nado
houve de importante. Ao.aul do rio, proscRutu
tntcnslas.mo o bombardeio de lailo ti lado.

No i-eèto da linha de..o»-te nada. houve dc
importante.

Decretos da pasta
da Fazenda

Foram assignados na pasta da Fazenda os
sõi'uli)tês decretos: nomeando o desembarga-
dor .leronvmo Gonçalves puni o lognr de . tre-
elor do conselho administrativo ela Ca xa r-co-
úomica ela Bnhia; o chefe de escriptorio < 11
cxtiiictn Inspectorin de Penca, aeld.do, Gust.i-
vo Fernandes de -uliveira Guimarães, paia o
de chefe de secção da Caixa de Amorlisaçao;
o 2- cscriptilriirio.eln Delegacia cia Pnrabyba
Pedro. Alcântara . Cruz para. identico logar
dn Alfândega dn Parahyba;.loi.o elo Rego M011-

• ' ci...i„!.„ ,,.,,-n iiieiii .-o lanar un Delega-

No sector Irance
PARIS, 13 (Havas) -- Communicado official

dc hontem,- á noite: c„'iii«.'ç'nn
"Ao norte do Somme, a oeste de Sn.llj-Saii-

liser. óbtivcmòs progressos. ¦ - ~ i.
Ao sul do Somme, vivo dnelloido..arü)tari9i

n que não sc seguiu nenhum eombats de infan-

vNos Vosg.es fizemos onze prisioneiros du-
rar.te lim ataque de surpresa. „c_v,,,vinnBnmbnrdeáinos a usina de gazes nspl»xmn
tes dns proximidades de Mnlhouse, provocando
um grande incêndio-"

A OFFEMSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

cindo Piaulw-e o il"da Alfândega do Rio de Ja-
uciro Mário, Guaraná de Barros para exercer,
cm commissão, o cargo ele inspector dn Alfan-
degn dc Corumbá; declarando sen. etfc.to os
decretos ene nomearam o ,2» official adua-
nciro tln Alfândega de Maceió Rosalvo Rcsur-
relçílo, para n Delegacia do Pintihy; e o,-°
escripíurnrio da Alfândega do Rio de Janeiro
Marecllino PRln dc Lima para o logar ele 111-
snector da Alfândega de Corumbá; aposentai*-
do o chefe tln Caixn dc Amortisnçno .Tono
Pnmphilio dc-Limh Ferreira e o P> csenptu-
rnrio da Delegacia do Pnrn Mnnocl Ribeiro de
Carvalho Júnior.

__>-«g3fl__„'-*'... -.t-—¦— ¦¦¦¦¦-i. ¦¦»¦-

Ao longo da frente

Fistulas e feridas-Usnr o Elixir de Nogueira

¦'.^"'.Vl

0 que o general Barbedo
pretende fazer em

Matto Grosso
—1 >"¦¦¦

I «ua missão 6 da
naoftioader

- *» <- *-*

A presidência do Club
Militar

Tlvcmo» hoje a oppnrtunlilado de paisw
trnr com o Sr. general l.ul» liarbedo sobro »
su» recente iioinenção para a vaga do gene.
ral Carlos Campo». Naturalmente pergunta.
mos no ex-chefe do Departamento du Guerra
ns razões por quo o governo exonerara p seu
collega do coiumaiidu du» farçus cm Malto
Grosso e o nomeara,

13 S, Ex,, dizendo ignorar casos razões, ma»
achando que ellus furam puramente poillU'
cns, falou-nos:

—Foi uniu surpresa para mim, pois affin»
mo-lhe que quarta-feira passada, quando o>
senhor aqui esteve, e era hora tio ministroI
Ir ao palácio, eu tudo Ignoravi', lislou certo
dc que «. general Faria nnn . .ou na su«I
pasta a minha no menção, nem a exoneração
«io general Campos. Essa transformação, sem
duvldn, fui deliberada c rcnlisada no próprio
palácio presidencial, nn dia mesmo do des»
pacho collecllvo e por oceasião delle, tonto
estava eu ignorante «lc tudo.

—E sua ntlltt.de nesse "caso" de Matto
Grosso, ipiiil vno ser'.'

—Nadu posso dizer sinão que não tenho
outro interesse sobre a pólitica muUo-groi-i
senso que não seja o de vei-â em perfeita
paz, que não seja a de encontrar toda ema
atiiinsplicra de odin serenada e «lc voltar u
povo do grande Estado á sua lnbiitn, con«'
correndo pnra o progresso da pátria. E u£
nada posso dizer: primeiro porque não con-
corri para it minha nomeação, recebendo-»
com surpresa, c segundo porque ainda niij
recebi Instrucções tio governo. Si elle me!
nomeou, eu, que sou apenas um soldado, mu»
um soldado calmo, espero ns suas ordens p.i»ra pol-ns cm pratica no theatro dns opera*'
ções. 12, repito, com a maior imparcialidade^
procurando diplomaticamente a npproxima-
ção «los grupos políticos cm divergência. Tc*
nlio uma grande esperança de quo consegui»*
rei reimplantar a paz em Mntto Grosso, li*
essn nma fe. que. me anima. Em todo caso,,
os meus actos lá serão sempre calmos, scre-
nos, «le forma a não magoar nem nlvorot.-.r.
ninguém, A mansidão e a serenidade tuelj.
podem... SA tenho um medo: é das lntri-1
gas que se fazem sempre em torno dos qu»sé vêm nn posição em quo vou ficar, «le pa.;cifiendor. Comprehcudc, nem sempre é pos-sivcl contar-se no publico as medidas qu»se tomam. E, prcvalccendò-se desso sigíllo, o»'
i.itcressndos exploram sempre em teícgrnnw
mns, em noticias á imprensa, os factos, pou.do-nns cm silinição muiln» vezes lnmeiilnvel.i—E V. Es., general, foi nomeado npena»
interventor cm Mntto Grosso ou commundau-
te «ln ji* região lambem—Fui_ nomeado commandante da 6* região
e não interventor, mas como a 6* região ju«risdiecioiin Malto Grosso e ns forças da re-
gião estão quasi na sua totalidade naquello
Estado, certo eu tenho quo assumir o com-
mando cm Matto Grosso, onde permanecereinté cessação dos factos políticos que ora omcorrem.

—E quando parte V. Ex.?—Logo que o governo o queira. Em todocaso não lia ainda dia marcado, ao contrario
do que sc disse. Tenho ainda que deixar em
prelcin negócios meus e tenho muita vontade,
pois o prometti n mim mesmo, de deixarfundado o Orphanato Osório, para o «piaitenho trabalhado com satisfação o carinho,como já tive oceasião de lhe dizer.—Com n sua partida fica vaga a preside»cia do Club Militar?—Não... O coronel Sisson é o vlce-presl»dente e," naturalmente, assumirá a pre»I«dencia.

—Mas, o coronel Sisson não está algumacousa incompntibilisado com o Club, desde .1moção feita pelos seus membros?—Realmente, o coronel Sisson não está
nctualmcrilc muito bem com todos do Club,
pois que S. S., que foi um dos signatários
ela moção que enviámos no presidente daRepublico e da que levámos no general Cae-tniio de Faria, foi o mesmo que em circular 1
reservada nos seus cómmandados, provocouo sen conhecimento pela imprensa, numa si-
tuação pouco ng.-adavel para o Club Militar,
dando motivo a boatos tendenciosos que des-
gostaram os collegas de classe.—Nesse caso...

—Nesse caso, terminou o general Barbedo,acho que devia renunciar á presidência quelhe cabe por lei.

H
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Esse
encontrados

Achn-seVi venda o G" fnsciculo (0o episo-
dio) das interessantes "Aventuras de Chcr-
loquinho". Preço elo fnsciculo _200 réis
c os anteriores fnsciculos são
em todos os pontos tle jornaes.

. m^svm "

O «Carlos Gomes» chegará
hoje

O Sr. chefe do eslado*-maior tln Armnela re-
ccbeii um rndiogrnriimn dc bordo do transpor-
to "Carlos Gomes", que está em viagem de
regreso da ilhn dn Trindndc. Segundo infor-
mii esse rndiograinmn, o "Carlos Gomes" che-
gttrti no nosso porto hoje, ás 20 horas.

.** »-BfS>Otf--•-

Arithmetica e Escriptura
ção Mercantil

CURSOS PRÁTICOS DIURNOS E
NOCTURNOS. Leccionam-se estas disci-
plinas na Escola Rcniington. — Rua Sete
de Setembro ri. 67
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HOJE _AMANHAE
DEPOIS

LONDRES, 13 (A NOITE) - Informam de
Snlonica quo as tropas serv.ns depois de inlit-
gíreni nova derrota aoa buljaroa o"n=„
a cidade de Brod, na confluência do ™>K™«'-
com o Corna, c a pouco ma s da dez kjlomc-
tros ao sul do Monnstlr. E' essa a primeira
cidade servia do certa importância que os sèr-
vios reconquistam. Os búlgaros contra-ata-t-
ram, mas foram repellidos com enormes per-
daEntre 

o Ccrno e o Monfilenitza os servi os
continuam a avançar com grande rapidez. I*o-
ram capturados mais uns oitocentos bulgaios,
entro os quaes luv tres dezenas do officiaes.

Na frente do Struma, os inglezes chegaram
nos arrabaldes de Seres, onde os búlgaro» ro
concentram apressadamente. A arUlftawa^m-
linda está bombardeando com grande Intensl-
dado an posições búlgaras. Na *'•*••*•»?»-
ran. também oa inglezes attinglram os arra-
l.aldea do Gievgcli.

Os aeropliiuoa alliados bombardearam, com
Buccesso, os acampamentos, a linha férrea e as
estações búlgaras dc Prilep o PhilipopollS.

O communicado official

PARIS, 13 (Havas) — Communicado sobre
as operações no Oriente:

"O.s servios repcllirum violentos conlrn-ata-
quês elo inimigo c estabelcceram-se ua nlelcia
ele Brod. , „.

Nos outros pontos canhoneio e escaramu-

Os nossos ncroplanos bombardearam Prilep
o Philipopolis." «•ta»-*

O Sr. Wencesláo Rraz passou todo o dia tle
hoje indisposto, não saindo dc scus_ aposcu-
los Foi por isso, adiada pnrn amanha, á mes-
mn hora' iá annunclada, no Cnttcte, a reunino
cios Srs, Dr. Affonso Camargo e coronel 1-elip-
pe Schmidt, respectivamente, presidente e go-
vcrnndor do Paraná e tle Santa (.nthnrina,
pnrn com o Sr. presidente ela Republica, fi-
xr.reín o din da nssignntüra do laudo do necor-
do que resolve o caso do Contestado, acto a
que o governo dará a máxima solcmn.tlade.

Ficou resolvido esta tarde que o embarquedo general Barbedo, recentemente nomeado
commandnnle da 6' região militar com sedeem S. Paulo, se renliso no próximo dia 81..Amanhã o general Barbedo passará a ehe»fia do Departamento «Ia Guerra ao seu suo»stituto já nomeado, general Cardoso.

» -Se». ¦
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Rio Grande
hoje

Bilac 110
O general Caetano de Faria recebei*

telcgramam do coronel Albuquerque, director
do Collegio Militnr do Rio Grande do Sul,
communicando que o collegio realii.ou hontem
uma sessão solemne para a recepção de Oln-

Nesta sessão foi feita no poeta carinhosa
manifestação, sendo-lhe entregue delicado mi-
ino, offertii ela guarnição militar de Porto
Alegre.

»—<?«». ¦¦ .-_-

O cura as inf iammações do<
olhos

MOURA BRASIL rt„a Oruguayana. S7
¦ 1 1 ¦ ' 1 -ntltTT- t ' '"

FALLECIMENTO
Falieceu hoje em Petropolis o acadêmico

ele medicina Humberto Achilles dc Faria
Mello, irmão do Dr. Heitor Achilles o do pa-
dre Achilles Mello, vigário de Campos.

Seu enterramento realisar-sc-á amanha;
ás 8 horas, saindo o corpo elo sanatório de
S. José pnra o cemitério dc Petropolis.

mo**
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A Moda e Mine. Guimarães
Grandes "ateliers" de alta costura. Exc-

cução rigorosa dns ultimas novidades e crea-
ção do modelos nrlisticos e originaes, da
nctnal moda. Especialidade em vestido' de
casamento, "soirce", pronicnado c

1'roximo á avenida Rio

i. 1 I ¦¦¦,» " "- __
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mrômil cura I
1 qualquer fossei

Globo
BHERING & C. participam nos seus amigos

•c freguezes, que, em virtude da nlta do cafe
cm grão, elevaram o preço do
leis cm liilo

enfé moido 100

E.í*.r de Nonucira-Uvico dc Grande Consumo » Rio de Janeiro, 13 de outubro dc 1010.

e", prornennde c "Inil
Icurs" (Granil p*'ix Paris, 1900; Londres 1011
e Mcrilo Industrial). Rua S. José n. 80;
tel. Central 4.094
Branco.

., ... 1 mo*» >

Cinco mil contos nHo é brin-
cadeira

A "Revista da Semana'* habilita os seus as-
signnntes á grande loteria do Natal, de
Hespanha

tsr A empresa da "Revista da Semana",
a artística e elegante publicação illustrada
do Brasil, adquiriu um bilhete tln muis afa-
mada loteria do mundo, n loteria hespanhola
elo Natal, destinando o prêmio que porven-
tura lhe possa cnber por sorte nos seus ns-
slgnníitcs. Para que o publico possa apreciar
este novo concurso hnstn saber-se que os
prêmios que a colossal loteria distribuo
montam a mais dc trinta mil contos c que
cada bilhete custa cerca de um conto de réis.' A "Revista da Semana", no seu numei'

«V de amanliã. explica melhor.

Entre les deux...
Elle não morre

Seria uma peça que elle pregava, A anm-
sia concordaria com o casamento e a noiva
cora a nmnsiti, para que elle, o ai Jesus
das duns, não morresse deveras. _

Mns tinhnogunrtln-cancclla receio de que
sc não fechasse ele vez a passagem de volin
pnrn n vida. Vne dnhi tomou o veneno e o
antídoto. ...

Ainda ossim, a Ass.stenc-a foi á rua Vi-
ctor Meirellcs n. 10, casa 8. onde o su>-
ciela" mora.

Foi assim: Oscnr José Carvalho, que conta
27 nnnos e 6 guarda-cane/ila da Central,
mora com a amnsia á rua indicada. E era
noivo ou nnmorndo tle uma moça.

A nmnsin brigou, a noiva também brigou
Oscar bebeu um pouco dc iodo e, logo após,
outro pouco dc óleo de colzn. Gritou. An-
tes da Assistência chegnr já o oleo "corta-
rn" o veneno.

E dnns fnrão accéirdo ?
—¦ ¦ 1—. 1 ¦¦¦¦ ¦ ««tEfta» *t '¦ "¦

O Sr. João dc Sá Rocha dirigiu-nos á tar-
de uma cnrlit nssovorando-hos que, fazendo
publicações pagas nesta folhn, "sem a menor
mnlditde", não tentou illudir a nossn boa fe.
"Bastava ii administração da A NOITE rc-
cusnr ncceital-its para eu não fazel-ns sair ,
diz o Sr. Rocha nn sun carta;;

Muito desejávamos não voltar a este Inmcn-
tnvel assumplo; mas nos é necessário cscln-
recer que a recusa não se deu exactamento
porque não julgávamos o Sr. Sá Rocha capaz
de disfarçar em reclamos, na apparciieia in-
offehsivós, ataques a uma senhorita. E' co-
nhecida a fiscnlisnção que exercemos sobre ns
nossas secções ineditorines, das qunes temos
cxpulsodo sempre as publicações desso gene-
ro; pois essa fiscnlisnção foi burlada com a
inserção tlessns maldosas reclames, uma dás
quaes motivou uma interpcllnção no seu pov-
tador, que firmemente declarou encerrar ella
a verdade exncin, o que ranis tnrdc verifica-
mos ser inteiramente falso. E, como nada le-
mos com qualquer questão pessoal tle quem
quer tiue sejn, aqui damos por findo esle in-
cidente.
_. , ***** 1

A exposição de pintura das
Sras. Maria Pardos e

Regina Veiga
Numerosa e distinclo foi n assistência á ln-

nugurnção, ás 11 horas tle hoje, na Galeria Jor-
ge, eln exposição de pintura elas Sras. DI).
Maria Pardos e Regina Veiga, discípulas dò
professor Rndolpho Ainoedo. A'quclle acto
lambem estiveram presentes os Srs. Drs. Ni-
lo Pcçnnhn, presidente elo Estado do Rio, e
Carlos Maximiliniio, ministro do Interior.
Vale n pena registar também que, então,
eram vistas elo salão do certnmen senhoras
c senhoritíis, artistas, professores da Escola Na-
cional de Bcllas Artes c críticos.

A exposição compõe-se de 114 quadros,
oleo e desenhos, (10 ele I), Regina Veiga c 5-1
de D. Maria Pardos. A impressão que sc tem,
á primeira impressão, dessa exposição é a mo-
lhor possível, bem disposto:, que sc encon-
Iram todos os trabalhos na Galeria Jorge. Ha
lambem que os quadros de ambas ns talento-
sas dis.cip.uln do artista da "Narração ele Phi-
leias-' são obras cuidadas c com qualidades a

1-ero 
1 Oculista?- Largo da Carioca S,, sobrado., {^J* 

tlas tlules diremos' raais dc e^n»ü e
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j-VERÃO DE -19-ie-|
==:CASA COLOMBO=

AVENIDA 
o OUVIDOR. |

Inaugura amanliã n exposição das ultima* cr**- I
çflcs para o verno

SVesíldos 
para senhoras, eleean» ¦tès e oriainaes, modehos em Ivoüe, 5o$ e 56$ooo

I 
Vestidos e costumes cm Unho, ¦feitios na mais perfeita elegância |5o$ e 6o$ooo

Chapéos para senhoras, crea* fções especiaes para verão 1
******M\Í

desde 2o$ooo

0 12 de outubro na
Hespanha
—•— - 

}A «Festa da iftaça» esteve
brilhantíssima

MADRID, 13 (Havas) t_ Na "Union Ibero»
Americana" rcalisou-se hontem uma festa
para commcmorar o anniversario da desco»
herta da America. Estiveram preseutes os
Srs. Reverter, Bezada, Bugallal, Andrade «t
Espada o os ministros da Marinha e dos N*»
gocios Estrangeiros, Srs, Miranda e Giinenu,
epie, em nome do governo, proferiram bri-
llinnl.es discursos celebrando a estreita união
existente entre a Hespanha e as nações da
America.

Ficou decidido enviar uma mensagem de
saudações aos chefes dc Estado das vint*
nações que na America falam a lingiu be»-
panholn.

Em Barcelona, segundo dali telegraphani,
também se realisou uma Imponente festa era
frente ao monumento de Colombo, festn ess.t
que teve a assistência das autoridades locaes
c ele vários representantes consulares dos
paizes americanos.

O "maire" proferiu um eloqüente dlscur»
so na Casa da America. A festa teve grand*concorrência de povo, que presenciou tran»
quillamente o desfilar das tropas.

¦ *»•*• ¦

Elixir de Nogueira Milhares do Curas

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.

ÍIA-F.i-* „T OHíl Chocolate, bonboni

chocolate, sã de Bherin* .S: Comp. rua Sete d»
Setembro, n. 103

1 1 «¦•»>"São Lcurenço" -
brindes. LOPES SA' i COMP.

¦ mo**

Cigarros populores, da
fumo Itio Novo, para
20Ü réis, cora valiosos

ASSEMBLÉA 44
DAS 2 EM DIANTE
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Não ee conhece o
destino do comntan-

ctasv&e Profogenet
. ^» iflrjí f.,i chcln (1j anelcdnilo peln sorlo
. tomniaiulanlo Prolngòiios GiilionrAe», <pic,
«notando mn liydro-aoroplaiio fiurtlss, partiu
Sii.nt.in pnrn a enseada Hapllstn dns Neves,
i,. onile devia ter regressado hoje. Alguns of-

B

&

.«ni «|oe o .'i.iiim.iiidii.ilf Prologenes ha-
(li iv.olvl.lo adiar <> sni regresso, i\ vlslti do

sdi, do (empo. O Sr. chefo ilo íistnihcMalnr
jV Aii.iii.lft recebeu inulli. »i dn, entretanto,

ÜVÍii trlcgramnin «le Angra doa lieis c.uunuinl" 
«ml., .me o livriro-ncronlaiio liavln nnrlldo ;i
b.irj iiriri.n.i.i, as •> ''«• „ ,

J òrnols <li^"> o até 18 horas, quando mnls
rrna ven pedimos Informações uo Hstndo-Malor
il.i Armmla, ncnliiiinn outra communlcnçilo lia-
,<la üi.Io recebida v niulto menos n do que o
poniiniiiiditiilc 1'rotogenos houvesse transferi-
do n sun partida.

di postos semnplioricos do Castello r do
piiarouí nada puderam Iniormar, porque,
reinando Von. dn barra forto cerraçüo, nnjln
ti pódc distinguir á distancia. As estações
ladlugraphlcns dcsln capital lem tentado
corresponder-se eom o oppatcllio inslallado
n íwr.io do hydroplnno, mas esse npparclho
e frnquisslmo c nüo nttende noü clinnindos,

0 Sr. nlmirnnlo Onrnicr, rlicfe do Estado-
| Muíor, n vista da demora dc noticio?; seguras
. sobre o aviador, dclorniiiiou que .» rebocador
• "Aiidaz" snif.se barra fórn cm procura .1.. liy-

dro-acroplano. Ivssc rebocador foi vislo pou-
ro além dc Copacabana pelo Sr. capitão de
correia Anniliol Soullnho, cominandante do
íinquctc "Tt.p.v", entrado do Santos As 17,15.

Terá liavldo mu nccldonto? Os Srs. nhnirnn-
| tes Alexandrino e fiarnter acreditam que não,

achando nniilo possível u hypothese ele ter o
, coounandante Pelrogencs aterrado cm algum

jijiito da costa, para fugir ú inclcineneia do
limpo.

Como até ás 18 horas continuassem a faltar
íioliclas do commandaiilo Protogcncs, as nu-
loridadcs superiores do Armada fizeram
uir iziflls. nm rebocador do Arsenal de Ma-
linha era procura <lo hydroplauo.

Também o tenente aviador Schort s.vu
birra n lóra, A ulliiou hora, numa das vedetas
.io ''Minas Cernes", pnra percorrer ns peque-
nas enseadas da costa sul, numa das quaes
ti prssura» Unham o'» nvindores se abrigado.
em — - ¦ m*— > ¦ —'As commissões do

Senado
'"Com a presença da maioria do seus mera-'liros reuniu-se hoje, no Senado, a commissão
iü Harinüa • Guerra. Essa reunião, como lo-'dis st outras, foi seercia, mas xiella devia
\£vu tratado do estudo do projecto refe-
(tuit ao V tenente Octaviano Cavalcanti,
isnforns* o fcr. Tire» Ferreira requercu uo
Sanado,
1— i ¦»«»» i '

O orçamento de Bello
Horizonte para 1917

l BEIiO HORIZONTE, 13 (A NOITE) <H O
Conselho Deliberativo reallsou hoje sua ul-
.tlxiii; sessão, votando o adiamento da seguu-
Ut discussão do orçamento, para haver o
ftmpo necessária ao estudo das emendas
hpresentadas.' Va» ser convocada tinia sessão exrtardi-
hr/.í. para a terminação da votação do orça-'«naato 

para 1917.
I ¦-¦¦ i'«li>i ¦

A historia triste do José
e do Joaquim

Câmara
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03 orçamentos na o •¦»£>¦*»• 
[A GOERRAIUm discussão inferes-

O discurso do deputado
Carlos Peixoto

O rclnlnr do orçnmonto dn receita, Sr.(lopulndo Carlos Peixoto; orenpou hoje, Ahora «Io oxnedlonlCi u tribuna du Ciiiiinr.i,
pnra repelir d completar iirgunionlo» cxpll-cativos do sua iitlituilo como membro ro-
Intor dn commisiíln du fliiniiçn». H«rn ímoS. Ey. Iniciou sou discurso mzrmlo um lil.i-
lorleo dn nossa política flnhneelrã nesse» ul-
Umo* nnnos c mostrando .•>> dtfflctililmlos
quo começamm a se nceiimtilnr «icsUc o o.'-
çnmento ilo 1011.

Nnda ninla Icriam de f.i>,-.' n commissão
o i. Cninnrn pnrn seguir n orlcritnçãn doi on-nof anteriores, ao verificar »»' "(!,"ii.'!i" ouroc papel do ltUü, do que nceoitnreni a exígeu-
cia do novas trlbutni.'óes. Esse u motivo
qüo levou o orador u trazer ao plenário o nl-
vllro das tributações ouro. Estas, porím, não
poderiam recair fcnbro a exportação, quo I
havendo nlllngldn nos niiirns nhteripres á.
guerr.i n uma media do 00 milhões de libras.;
dccrcscou de tal modo qu-> será m.illo dê
nos nnlmnr «;i nltlnglr esle mnin n fi-l iu!-i
Ihõcs. Dnhl n nllltu.lc da ('ninara do pre-,bcrvitr a cxporloção de novos Irllnilor, o dó
sobrecarregar a Importação. );• verdade -••
lembra o Sr. Carlos Peixoto — que mui tos
aconselham nqucllns tribuluçõcs para 1DIM.
S. Ex.', porém, mio seguiu Ir.es conselheiros
porque cntoitdcu dever mostrar a ncccssiiin-
de se ter a covngem de enenrnr do frente
o futuro financeiro d» paiz, Não quorciido
que nos orçamentos concorresse o peso da-
qucllns duna trl)iutiiçõc3, 'i nrndor julgou
quo seria acertado so reservar o niigmcnto
dos recursos papel parn o nnno seguinte.
E' íior is-.» quo procura provar que, nlmín
niesmn que a Câmara houve.;!.;', acecito o au-
gmento da receita ouro, ficaria no dever, na

brigaçilo do crenr, cm IfllV, recursos pnpel

A
nal

Eiitrolt cm jiil^anienlo iiojc
o tenente Sigiuurin^a

Julgamento compareceu- hoje, no Tilbti-do .lury. o réo Joaquim Slgmnrliiga ,!n
Costa, tenente dontlsln do Exercito o uca-
(lemluo de direito, autor <la hceim de sangue
ocçorrliln em li dc sptombro dp nnno pns-nado, no Interior do cartório dn 5* Vara CI-vel, no Korum,

ü crime íol pralleado com rapidez. No lu-wrior (liKiuello cartório nclinvn-se, sentado,
a conversar com algumas pessoas, AntônioAraújo 1'Yrrciru .Tacohllin, com (|ucm o te-neiiu' Slginnrlngn ninntlnlui relações com-
morclaoí, cm »ürios ijugoclos, Entrando nocartório, Slgmnrlhgn avistou logo Jacobli

-*••-«**-

Cairo foi tíesarniada a
esquadra grega

A nova oifonsiva Ingleza Ino Somme i
PARIS, 13 (Havas) — Dií uma íiofa

scinl-off idosa:
«Os íilliiiit.s coniinuuicadns francezes

limitam-se a a.-.signular grande aclividadt?
i-iícipto.-a das ihias artilharias ao rioTie
e ao sul do Somme c a regisiar pro-Ctíi:

iVaicarlovlo, Slgmarlngn avistou l.ogo Jacoblnu, gressos na úireccão de SailIv-SlilIUci,a quem prpcurnvuí Altercarain sobre que- A nova aceâo oiíeiisiva fmorolíCMiíiidLides perllnentes nos negoeos de (ino oaiboi -.»ix- «_.i ' «•ic»»i»h cmprcnenaio
tratavam, o Slgoiarlngn, em mu movimento P*'08 '"«'«c» a° norle do Somme vi:

ivo) rnplilo, sacou .le um revólver e, alvejando
¦Tacoblna, dotonou-o varias vezes. .Incobina,
ferido, foi soccorrldo pela Assistência, em-
quanto ns pessoas que se nchnvain no corto»rio o outras chegadas allrahiilns pela» delo-ilações, offechinram a prisão do crlnilnpso,D flngranto foi lavrado no próprio foro,
presidido pelo Or. Carvalho o Mello, directordesse departamento da Justiça. Km suas de-clárnçScs o accusado disso que fora levadonquello acto por ter. com surpresa, verifica-.lo que .Incobina 6 vinha lesando em seus ne-
goelas, roubando-o, deixoudo-o cm critica
ti Inação,

Hojo compareceu elle ao Tribunal do .Tu-
ry. Estava fardado do uniforme knkl(• escoltado pie um official ele ogunl patcil-te, Nas tribunas da defesa nchavom-se osDra. JSsmcrnldlno Bandeira e Wiilndclplib •]*
Azevedo. Os nliimuoo da Faculdade Livre doDireito, a que pertencia o rio. enchiam o re-cinto, onde tnnibcin sí achavam alguns of-ficiac» do líxérclto. Constituído o conselho
de {ionlençn, <> promotor, Dr. Gnldino de Si-
queira, usou da palavra para produzir a ui-cusaeão. Principiou S. S; por fazer uma pon-(Icrndn anal.vso »lo processo, lendo c com-mciitnndo depoimentos. Depois procurou des-
fazer a nllcgação de ter o réo oxido pela pri-vação dos sentidos, lendo ns suaij própriasdeclarações. R em uma oração syrithctica. lo-
gica o pondcrhdai o promotor falou ntõ «a 17horas, quando foram or. trabalhos inlcrrom-
pidos para descanso dos jurados. No Jurv,a não ser a assistencia dos acadêmicos, « dc
populares tra fraca, quasi /íulla.

lteabertn a sessão depois das 17 1J2 horas,obteve a palavra o Dr. físmeraldino' Caudei-ra, para a defesa elo réo.- —r

fcffi f|ue entra um cachorro
Pensão Cliinoai. Rua S. Francisco Pavier.

KspeclalKtadti em error, de toda» a» for-
tnss...

iy assim a pensão elo José e do Joaquim,
ílous filhos do Celeste império, qu» vieram
fera o Drasil a cavar os patacos.

H tt-m bom coração.
Vm dia, nppareceu-llies ít porta, nm tão, nm

pingro cão vadio, como diz ncruclln poesia dc
ftuerra .limqueiro, tão recitada que foi nos
Salões, por moços trágicos o recitadores.

Tiveram pena e o -bicho lá ficou a engordar
.oom os restos, dando preferencia sempre á
.aine e despresondo o arroz, a especialidade da
basn.

Hoje, foram lá tres homens desconhecidos.
Queriam matar o cachorro,! Os chins se oiipu-

lucram! Os homens voltaram a sua raiva con-
Ira os dous e foi rim chover de pancadaria....losé e_Joaqiii'm a escorrer sangue foram ao
18° districto quèisar-se.

R o cachorro nenmpanhou-os,
"— '—¦ — ¦—» »''*<i1>Pl»l | —I-¦¦ ¦!'>—

Uma sessão cívica no
Curvei! o

* CURVELLO, 1?. (A NOITE) ^ Rcalisou-se
íiontem, uma sessão cívica na Escola Normal
líesta cirlrute. O Dr. José I.oiirenço Viauna

fez uma conferência sobre a histórica

no valor de algumas dezenas do mil conto?,
querendo nssiin dizer que. embora votados
o--, orçamentos, a parle papel necessitaria ilã
ii ni reforço seguramente superior a ,r.O mi!
conto.; papel, li ainda: reduzindo a quotaouro de 115 "j" parn õ."> a (.anuíra terá '-iii
1!M7 do pedir mais algumas dezenas de mi!
ronio." em ouro, além do papel. Isto, nn
orador, parece nio ser política e sim inci-
cia, ou si é político é a política do n:lin-
mentn, porque adiar o sempre adiar é que
temos feito.

Km íicjíuida S. C.v. passa n atacar a op'.-
niâo dos que entendem qu-.- todos os males
netunes dependem dp termo dn guerra c »iuc,
assim, terminada osln, terão os mesmos
deSapparecido. Neste ponto S. j;^. aiialy-
sa os clcmVntos numéricos de nossn exporia-
ção e importação nesses ulümos oito mezes,
fazendo considerações que, ordenadas cm seu
discurso, visam estabelecer ó seguinte: es-
colheu a nuper.-laxação da importação purlhe parecer que na exportação não se deve
tocar nem com uma flor <¦ porque, mesmo
que assim não fo:,cc, a snper-la.vação da im-
liortnção teria dc ser feita porque o nu-
gménlo da quota ouro não determina dimi-
iiuição de valor ou volume da importação,
O orador prova taes asserções rom vario:;
dados estatísticos qua líi á Câmara, c mostia
como, a_dcspejto da quola-ouro, subindo a ! nhia dc Navegação 

*S. 
João dn" Barra ãrc7.m-imporlaçno, nao & razoável se suppor que!pos. Os nceionistas desta reunidos resolvemais nm pequeno niigmcnto venha provocar ram vender as suas accões a capitalistas nnia baixa-espanlalho". ....... ... .- - ' ......

Uma grande transacção
racassada&

Como se effecluou a venda
da C. N. S.João üaBarra

a Campos
CAMPOS, 13 (A NOITE) - Fracassou airausaceuo vivaldi para a_ compra da Coropa-

l'"il;
(laia, então, commehioWida". lU'ccberam-n'õ na
tribuna as alumnas Julicln Mnsciircnlias, Es-
tncrnldà finto c .losephina Ucrnudcz. A sessão
foi nbrilliantndn ]ielu bunda dc musica dn Sn-
ciednde S. .losé, dirigida pelo maestro Emi-
lio Fructuosò.
—-.. ,i i «a»»» ¦

Um incidente termi-
nado

, .1I1Z DE FO'UA, Kl (A NOITE) — O juizne direito desta cohiurca confirmou lioje a
cionlciiça do juiz municipal, julíjonilo impro-'cetlohtc a quelxn-crime dada contra o corres-
pontlciilc dn A NOITE por motivo dos acon-
lecimentos do Collegio Malta, daqui. Fica as-
Eim encerrada essa questão."*"—— ——- ,.i. > ipfrfS» ——m

O CAFÉ'
0 mercado tle café abriu lioje ao preço de"'/(ni, 

pnr arroba, para o typo 7, com poucoslotes ii venda, e egual procura, tendo-se veri-ficndo negócios para U.70-! saccas. No correr«o tlin, porém, foi recfciiida noticia do nova
fiOisn nu Imlsn de Xov.-i Vorli, e esta de ;i ii 10
ponlns, c isso motivou nm pequeno estreme-•'inicnlo, procurando òs compradores ndquirir" Rçnçro ao preço de 9S600 e assim houve ne-
Rocios para mais l'!íi snceas.Nos dias II c IU
fotrnrnin ll.iiíil suecas, em 11 embarcaram-||.0(;:, saccas e o ííslock" ficou reduzido a«4.197 saccas.

-¦•*»»—-• •

spa
O orador, concluindo, combate a nossa

mania de tudo querer atacar e destruir e o
nosso espirilo de demolição, dizendo queessa tarefa é bem fácil cm relação ã outra,
aquella que demanda o estudo dos problé-mas. liCinltru que essa mesma mania, se-
guildo expõe ú Câmara, foi causa da doca-
eiencia o desmoralisação monarehica.

No momento delicado que atravessamos t
necessário que cada qual iiiumcie seu juizocm linguagem chã e singela, defendendo seu
pensamento c, quando preciso, combatendo
o alheio, mas de maneira elevada.

E' o que não se nota no paiz, onde todos
reconheceram que estávamos em guerra
para cmitlir papel moeda, mas onde nin-
guem reconhece qeu estamos cm guerra pára
panar novos impostos...

0 orador defende seu pensamento e, porisso, tem a coragem de dizer que, mesmo quenão passasse dc üm simples ''chavão" o i*
dizer que n nossa capacidade tributaria eslá
esgotada, elle, o orador, haveria de se bater
do mesmo modo pelas novas tributações,

O orador recebeu muitos cumprimentos da
Câmara nttcnla.

Quarenta e quatro emendas
da receita foram votadas

A Câmara votou, depois, 41 emendas ao
orçamento da receila, que foram approvadnS
ou rejeitadas, conforme os pareceres d.i
commissão de finanças.

Entre as emenda» approvadas estão as se-
gtiiiiles:

Na "Renda com appliçação especial", ao
seu ri, 5 — Fundo de portos — na parte rc-
lativa ao porto do Itio dc Janeiro, acerescéu-
te-se "Cobrando-se pelo manganez, n titulo
de carga c de capalazias, a taxa única dc
18000 sempre, que a tonelada dessa mercado-
ria valer 30$ cn mais c cobrando-se. íí$000
sempre que esse valor for de ãOÇ ou mais";
riugmente-se a dotação na parte papel, jun-
lando-lhe mais •ÍOOiOOOÇOOO.

—"Ao art. íl° paràgrapho Io: Supprirria-se
a condição da offecliya existência por mais
de dons annos para os jornaes e periódicos,
assim como a dous annos de circulação con-
séculiva para as revistas, ficando o mais co-
mo eslá" (íoferc-se á concessão de favores
aduaneiros para a importação do papei des-
tinado á imprensa).

Foram também approvadas varias cnion-
das relativas aos tecidos,

Não houve numero para a votação da
emenda n. Jõ.

Falaram, encaminhando as votações, os
Srs, Evarislo do Amaral, Pires de Carvalho
c Costa Ribeiro, aos quaes respondeu o Sr.
Carlos Peixoto.

' ! I ¦*•»» i i

pistas, sob condição de não venderem estes,ou fretarem, os navios a empresas estraneci'ras.
Acham-se, entretanto, aqui os Srs. VlvaliliLeile Ribeiro c Jnyme Schmidt Vascohcelloseiue, dizem, vieram ultimar tal nesocio.
A actual directoria da S. João ela Uarra aCampos vae ser destituída, visto pleitear irile-resses contrários aos interesses ela companhia

que é fazer a prosperidade da zona norte flu-luincnse. Esla solução trouxe grande couten-tamento no publico desta cidade.

O roubo do archivo
da Câmara

Foi imprenunciado o"AUfarraSsisia"
O Juiz da 1» Vara Federal, por despacho dehoje, íniproiiiincioii Ilodrigucs du Paiva, con-tinuo da Câmara dos Deputados, conhecido

pela alcunha de "Alfarrabista", elo crime tle
peculato a ipie respondia por aquclle juizo,por haver elle inderanisado a Fazenda Nu-clonal.

Para exercícios findos
O Tribuna! de Contas registou hoje o cre-dito dc 1,100:000í para pagamento de exer-cicios findos.

ida
. visa

a tomada das alturas quo separam a
linha de frente da estrada que vae dc
Banauine a Peronne.

A operação permitfirá i ala direita
ingleza collocar-se em alinhamento com
os francezes, que, depois de terem sub-
síituido os injílezes em Morval, prngre-diram a nordeste um kilometro e meio.

A batalha continua, promettendo rc-
sultados interessantes. "
Setenta mil allemães

prisioneiros
PARIS, 13 (Havas) — Uma nota offi-

ciai hoje publicada annuncia que o nu-
mero «te prisioneiros feitos pelos fran-
cezes no Somme ate ú data de hon-
tem ultrapassa do 40.000 homens.

Os prisioneiros feitos pelos inglezes
até ã mesma data montam a 30.000, o
que dá um total de 70.000 homens apri-
sionados numa centena de dias.

Este resultado dispensa miaestjuer com-
mentarios.

--* VIA*..

Os fujões allemães *^;'
PAIUS^ li (A NOITE) -- Tclegrapliam ae

Mudridt"De» subditos allemães que estavam inter-
nados cm Pumploiia e» que tinham perteu-cido & gunrniçao «Jo> Cãmcroun, faltando 6
promessa íeiia, fugiram »lo hciimpanicnto. As
autoridades tomaram providencias para a sua
captura, pois recea-se que. elles tenham fu-
giuo para liucr espionagem cm Franca ou cm
1'ortuaal"..
Morreu o deputado Maurício

Bernard
VAfllS, 13 (A NOITE) ~ O deputado Muu-

rieio Bernard morreu bonlem de inanliú, cm
Pau, quando ali procedia :i experiência de um
novo aeroplano. O apparellio cnih dc grandealtura * desfez-se contra o solo. Maurício
lleruard morreu instaiitiuicnmcnte.'
A fantasia dos boletins «lie-

mães
PARIS, 13 (Havas) — Deimenlc-se ofrici.il-

mente, a parto do ultimo communicado alie-
mão que sc refere a ataques ao sul do Som-
Bie, Estes ataques existem somente na imu-
ginação do redactor do boletim e figuram no
communicado simplesmente para se dizer qusforani rcpellidos.

ParaondeiráoOrpha-
nato Osório ?

Sobre a próxima instailação do Orphanoto
Osório, estiveram, á tarde, na Prefeitura, cm
conferência com o Sr. prefeito, os Srs. ge-uernl J.ui» Barbcdo e Dr. Júlio Ottoui. As-
sentou-s» ejue o Sr. prefeito se dirija ao
Conselho, solicitando permissão para ceder
um prédio da Municipalidade existente no
Meyer • «juo se presta áquelie fim.

jante no Senado
O tal Miguel Rosa e o

_ dinheiro das seccis
róllircagem até... noa

A illuminação da ia
do Governador

fe

» '999' ¦
Contrabando de chapéos

Panamá
Foram feitas a bordo do vapor inglez "Ara-

gnaya" duas npprcliensões de contrabando ele
18 chapéos Panamá.

Foram apprchensores os guardas José Ba-
ptista Lisboa c Dario F. Lima,

i —m , —

As taxas que a Recebedoria
de Minas cobra sobre

o café

Os desfalques nos
Correios

Prosegiiiu o inquérito sobre os desfalques
dar, agencias dos Correios. Foi ouvido e nté
ã utima hora ainda depunha, hoje, u sub-di-
rector da contabilidade dos Correios, Sr.
Wnntleek.

O inquérito na 2' delegacia auxiliar, como
so sabe, corre cm segredo de justiça.

Conelemnados porhaverem "alugado"
uma casa

. Foram lia tempos denunciados perante oliiiü ila 1!" Vara Criminal Albino Martins da'j''v.i, Álvaro Caetano Pereira o ,loão LerrioS"a Silveira, por haverem, em (J dc julho docorrente anno, so mnncomniunado para se•ipossarem da casa da rua Dr. Carmo Netto"• 138, contra a vontade do respectivo do-"% tendo conseguido as chnveg do prédio.Por meio de artifícios fraudulentos.0-juiz(i Dr. Albuquerque Mello, por scnlen-Ca ou hoje, condemnou os réos João I.cmos cAJuino Martins a pena de um nnno de pri-
2A°'c,ncom trabalho, cada um, e ú multa de*••' V sobre o vaíor do dnilllio causado iu.Proprietário, e absolveu o terceiro réo Àl-I
}•"'< Cadano Pereira, qboa ti

O bairro dc $&o Chrlstovfio
vae ter mellioraiuentos

O Sr, prefeito visitou lioje, o bairro de São
Christovão, attendendo ás solicitações feitas
pelos habitantes daquclla parte da cidade. Des-
sa visita resultou determinar S. Kx. o calca-
monto das ruas José CUmcnte o Abilio; a ar-
bòrisação das runs Cornclio e Dr. .Maciel; il-
iuiniiinr o mercado dc ücnifica.

Além dessas medidas, o Sr. prefeito rcsnl-
vcu ainda desapropriar os terrenos nlagádieds
dn run Bclla dc S. João, para o que deu as
necessárias determinações.

Uma manutenção de possecontra o Estado
A* Juiz da 1* Vara Federal a firma LageIrmãos, poc seu advogado Dr. Ferreira

Vianna, requercu manutenção de posse con-tra o listado dc Minas Geraes, sob a alie-
gatão ele que esse Estado, por sua recebedo-
ria nqui na capital, passou, ele Io de outubro
corrente cm deanta a cobrar pelo café dolistado, importado, o Imposto estadual de
8 °j° e a sobre-taxa ele tres francos por sac-ca, conjuntamente, quer o café se destinas-
so a consumo no paiz, quer á exportação pa-ra o estrangeiro, quando até então a recebe-
doria sempre cobrou taes taxas separada-
mente: a de 8 "l" sobre o café importado, ca sobre-taxa quando verificado se destinasse
ellc á exportação. Assim estava o commercio
da requerente prejudicado, tendo ella neces-
sidade de transportar a partida de sua pro-
priedade, dos armazéns da Central para os
seus estabelecimentos.

O juiz, hoje mesmo concedeu o mandado
pedido.

¦ —•»• ¦

Um official de gabinete do
cheje de policia cae de

uma escada
Quando esla tarde se retirava da Policia

Central, foi victima dc um ãeeidente o Sr.
Antônio da Costa Pirei;, official de gabinete
do chefe de policia. O Sr. Antônio du Costa
Pires, ao descer a escada, falseou o pé, caindo
e recebendo ferimentos.

Soecorrido pelos médicos da policia, ficou
constatado serem de natureza ieve os feri-
mentos.

Um justo pedido dos
criadores mineiros

_ CüilVELLO, 13 (A NOITE) — Os criadores
ínvérnistas de Montes Claros, Bocayuvn, In-
confidencia e Brasília reclamarem do Sr. di-
rector da E. ele F. Central do Brasil a ur-
gente cònstrucção do curral para o embar-
que de gado na estação de Várzea Palma.
Ksse serviço, allògám • òs criadores, consulta
não só os interesses de toda a zona como da
própria estrada.

¦ ^W* ¦ ¦ ¦ '

Um medico americano na
Academia de Medicina
O Sr. Dr. Carlos Seid), director geral do

Saúde Publica, na sessão d,.<. hoje, vuc apre-
sentar á Academia Nacional de Medicina o
seu collega professor Dr. l.cwis Wendòll
Hockelt, da Rockfeller Fundation Internricio-
nal Health Board, hontem chegado a esta ca-
pitai.

O Dr. Iíncketl, qne já esteve no interior
dc Minas, cm viagem de estudos, veiu ao llio
para dar desempenho á commissão que lhe
confiou o governo do Estado do llio, dc fazer
no interior desse Estado a pr.pphylaxia da
anliilostomiase, de accórdo com o contrato
celebrado entre o governo fluminense e a
commissão rloekfeller.

O Dr. HncUett, antes de iniciar os seus
trabalhos, tenciona fazer algumas conforon-
cias nesta capital, sendo possível que ellas
se realiseni na Academia de Medicina.

-<«•»•
Uma interessante excur.
são ás estradas de roda-

yeni do Districto
Como antecipámos, o Dr. Toldas do Ama

rnl, sub-dirçctòr de Obras da Prefeitura c qne
representando o Districlo Federal, toma par-
le nos trabalhos do 1" Congresso de Estradas
de flodagcni, convidou os congressistas dc pais-
sagem por esla capital a visitarem as estra-
dns ele rodagem construídas <¦' ern cònstrucção.
ICssa excursão sc rcalisará nas segunda c ter-
çn-feira. Quando for visitada a estrada de

no caso, agiu dei Santa Cruz, n directoria da Companhia Ilnnglí cosa alheia, sem cònseiitiniehlo do réspecti
? affcreccrá um almoço nos excursionistas. » vu dom,, por meio de chaves falsas.

O CONTRABANDO DE
GUERRA

O Sr. ministro da Fazenda baixou uma cir-
cular aos iuspeciores das alfândegas dccla-
rando que o governo britaniiico resolveu pro-
hibir a importação no Reino Unido dc es-
pingardas dc ar, de sporl, caça, combinas e
laranjas.

¦ ¦*»»» ¦———————

Os que vao para
reccao

a Cor-

O Dr. Albuquerque Mello, juiz da .T Vara
Criminal, condemnou lioje á pena de um an-
no c nove mezes de prisão ccllular o réo
Joaquim Coimbra, por crime de entrada cm

Um resumo da sessão no
Senado

A* hora regimental o Sr. Urbano ajantos
assumiu a presidência, declarando aberta a
sessão. Approvada a acta da sessão anterior,
passou-se ao expediente, durante, o qual fa-
laram os Srs. Alfredo Ellis o Atidias Neves,
conforma noticiamos cm outro logar.

O Sr. Bucho de Paiva deu conta do dosem-
périho da commissão incumbida de receber
os presidentes do Paraná e Santa Catharin."..

O expediente constou de tMegraínhias do.;
prcsidenles dos Estados, felicitando o presi-
dente do Senado pela dala dp hontem.

Passando-se á ordem do dia, que consta-
va de terceiras diseriásões de projcclos jónoticiados, foi Ioda ella approvada, com ex-
cepção da segUnda proposição, referente á
contagem do tempo, por actos dc bravura,
pedida pelo 1° tenente Octaviano Cavalcanti."
vislo o Sr. Pires Ferreira ter- requerido para
vollar á commissão de marinha e guerra.

aaaamantoa 1
Oi senhores embaixadores dos datada» ti-

voram ousrjo do ouvir hojo, uo Senado,viniift duriM verdade» proferida» feio Sr. Al-fredo F.ili* e um triste» tuolm atirradoí
pulo .Sr. .Khilár. Neve».

O senador puuilstn prdiu a palavra paramais uron vez tralar das mcusnçôfr. levnu-tadiiii contra o seu collega Adnlpho üonlo.
Leu au benadn uma carta «jor lhe dirigiu odeputado paulista Prudente d» Mora.-» FUüo,-ipplaudludo a sua altitude defeudcnelo <i
seu collega o ptdindu-lht que niiucmísso a
publicação, no seu «tlscurao do artigo publi-cado hoje e assiguado poio Sr. .ValoulcMer-
cado, coropa aluirei de c;crfptorlo dn scoador
üonlo, « que explica el.iniuicutn qual foi a
sua interferência no negocio da E. de F, dcAruraquara.

Tcrmitiudti essa parle do seu discurso, o
Sr. F.lli* dií aproveitar estar eom a mão
na massa c trata do um tclcgrnnuua vindo
do Tlierczlna, c nn qual ii barbaramenteaccusado o Sr, Miguel Roía, ex-governador
do Piauhy. Segundo o telegramma, ejuc osenador paulista li-, aquclle. governador re-
ccbeii cento o tantos contos para soecorrer
as viellmna dn secea no seu Estado. Dessa,
quautia apenas setenta contos foram ter ao
Thesouro e desta parte o Sr» Miguel Kina
mandou dar ao tenente Burlamaqui 51:1)00?;
dos quaes e.itc não prestou coutas. '

E fazendo uni histórico dos intuitos fjuc
o levaram a tomar parto ria prnpagauda vc-
pubü.-ana. das l»oas iiileiiçõcs que o move-
ram, i.etite que a relataçãó de fado» tão do-
lorosos, que bem demonstram a falta do es-
crupuio reinante, é o elogio íunebro dc uma
instituição.

S. Ex. foi mniln apartead» pelo Sc.
Ahdifls Neves, »|iie dizia ser esso tolegmm-
ma enviado por um correspondente apni-
Minado.

Demais — npnrlea o Sr. Lopes Goncal-
rco --• não se pódc acreditar muilo nas ar-
cusações dn imprensa. Por outro Indo i: veso
multo eommuin atacar-se todos aquellea qu:deixam o poder...

O Sr. Ellis explica que não tem Intuito
de atacar o Sr. Ptosn. Está rclulando a pss-sinla impressiò qliò lhe causou a leitura
deise telcgrninmn. Scnlir-sc-d orgulhos» si
o accusado se defender cabalmente, e paraIsso lhe offerecc ensejo. Só não scutirú a
sua revolta quem tenha n face estanhadn !

Trava-se, então, uma forte discussão sobre
imprensa na bancada fronteira »'» Uo Sr.
Ellis.

Diz o Sr. Lopes Gonçalves aue a Impren-
ca não merece fc.

O Sr. Azeredo — Ha honrosas escepçSeD...
Como a defesa da imprensa fosse secun-

dada pelo Sr. I'irc:i Ferrci/a, o Sr. Vicio-
ri;io .Monteirn_di;:, zangado :linlão não ::e i.ódc atacar a imprensa,
a imprensa que <• o mal desle paiz ?

O Sr. Ellis deixa cessar a tempestade e
proseguc relatando a péssima impressão quelhe causou a leitura de uma nota rcfereido
aos escândalos e ladroeiras da Alfândega de
Pernumbueo. Dsscrcve o que foram esses cs-
ca.ndr.los, o incêndio daquclla repartição
para fazer dcsapparccercm as provas exir-
tentes contra os ladrões. Profusa a lmpu-
nidade a elles dispensada e termina dizendo
que cm todo logar ha ladrões; mas. o quelho compunge a alma é a impunidade elo
que gosam elles aqui. Ha riiezòs que so cou-
cluiu o inquérito nobre a • Alfândega ele Per-
nanibiico, mas até hoje não lhe consta qnenenhum dos ladrões esteja ria cadeia. [

Teca elogios á Defesa Nacional o conclue
o seu discurso achando qu,; se devo fundar!
uma liga do defesa do caracter.

As palavras do Sr. Ellis foram ouvidas
com toda attenção pelo Senado.

Em seguida a S. Ex. falou o Sr. Abdias
Neves, que defendeu o Sr. Miguel Rosa.

Diz que nunca quiz trazer para o Senado
discussões de interesses rogioriáes, que não
deviam existir e que, si existissem, deviam
morrer lú por fórn. Fm consideração ao so-
liadòr paulista vc-se forçado a quebrar essa
linha de coiiducta. para lho dar uma ro-
sppstii. Narra, então, a luta que houve cm
seu Eslatln o que o correspondente a que se
referiu o Sr. Ellis foi colloeado nesse posto
com os fins preconcebidos de fazer o queestá fazendo, Lè, então, um telegramma cie
Thcrezina narrando horrores que se passam
na sua terra. O governo lança mão do todos
os processos dc compressão, demittindo des-
embargadòrcs e juizes, promulgando o ex;:-
cutando leis dc compressão, que ecrecárii porcompleto os direitos dn opposição.

Nesse telegramma é relatado um fnrfo
que causou. hilaridadc e que deu nm cunho
de grande felicidade ao seu discurso.

Dizia o telegramma que o governo do
Piauhy tinha ilemiltido o juiz ele direito
Justino Moura e tornado ps seus netos nnl-
los. Sabem para que tornaram os seus actos
nullos ? — pergunta o Sr. Abdias.

Todo o Senado o ouve estupefacto e elle,
depois dn pausa, accrescenla :

—- Para tornar sem cffeito o casamento
ria filha elo deputado Elias Martins, opposi-
cionislá !...

fi tudo lú t assim.-
Taes foram os factos narrados quí niuitoí

senadores, cm aparte, disseram ser nacos-
sario o governo intervir no Piauhy, o qne
muito desgostou aos Srs. Pires Ferreira e
Ribeiro Gonçalves.

E o Sr. Abdias termina d!zi'|do que a ac-
cnsação feita ao Sr. Miguel Rosas é o fruto
dessa compressão atros, que r.ão olha meio;
para alcançar os seus fins.
... i .«»»» i

S9 a Light qua a va®
fâzor

Hfl.solviii-.te, «final, o problema d.i llluinf.uaijSo olcetrlca ela ilha do Qovcrundor, aLight, tendo o Conselho Municipal rojoltaduumn proposta tln particulares pnra « exe*cuçíio ilciio serviço, propoz fiucl-o, o que i,.ineceito jiclo Dr. Azevedo Sodro, Pai.» nsson-tap o» ultimas provldenclns eatove, ã tarde,nu Prcfciiura, o Dr, llcgo linrro», iln dlreulo-rbi daquclla cuijircsn, »ine confereíieioit com« Sr. prefeito o fom o Sc. Inlcndenlo Pio Du-tro, «tuo se vinha esforçando pur dotar a illulies',».' lueUioramenlo,
Nào iiudriuos, ontrotonto, saber rm qu»condições Ul íeltn essa concessão ii Llaht. i»»»-

Um caso revoltait
Duas senhoras ameaçadas achicote por um pharmaceulico

Foi um neto revoltante c indigno quo bommereço «Ia policia, a cujo conhecimento j*chegou, a» mais enérgicas providcncliu.Apurado regularmento o caso. deve ,, phnr.macoullco, que. Justamente pela sua prni;-auo. eloverla ter «jutra conducla, ser severa-mente punido.
.Maia «io que tudo, foi ma homem iiusabusou ela fraqueza do duns senhoras ut-«Ictcsai-, pura iiuieaçnl-a.'» • chicote, depois duler maltratado uma «euhora cdosa, dign-i deto»la a consideração.
-V delegacia do 1C» districto foi Mme.Moraes, acompanhada do uma senhoriln simirmã, residentes ambas ú ru^ Pereira Nunesn. 131, queixar-se d0 uni plinrmacsüticn,'ar. Gonesio, estabelecido aquella rua n. 17-1.Tendo a progènitora da.piclla senlioramandado aviar na pltawnacia cm queslão.certa reeclln medica, porque houvesse demo-ra, foi reclamada • restituição «Ia imporlnií-cia jA paga.
I) Sr. tíeneslo maltratou a. senliora, que s»retirou. Maia tarde, sabedoraa do iucidante.Mn-.e. Moraes « sun irmã foram á plinimaolaindo proíligaran» o proceder ito profissional.;O Sr. Gencsio Insultou-as, ameaçando-as

com nm chicote, «spulsando-a» ido cstabele-
«iminto.

neglstaila n queixa, foram tomada; a* n#-cessai-las providencias.

O raorro de S. Carlos con-
flagrado

A*.i 18 horas *o Poalo de Aasisiencia trfl
solicitado um aoecorro pnra dous indivíduosferidos a faca. Segundo as ligeiras informa-
ções quo tivemos, trata-se ilo um graudíconflicto travado no alto idaquello morro,em que tomaram parto desordeiros conheci-
doa. A policia do 9" districto foi para o locai.

«»»»¦

A comissão mixta de re-
forma eleitoral esteve

reunida
_'A conanissão mixta de reforma eleitoral reir»niu-se hoje, ua sala da commissão do finanças.

tio Senado, sob a presidência do Sr. Buenodo
Paiva o com a presença ele senadores c doyn-
tados a ella pertencentes «í os interessados nos
seus trabalhos.

Nesta reunião ainda se tratou das noventao seis emendas apresentadas por diversos se-
nadores è da redacção dos pareceres a ellasreferentes.

COMMUN.CADÕS

mmsmm
Si3 quizer bem vestir, pa-

gando o que é razoável, vi-
site os salões de alfaiataria

— DO —

PARC ROY1L

Como vae passando o
acadêmico Caneja

Em um leitd ela casa de saúde continua
em tratamento o acadêmico Oswaldo Cano-
ja, victima hontem de um accidente quando
em passeio ua Cascatitiha da Tijuco. Caneja,
que caíra de formidável altura, aiém das gra-
ves contusões c excoriações generalisadas, te-
ve fracturado o frontal direito, este de todos
os ferimentos reputado o mais grave. O sen
medico assistente, comqunnto julüne tratar-
sc ele um caso melinilrosissimo,- emprega to-
dos os esforços para o seu salvamento. O
estado dn acadêmico era, ú tarde, relativa-
mente animador.

Qottas Virtuosas dw?°
Curam hemorrhoides, males do utero,
ovarios, urinas e a própria cystite.

MYSTER.OSA?
SIM I

A Ponte Mysferi@sa
Maravilhosa produeção da fabrica do

üockev dá Morte
SEGUNDA-FEIRA

NO
PARISIENSE

m

O suicídio do corretor
Theodoro Lobo

Não proseguiu esla tarde o inquérito sobre
o suicídio do corretor Theodoro Lobo, pois o
pae do Sr.Gulierres, o capitalista .loaquim (Iu-
licrros, chegado tle Bello Horizonte pnra
prestar declarações á policia, por doente não
pódc comparecer :i Ia delegacia auxiliar.

Amanhã será tomado ò dePOÚpeflto do ca-
Jpilálista, cn. sun rcsidenciio,

Contra a União
Uma questão dc montepio jul-

gada procedente
Na 1* Vara Federal, DD. Maria do Carmo

do Vallo Aceioli de Vnsconcellos. Pilenilla Ac-
cioli de Vnsconcellos c o Sr. Altamiro Aceioli
üe Vasconcellos, viuva e filhos do coronel
Francisco de Burros Aceioli de Vasconcellos,
propuzeram uma acção coiitra a Tnião Federal,
para o fim dc serem elevadas as pensões «lo
montepio pela. morte daqucllc contribuinte»,
como inspector coral, aposentado, de Terras e
Colonisnçao do Ministério da Viação, de 
3:6003 aimuacs, que têm recebido," pnra 4:200.?.
metade do ordenado que o contribuinte per-cebia. quando falleceu, e na razão do qual pa-
gou jóia e todas us prestações.

O juiz, Dr. Paul Martins, julgando a ques-tão. reputou procedente o direito invocado,
visto como o Supremo Tribunal ja, se lem
pronunciado numerosas vezes sobre o caso.

Considerando, porém, o juiz que as autoras,
viuva c filhn, só tê-in direito ãs difforenças das
importâncias recebidas desde os cinco annos
anteriores á propositíira da acção, o mesmo]
não acontecendo ao autor fillio, qne nttinfiiu
ú mnioridntlc em 31 de janeiro de 1012, jtil-Sou procedente a acção proposta, pnrn con- 16168....
deirirjar n União no pedido com a rcslrlcção 21231....
assignaiada. — — ---.;•'•»- ¦ 120GõS....

Os nossos moveis são
fabricados exclusiva-
mente para pessoas de
gosto. Não devem con-
fundir-se com os mo-
veis vulgares que se
encontram em qualquercanto.

Leandro Martins k C.
OURIVES, 39-41-43

 OUVIDOR, 93-95.
moveisTodos os frcguer.es que compram

B.ED-STAB.
«.liem que cilcs são
os mais modernos,
os mais e-'e:,,jinlc.»,
os mais «lelieatiòs,
os ma!? be:a acabados
e os mais fuceis dc pagar,

GONÇALVES DIAS, 71 — ÜBUGUAVAXA, S2

LOTERIA DE S. PAULO:
Sabc-sc, por telegramma, dn;,

prêmios da loteria extrahida lioje:
icguiiites
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As caixas escolares

hoje tDeram
Antigo -
Moderno
Ilio
J*nlleado 

Para amanhai
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Cachorro
Carneiro

Touro
rcru
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O Lopes
1? n.nem di o lortunn miiU «mpi'1*. n" -o»"lu • o!l«-

ifcoiuDiorcíwntagcnsnopiibicc, Ouvidor
Cn-n inalrir, rua Ouvidor 151 - Fll «BI _ÜU»Iluor

181; Quitanda, 70} Primeiro de M*rco,63-U *«g» «
Mi Kl); (ionorol Comuta, JÜJ. — o, l ame. rua vui»"
ilo fiovoinbro, S0.

Uma boa iniciativa om favoi*
da caixa do 1» districto

A» caixa" «flüolJIreH nilo, como hí nnlie, o
unico auxilio dn Infância (lesampiiiiiila i|iio,
por falta do recursos, deixa da fr«iuen'nr u»
escola» piihllenH, .... ,

O a* dlMrlclo «itcnliir f> o bairro onde
maior é a noccMldndo o ninl* nviilliulo o o
numero do i-rcnnçn* que, por fnlln du molos,
dclxniii do frcqiionlnr iih escolas.

Procurando re-iolver ouro cn«o foi eroniln
a enlxn cspiilnr quo, suli n dlrecçuo do onn*
roso nròfosiior velho dn Silva, roupoellvo
inspector escolar, tem feito JA alguns bene-
fidos. . ., ,

Para mellior.ir a idtiinçfio financeira des-
sus caixas, n professora I). .lullctn Costa nn
Silva Porto obleve dn empresa do Olnomn
íris, silo A rua dn Cnrlocn, a permissão pnrn
essa caixa estabelecer determinado numero
do cartões de Ingresso nosso cinema pnrn nu
lOSSSes «ilio nhl sc re» II sarem iltimiilo esto
me», Assim, Braças n essa Iniciativa, dn qu.il
£ principal figura O Sr, Jofio dn Crilii .lunloi-,
empresário do Cinema íris, o caixa oacolnr
do r>° districto vae iiara o próximo mez nu-
xlllnr maior numero do rrcnucnn.

Os Srs, professores Carlos Velho dn Silva
e I). Julieta Costa da Silva Porto assim con-
seguem um grande auxilio para a caixa caco*
lar do seu districto, cuja directoria não pou-
pa esforços pnra o seu progresso.

«-*•*-»

na.

Dr. Caetano da Silva
Molertiai do pulmão. R. Uruguayaoa 35

Dm 3 ás 4.
f

Gentil OliveiraRaul de
Costa

Viuva Oliveira Costa, Zuira Costa,
tenente-coronel Innoccnclo Pçdcrnel-
ras. senhora e filhos, major Ferreira
dc Oliveira, senhora c filhas, Alr.ir.i
C. Medeiros e filhos, convidam- seus
parentes e amigo» para assistir A mis-

se do sétimo dia do passamento de seu «me-
rido filho, irmão, cunhado c tio GlilNlU.
RAUL DE OLIVEIRA COSTA, que será cck'-
lirnilu amanhã, sabbado, 1* do corrente, ás
y 112- horas, na matriz da Gloria (largo do
Machado). Confcssam-sc agradecidos.

Francisca da Silva Paes
Leme

Sua familia manda resar uma mis-
sn na matriz da Gloria, largo do Ma-
chado, fis 9 1|2 horas, amanhã, sab-
liado, 14 do corrente, 3o annivcrsario
de seu fallecimeuto.

HOJE
lixito incontestável c absoluto no

CABWICT flKSTAUnAST DO

CLUB TENENTES DO DIABO (T
ATcniila Ilio "lraimo, 1**iíF"— A jinrllr ü»8|

ti Imras ii<i -I ila innnliii
O mais elegante |inr excolloncia desta ca-í
pitai, onde io exhltiom os melhorei artistas!
Ue valor Incontaslnvol, sub a diiecçüo ilu|

Inlinllavol cnbarotlcr
—André Dumanolr—

#•¦•.

Progfatnuia quo
causado

maior
nc-la

nilnur.ii
capital

uo tem

D.

i

APACIlINf/ifl
Vera l.ys 
Móntcocero-Pcpe..
Flor de Culin
Itusiln Itoilriguos..
I.a Clnciiiula
I.a Sllliunii
Élcctra 
Ailctic Cciiny,...

•UO"
P.slrollti mundial
n.insnrinn clássica
Duotlo lyi ico
Cantora lic<i|ianlioln
Cantora mexicana
Cantora llnlo-argcnllna
Cnncotrclisla internacional
Cnntora chilena
Cltaulctiso a ilieiion

Orclicstrailc primeira nrilciu. Variado córnodo bailes|
»«!Ç

-«so»»

Viuva Adelaide Massonuat
Sua familia manda resnr unia missa

de trigesimo dia dc seu fallecimeuto,
amanhã, sabbado, 14 do corrente, na
egreja de S. Francisco dc Paula, us 9
horas, pelo que se confessa eternamen-
te grata.

Fallecimento em Santa
Magdalena

Falleccu honlcm, depois de muiln soffrcr,
em Santa Magdalena, no Estado do Hio de .Ia-
liciro, Themistòcles Soares Vouug, filho dll
cidade dc Campos. O extinetó deixa Innume-
ros amigos no Tclcgrapho .Nacional, onde era
funecionario.

i m$ttm* '

João

Falleccu hoie. ás 7 horas da manha,
o Sr. GUSTAVO LINS, ex-socio da fir-
ma Meirelles, Zamith & C. sendo sc-
pultndo amanhã, 14, saindo o feretro
da rua Senador Octaviano n. 10S (Cos-
me Velho), para o cemitério de Sao

Baptista.

Limpador c polido!* universal

EIVI TOOâ A PARTE
-»—«mü.

A catastrophe de
Ottawa

JPormènores do acontecimento
-•-Uma carta a respeito

Conhecíamos fartamente a historia da ponte
sobre o São Loúrenço, cm Quebec, para, ao
chegar aqui o tclcgramma dc 12 do mer. findo,
narrando um novo desastre na sua constru-
«•ção, desastre que como o primeiro ecoou uni-
versalmcntc, em todos os círculos de engenha-
lia, dizer alguma cousa a respeito, visando
uma informação curiosa aos nossos leitores e,
ao demais, ainda sobre'a quelle acontecimento
ouvíramos interessante palestra no Club de
Engenharia.

Foi precisamente por isso que buscamos o
assumpto longínquo, mas de commentano
universal, sobre o gigantesco cmprehendimeu-
to de engenharia, já cm 1911 seientificamente
provado como erro technico sensacional, do
qual foi aceusado como principal responsável
iima.sumiriidade, o Sr. Dr.M. Cooper, director
technico dos trabalhos.

Chegando a nova de outro desmoronamen-
to, só o poderíamos attribuir a segundo erro c,
dahi, o commentario que, longe dc critica sc-
vera, antes foi uma reclame á persistência do
trabalho inglez. Eis sinão. quando recebemos
do Sr. Dr. A. Netelly, nesta capital, tinia ex-
tensa carta sobre o assumpto, cuja publicação
evitamos pcln exiguidade de espaço, asseve-
rando que não oceorreu nli um erro sensacio-
mil de engenharia, mas um desastre> de pro-
porções avultadhs, informação que julgamos
razoável pelos dados de ordem tecliniça que
o missivista apresenta, mas ainda assim in-
deslructivol ás supposições até então feitas
sobre o desastre. Agora, podemos até infor-
mar no Sr. Netelly de pormenores do desas-
tre, que bem salva desta feita uma parte da
reputação da engenharia local, de si já tão
maltratada pela comprovada inépcia, como
quando foi da catastrophe de 1911. Esses de-
talhes lemos numa correspondência tclegra-
pliica, que assim rosava:

¦ "No desastre dn ponte morreram 27 ope-
rarios. Elle. oceorreu no momento cm que sc
collocnva o grande arco do vão central, que
pesa 5.000 toneladas. A còllocação desta peça
era considerada como um dos maiores feitos
da engenharia moderna. Nesse plano enge-
nliciros iglczes, allemãcs e norte-americanos
vinham trabalhando desde 1907, até quando
sc deu o desmoronamento completo da obra.
O novo arco foi levado para o local do seu em-
prego na manhã de 11 de setembro, para ser
ali levantado a 150 pés de altura, com machi-
riismos especialmente construídos para esse
lim. Quando elle se elevava a 15 pés sobre a
superfície do rio, oceorreu a,sua queda, com
geral espanto dos technicos, que não temiam
semelhante desgraça. Foi mais um erro, quevem encarecer a obra, orçada até aqui cm
17.000.000 dc dollars".

Agora deve ficar satisfeito Mr. Netelly...
. ¦ mim* ¦

Ao Sr. com mandante
—«—

Para osaressr.la

Vão-se extinguindo as «at-
tribuições» dos supplentes

de policia
jfá não presidem os prados

Os supplentes, estes senhores bem vestidos,
elegantes, sem funeção definida sinão a de
conquistar nas companhias theatraes, especial-
mente portuguezas, inúteis com raras ex-
ccpçõos vão tendo as suas "altribuicõcs" cas-
sailiis pouco a pouco. Ainda bem para o pu-
blico e mal pura as suas "poses".

Nos prados, pelo menos, os senhores sup-
plcntes, ficarão, tão somente... com o direito
dc entrar de graça, exhibindo a sua rutilante
estrella dc autoridade no impedimento do de-
legado.

D'agora por deante, serão os delegados dos
respectivos districtos que presidirão as corri-
das, conforme resolveu o Sr. chefe dc policia,
era boa hora.

 ¦ m%*m «

Catalão é um vasto
cemitério

CATALÃO, 12 (retardado) ,(A NOITE) —
Uma curiosa estatística aqui organisada dc-
monstra a existência de mais de 2.000 cru-
zes espalhadas por este município, assigna-
lando logares de assassinatos perpetrados des-
de o inicio dc Catalão. Muitas dellas já des-
apparcceram. Ha cruzes por toda a parte, den-
tro das ruas, no alto dos morros, i .margem
da linha ferre».

Imperligado, porte marcial, o sargento tan
to passou pela porta do marceneiro, que se
duzlii a mulher. E foram cartas, mais cartas,
alaiiibicadas, que o sargento escreveu.

O marceneiro apanhou algumas. Qi.iz matar
tudo. Afinal, a conselho dc amigos, pegou
mulher pelo braço, e foi leval-a aos pães.

—Não me serve.
Continuou a sua vida, o seu trabalho.
Mas o sargento, indignado, passou a nmea-

çar o marceneiro, o que continua a fazer. _
E foi por isto que elle, Sr. Joaquim Tci-

seira, que reside á rua do Arcai n. 44, veiu a
A NOITE, pedir por nosso intermédio a quem
possa que diminua os instinetos belllcosos do

enrgeuto Epiplmnio Vasco Araújo, do .ri2"
batalhão do Exercito, que está mesmo na rua
do Areai.

¦ <»*»¦ ¦'

Assumindo a illr-collo do ensino jiubllco,
municipal; em começou do I8t)7, Modelroí o
Albuquerque sentiu nltldnmciilo — quo o
grande problema era o dn hulrucoflo po*
pular, a reconheceu desde lngn quo, parft
ronlísnr erflcnumonto n dlffusão do ensino,
ora proelso desenvolver nunitin pntslvol a
formiiefio du profossorus primarias, Por malí
urgonto quo ilio pnrecesso a necessidade do
nlnrgar ns quadros do Inslltiilnres, nunca
acceitou n Idéa do cnlregnr o ensino a qunin
não se preparasse especialmente para a fun-
cçiio. Bntno, reformou Intclriimeiilo n or-
gnnisnçáo dn Escola Normal, npproximan-
dn-n da orientação geral em oslobeleoliiir-ii-
tos congêneres, slinplificnii-ilic os prograin-
niiis, n desdobrou-n cm dom cursos, snerl-
ficando emburn ns escolas de 2" grán.

Com Isto, elevou linmcdlataineiite n ma-
Irlculn, que, do 217, em lf-UG, passou a
BOI, om 1S07.

No fim do nnno diplomaram-!» 51 nor-
ninlislas.

Fnr.-ao "preciso imitar, porém, que para
resolver o grande problema da diffusão do
ensino e da formação do piofossorndo, Mo-
dclros teve do arcar com duas ordciui «le
dlfflculdndes, que só podorinm ser vencidas
como foram, por unia vontade Inlrcpldlt,
Incida, serena e perseverante, qual é n sua.
A primeira resultou dlroctiimcnlo da hnsti-
lidado a sun norsonalldado política e jornn-
ltstlca, liosiiliilnde em que so nmpnr.oii a
reneção que iialiii-alinento se desenvolveu
conlra a sua obra, dentro do magistério
municipal. Kepuhlicann radical, jnrnnlislo
destemido c vehcinenle, nnqucllcs tempos do
lula intransigente e apaixonada, Medeiros
atlraliin prevenções c rancores, ile tal sorte
que, antes de dez niczes de exercida do cn-
go, foi elle obrigado a abandonar as suas
funcçíios c a refugiar-se i.uma legação es-
trnngcira — estudo de silio pelo altcntado
conlra o I)r. Prudente de Moraes. Demlt-
lirain-n'0, então, o a sua reforma foi om
grande parlo desfeita. Mos o sen espirito
não sc abateu com isto: desde que pôde np-
parecer, correu a defender a fun obra. c cor,-
seguiu, apezar do estar nn opposição, que
os poderes municipaes restabelecessem a sua
organisação c o reintegrassem na direcção
geral do ensino.

Foi nesse momento que Medeiros, recco-
so de novas reacções, tratou de; ossegliror
a sua organisação, com ns garantias de vi-
ialicicdndc para o respectivo pessoal,
conhece Medeiros c Albuquerque,
conviveu com elle nnqucllcs ('ias de
si.isino e acção profícua, sabe que
Intuito real, quando estabelecia taes direi-
tos, era o de ercnr uma organisação qlie
não ficasse á merco dó exliibicionlsmo re-
formisth: desde que os resultados obtidos
não bastavam pnra garantir-lhes a nrce-.-
saria estabilidade, elle procurava nssocmr
á conservação c desenvolvimento dn sua
obra oi interesses pessoaes dc uni grande
numero de pessoas, interesses, aliás, muito
legítimos, como sejam os r.a vilaliciedade
dos professores.

Tinha Medeiros Ioda a razão ; desfarie.
conseguiu elle eífiitos que nos parecem hoje
miraculosos, c que consagram a su.i obra
como a mais benéfica e grandiosa, na In.'-
toria do ensino publico do Brasil. Xo cn-
tanto, apezar dos direitos que gosava UO
exercício das suas funeçoes, atiles de um
anuo, foi elle de novo dcniiltido, — illcgal-
mente dcniiltido. Mas tal cra a solidez da
sua obra, lão intclligcnte c cfficns* sc mos-
trará a sua organisação. tão formidável c
tenaz se desenvolvia a sua acção, que. mes-
mo contra o executivo municipal, a sua rc-
forma se conservava, e continuava a produ-
zir os bons resultados com que elle con-
tara. Os que vieram nominalmente para a
direcção geral do ensino municipal tiveram
que sc converter em executores das suas
concepções.

Assim, ilicgnlmehte demittido. Medeiros
recorreu nos trihunacs, e ao_ cabo dc dons
aiiuns foi de novo reintegrado — por sen-
tença final do Supremo Tribunal Federal.

Tudo.sso se relembra para dar idéa dar.

O quadro do possoal «ra, no anno pav
sado:
Professores primário» ..............
Profussoras elomonloroR ,. ¦
Adjuntos cffecliviis <
Aiixillnres do cnsinn -
Professores dn oscolns nncluiiiiiH ..•
Condjuvatnos do ensino •
Professores e regeulca dn Kscola
Normal

Professores o mostre» dn» escola»
profIsslouncs ..,, ~-~

Ü77
1,11

1.0IIH
¦tlll
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no

,73
70
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A festa no Instituto La-
Fayette

líslove brilhante ri iVt-in que o Insllliiln l.n-
Fiiyiiitn promoveu lionluin, eònimemoi-anuo n
dniii Uu dcsooburla dn America o ««> mpemo
lompo nlirliulo us iiiiIiih de liu-truccno oivien.
A's 20 honiH, iiísumliiilu a picslilciicla dll ses-
sãn, o Sr. l.ii.|'n,volln Corle, Indeailn nolOI M'S.
I.lndiilpho Xavier, llciirlquu Magnlliãcs com-
mniiilnnto Curiós Mldosl, senador Cunha Pe-
drnsn o Antônio Monteiro, doanlo do nina ns-
siMcncIn numoroia de fninllloi o cnvnlholros,
declarou nliorln a sessão o den » palavra no
Dr. Pinto d,i Hneliii, historiando antes u run-
ditollo do Insllliilo, us lulas quo venceu, o Irl-
iimplin iileniiçnilii e a norma a. seguir, pnra

(Jueni
quem

Clltllll-
o -u

se oppuzcram por

bem
vencer

Amanhã, pé de pa-*-co cosn
choueroMíe

tSTA Casa Assembléa, r.^iauranle de primei-
ra ordem, tem diariamente o mais variado
"menu" e os melhores vinhos. Ilun dn Assem-
bléa. 79. Proprietário Ottomar Mollcr.

i «T"fr- i

A posse da nova directoria do
Ae. C. B.

Hcalisar-se-á amanhã, n.-i sede do Aero Club
Brasileiro, em sessão solemne, a posse dn nova
directoria eleita para dirigir os destinos dessa
agremiação;

¦ *w» ¦

DK.
2 as 4.
Cattete.

GODOY
ltesid

Consultório: rua Selo'de Setembro h. 9B, rins
rua Machado de Assis n. i)3,

.55Os "grandes'' casos
nscionaes

A bandeira nacional, sen-e de enfeite
casas de pasto, vendas, teiidiuhas e até de
reclame ás casas de bicho, sem que a noísa
ineffavel policia disso se aperceba. íi quando
cila so lembra de que o nosso" auri-verdej pen-
dão" é para ser mais respcitado.commctto.uma"gaffe". Foi assim o caso de hontem. Uni
pcqueiiotc, foi encontrado com uma bondei-
rola por um policial que lli'a tomou. Até abi
vá lá. Mas as autoridades do 12" districto, fi-
zerain tal barulho que indo o pae do pequeno
â delegacia, quasi que o mandaram ao presi-
dente da Republica para resolver o caso...
*¦ mm ii ... ¦¦¦¦«¦-sl-OBfc-n " - ¦¦ ¦¦" —

Docente da Faculdade e da Academia de Me-
dicinn. Cuidados especines a pelle. Tratamento
da lepra, syphilis e moléstias venerens.

Consultório: — Av. Comes Freire, 09, das
2 ás 4. Telephonc: 11202; Central.

difficuldiides que a c
vários motivos pessoaes.

Foram difficuldodcs serias : mas
mais sérias eram as que elle leve de
quanto ás finanças.

Medeiros, direclor geral da Ins-trucçno,
resolveu rcnlisnr a diffusão do ensino: con-
sagrou-se u isto. mas teve sempre contra
si, de modo inexorável, um velo permanente
quanto no augmento de ileNiiesa. Mesmo
no caso das situações que lhe liavam força,
era-lho absolutamente defeso nugméntar o
orçamento da Inslruccão. Hlle encontrou
esse orçamento em .1.000:0008; manteve-
se por si. ou pelos seus subslijulos hnturaes,
durante dez annos desenvolveu os ser-

da instriicção publica,
e saiu deixando o

em quatro mil e du-

—»—na)0^ — •*—

O numero de amanhã da artística publica-
ção illuslrnda é o mesmo primor a que nos
acostumou a magnífica revista, cujas inte-
cessantes iniciativas se succcdcm, dando bem
a medida do seu crescente acolhimento por
parte do publico. A idéa de interessar os seus
líssignhntcs na grande loteria de Madrid, do
próximo Natal, é das mais felizes. A direcção
da "Revista da Semana" mostra ter unia no-
ção muito moderna do jornalismo.

III III !¦¦¦ I. I II» H*tfl^» II I..I IMI"

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas *m doenças dos olhos, ouvidos
nariz o garganta. Consultas de 1 às 5 — As>
sembléa n. 60.

•«?**»¦

delimitação das ilhas
Uruguay

do

MONTEVIDE'0, 14 (A. A.) — O Dr. Pai-
thasar Brum, ministro das Relações Extcrio-
res, refutará as objecções apresentadas ao tra-
tado recentemente assignado com a Republica
Argentina, relativo á delimitação das ilhas do

i Uruguay,

vicos e os resultados
tripllcando-os quasi,
respectivo orçamento
zentos contos.

A esse propósito, è Irresistível a tenta-
ção de inscrever, lado a lado, as cifras que
mostram o desenvolvimento das despesas e
dos resultados obtidos — nos tres períodos
—• antes de Medeiros, na administração Mf-
dcir.os, c nos últimos nove nnnos.

De 1803 a 1890, o orçamento sobe dc
2.43<I:900S a .1.353:8008. isto c, 45 °í° cm
tres annos, ou sejam 15 "I" por anno.

De 1800 a 1007. o orçamento sobe ape-
nas a 4.203:4005. isto é, 20 °|° cm 11 annos;
ou seja, menos de 2 °j° ao anno.

De 1007 a 1910, o orçamento sobe a reis
0.930:4008, isto c, 133 "i", ou sejam 14,6 ?|°
por anno.

Ao passo que cm todo o deccnnío dn ad-
ministrnção Medeiros o augmento foi dc
709:0008, no ultimo periodo o augmento
lem sido dc 030:000-8, em media, por anil).

Emquanlò isto, os resultados obtidos ex-
primem-se assim :

Ein 1800: 243 estabelecimentos de ensino,
18.010 alumnos matriculados, 042 professo-
res (V. quadros anteriores).

Em 1907, nos fins da administração Mc-
deiros :

N. dc escolas N. de alumnos

193 escolas primarias ;-.;;, r....?.- 35.0! I
0 escolas-mòdelo (primarias) ...- 2.00/

79 escolas elementares ...• li.áO.l

Tola! de matrículas das escolas
primarias publicas 

Escola Normal com dous cursos
Institutos Profissiohacs

1 Pedagogium.... ,• :......•

2S2 Total.

O quadro de pessoal dojonte era ?

Professoras primarias •..• t.v.í. ..v
Professoras elementares ...........
Adjuntas' cffcctivas '
Adjuntas de segunda classe j
Adjuntas estagiárias '
Professoras dn Escola Normal..../
Professores dos Institutos Profissio-

nacs ...
Professores

Tolnl

Jlosumlndo todo* esses dados, ehogamos a
um cotejo in ti i l ii interessante:

Km 1800, pnrn nmn dosposi. do 3.053i800f,
lll.«IO alumnos, 1.0(12 proressores e 2IU ei-
colas.

Rín 1007, para uma despesa do reis
•1.2(i:i:IIMl.?, -15.771 aluninos, 000 professores
o 282 escolas. .

Em 1015, pnrn «ma dfsposn de reis
0.501 sBafl?, 73.748 olumnns, a.031 professo-
res c -110 escolas.

Notemos, porém, que nesse numero dc
73.748 matrículas é preeuo fazer uma
grande reilucção — nn parle referente nos
cursos nòclurnos. 15' '» próprio prefeito
quem o illaz, nn sua vitima mensagem, qus a
freqüência iiocturnn foi apenas do 3.031
alumnos! ora, n relação entre o numero de
niotriciilns c o de frequourin, cm todas os
escolas primarias, c de, pelo menos, 33 "!':
t esla n proporção que o própria mensagem
necusn paru as escolas primarias diurna*.
Nestas condições, para referir cifras renes
e honestas, é preciso considerar n matricula
do-, cursos nòclurnos como de 11.000, npc-
nas, o baixar o numero total de alumnos
matriculados, nos illfferonte-j cslnbcJecimcn-
los. em 1015, n 00.7-18.

Desse quadro demonstrativo verifica-st
que foi com a organisação Medeiros que sc
obleve o máximo de aproveitamento, qunn-
Io no pessoal docente, e o máximo de ren-
dlmcntn, quanto á despesa fcltn.

Fm 1.'I90. cada nlunino matriculado custa-
va 1328000.

A cada professor correspondiam, cm mídia
28 alumnos matriculados, ou sejam 19 .ilu-
ínnns de freqüência.

Fm 1907, cada nltimno matriculado cusln-
va 038150, n cada professor correspondiam,
em média, 50 alumnos matriculados, ou se-
jam .13 nluiiiuos de frcqiiencin (máximo ad-
missivcl).

Em 1015, cada nlnmno mnlriciilado cusla-
va 1378. a cada professor correspondiam,
om média, .14 alumnos matriculados; ou sc-
jam 23 nlumíios de frequciitin.

Desfarie. dcmonstrniidb-sc que foi o ro-
gimen Medeiros o que proporcionou mais
completo aproveitamento, Cinto do pessoal
como das despesas, demoiislrn-se Iam-
liem que o ensino ministrado se elevou cm
qualidade. Nem de outro modo sc explica «
matricula crescente nas escolas primarias,
e a nssignnlaiia preferencia que n pòpuhi-
ção lhes deu, preferencia que se niíccnluou flc
anno para anno : cm 1897. 19.000 ; em
1099, 21.200; em 1001, 21.300: em 1904
.".2.000: cm 1000, 37.900; em 1907, 44.411.
Si esla fôrma progressiva se livesse man-
tido, daqui a quatro ou seis annos esta-
riam nas escolas os duzentos mil ndolescen-
tes e creanças que formam n população esco-
lar desle Districto, c teríamos vencido o
nnnlphnbclismo.

Fõrn muito desejar; teria sido preciso
estender os quadros do magistério e crescer
ns despesas nessa iiicsmn proporção. No
cnlauto, não se pôde deixar dc nssignalar
que as despesas cresceram e os quadros se
alargaram, sem que isto se acompanhasse
de um incremento correspondente na matri-
cuia. Houve, a esse respeito, um verdadeiro
declínio. Ao passo que, dj 1897 a 1907, a
matricula aügmcntnu de 1,ri3 •1°, sobre o
que ella era em 1890. de 1907 a 1915 cila sô
nugmoiitòn 38 "í" sobre o q.ie cra em 1907.
Hasta comparar a diffcrenca- dc 1901! para
1907 — ,17.890 para 44.4M, com a de 1014
para 1915 — 55.000 para 01.700. De 1900
a 1901, o augmento foi de 22.900 para
24.300, cgual a 1.400; sete nnnos depois,
dc 100G a 1907, cgual a 0.500; mais sele
annos depois, de 1914 a 1915, esse augmento
é apenas de 0.020, quer dizer, menor que o
de 1907. No entanto, de 1907 paru 1900 não
houve quasi que niigmcnlo de despesa, e de
1915 para 1907 o nugmcnlo dc despesas foi
do mais do duplo.

De tudo isto resulta uma lição que um
administrador sincero e competente não pode
desprezar: o caminho a seguir para resol-
ver o problema da instriicção popular à ciso
mesmo que Medeiros traçou; Os resultados
o impõem. Tor elles sc reconhece que a po-
pulação quer instruir-se, e que ns famílias
açodem com as creanças ás escolar, desdo
que lh'as dém em numero e cm condições
convenientes, sem desmentir a confiança que
se estabeleceu quanto ás qualidades de cn-
sino publico municipal.

Ora, a pedra angular na obra de Medeiros
foi o desenvolvimento do ensino normal.
Para esse vigoroso roalisador, cru dever e>-
scncinl do listado dar instiiicção a todos, e
por isso elle se empenhou sinceramente em
combater o analpliobclismo; mas nn sua or-
ganisação se consagra, de modo irrecusável,
o principio dc que — não deve exercer o
magistério sinão quem se preparou especial-
mente para essa funeção. Nos quadros cio
professorado primário e normal da reforma
Medeiros só podiam entrar normalislas. Por
que, tal exigência, quanto á liscola Nor-
mnl ? Porque, para elle, era esse o meio ra-
cional dc levar a didaclicá .dali ao resultado
desejado — ensinar a ensinar... — Medci-
ros, qüo não era uni curioso de. ullima hora,
bem sabia que "ensinar a ensinar..." con-
siste cm transmitlir mcthodos, e que isto
não se faz cm lições especiacs, o sim no
próprio acto de orgnnisnr o conhecimento
no espirito do alumno. Por ontra palavra:
elle tinha como principio que — só pôde
ensinar a fazer ensino primário, e só o pôde
julgar, quem foi professor primário. Na
organisação Medeiros o magistério normal e
o corpo dos ihspcctores escolares formavam
como que nm nucleo de orientação e i.nspi-
ração geral dos mctbodns de. ensino, nucleo
saido por selecção do professorado prima-
rio, e que se tornava desse modo um motivo
de estimulo para os que se quizessem dis-
tinguir.

Quanto As investldms e promoções, es-
sas se faziam rigoro.inmcnte e intrnnsigcn-
temente por concurso e po- antigüidade de
exercido. Completando a sua organisação
Medeiros ampliou o Conselho Superior de.
Instrucção, para que nli se. representassem
os diversos ramos do magistério municipal,

45.731 e pudessem influir nn orientação geral do
ensino.

Dentro desses princípios, rigorosos, mos
fecundos, conseguiu Medeiros c Albuquerque
realisar a sua grande obra, apezar do ter-
rivel combate que lhe deram, e venceu sue-
cessivament.! todas ns opposições quo encon-
trou, sem offender direitos, icm desconhecer
méritos, Espirito Incido, foite e convencido,

a
ediícoeíín da 

"modulado, 
no caminho (lã Imnrii.

do caracter o do civismo, preparando assim os
k-iis nlumnos paru sororu Inuis elundnoi o pn-
trlnl.m. A conferência do Dr. Pinto dn IJoehri
vorsnn sobre a educação do caracter

Q MERCADO DE CARNFVDannJiunuij

o problema social americano, o futuro da nos-
stv nacionalidade o o dever ile Iodos «•< »»»•<>"

nacional,
i dn nos-
os moços

na défoin dn Palrla. conslsllndo nn formação
do um carneter Integral, solido pcln liislru-
cção e n cdiieação ph.vstea c moral. Mostrou
o estado de dosorgnnlRnÇfiO dos mistos servi-
ços puhllcos. a falta de estadistas c cuiistru-
rtores. o desnrinnincnto do niissiri coitas 0
fronteiras, n precariedade das nossas indiis-
trlas do paz c dc guerra, c n distancia cm que
estamos «lc enfrentar os riscos dc uma guerro,
paia n qual tudo nos falta. Disse quo o que
devemos fazer c preparar a mncldnda no iinior
du Pátria, porque como n Inglaterra, podemos
Improvisar dc uni nioineiilo pnra «miro um
exercito, desde que tenhamos bons cidadãos,
Instruídos u patriotas, consolos de seus deve
res, vigorosos no physlco o no moral, c çnpn
zes dc erguer uma nacionalidade no nivcl «Io:
grandes potências militares. Pnrn isso precl-
sumos erear riquezas, ensinar o trabalho e a
disciplina c formar estadistas, banqueiros,
professores, industriacs, agricultores

linin calorosa salvado palmas coroou o orador,
que terminou Incitando o patriotismo dos moços
e declarando-lhcs: "O vosso coração C peque-
no, para nelle caber n Pátria, mas o mar c
céo são escriptos com tres letras npenns,
cabe nclles um mundo; enchei it vossa
com a vastidão do lírasil".

o
c

alma

No iiinlailniirii do Mania Cri t

Aludidos hojoi MO reie»! »'J porcos li <»*
iirirns e 511 vitellos,

.Maieliauii-'.: Ciiiulldn I", dn Melln, 12 r, -
4 p.i Durlsli & «:., 10 r.i A. .Mendes & fj_
70 r„ 4 p. e 7 v.| l.lmu .1 Pllhdl. 30 r„ l3
p. e 0 v.i 1'rnnelscn V, Onulnrt, 45 i,, yj.,
o 10 v,| Ollvelrn Irmflos & <:„ 127 r, 8.0,
o li v, t Ilnsllin Tflvnrd», 10 v,; C, ii„> n..
InlIiMiis, » r.i lidgnril do Axovedo, 13 r.i
Norhi-rln llérll . Ul r.i I, P. Ollvelrn ,"5 (•
f.l r.j AugiiMo M, dn Míillíii 12 r„ II o, e ;, v.j'i**. 12 ji,: Sobreira aV. Subiinlin, 3 n,

15 2,8 r.; 4 p, I c. «

Porniiiiiios fi Marcam
ii r.

0.500 lilloi,
r.i Uiirlsii

Alò'iinili'0
Foram rejeitadosi

3 vitellos.
Furam vendidos: 112 12 r, com
Sloclc Cândido B, de Mello. 1

& ('.„ 1421 A. Monde* S: C. 803j l.ima &
llins, 90; Francisco V. Goulart, 307; C, dm
Itcl.-illilsliis. 78; Oliveira Irill/los & ('.., ,\,\,
Piirlinho íi C„ 180; Edgard de Axovedo, 83
Norborlo lleriz, H'i; Augusto M. dn Moita.
103: F. P. Oliveira o. Ü, 219; Sobreira Á
C„ 73, Total, 2.890.

No entreposto do S. DIogn

O trem chegou ás 15 horas e 5 mlliimn
Vendidos: -108 1,1 r., 03 ]i., lll c. e 50 v.
Os preços foram us scgulnles: riw. '(|j

9770 n 8800; porcos, do 1Í0IHI n 1SI00: ra;.
nciros, u 2»00ü; vitellos, dc Ç3O0 a IJ900.

Nu matadouro da Penha

UMA EXCELLENTE CASA

iü
Ila hem poucas casas ncsln capilal qiu
i ser comparadas a AU RIJOU DI2 LA

Abatidas hoje 22 rezes.
NOTA — O trem C S 14, que devia chegar

As 13 12 horas, foi supprlmido por hoje, vin.
do o segundo trem, C S Ul, que conforme •
seu horário só chegou os 15 e 5 minutos,
Exportação <

Oliveira Irmãos & C.
destinadas ii esporlnçfio,

Foram rejeitadas tres.

abateram 483 rezei

TRINOZ ERNESTO SOUZA
Dyipopsln, Mil dlgetlCes. lu-
appoloncia, enxaqueca, palpi-—taciici ilgndo. Intestioos—

Deposito—Primeiro do Março ti

cIM FÚNEBRE

14.414
030
400
171

E

vr
possam 
MOD1'* o grande empório de calçado existen
te á rua da Carioca ns. UO c 82 c pertencente
á firma A. U. Carvalho & C.

O chefe da firma c aquclle que n organisou
c elevou o AU RIJOU 1>K I.A MOD13 ii situa-
ção preponderante que essa casa mantém ho-
ie no coinmercio de calçado desta capital é
o Sr. Antônio Ramião de Carvalho, protoly-
po do eommercianle ousado, iiitclligenlc e,
por isso mesmo, feliz. A, sua casa, no com-
mercio a varejo, é com toda a jusliça uma
das mais procuradas hoje cm din pela alta
sociedade, pela verdadeira "elite" carioca
que vae a AU RI.IOU DIS I.A MOD!'* certa de
encontrar ali, entre o colossal "stocU" ar-
mazenado, tudo o que existe dc melhor, dc
mais fino e dc mais moderno no Itio de Ja-
neiro. Muitas Jns mais lindas c artísticas
fôrmas de calçado que appareceram nos ul-
timos annos nesta capital, foram lançadas
no mercado pelo AU UI.IOU DE LA MODIi.
que assim justifica plenamente o seu nome
c cada vez mais u sua fama.

De par com a primazia de empório dos cal-
çe.dos finos, o AU RIJOU DI* LA MODK, de-
vido á amplidão dos seus armazena, mantém
também uma secção por atacado, destinada a
fornecer todos os typos dc calçado, em grau-
de escala, a casas desta capital c dos l?s-
tados.

Essa secção da firma A. D. Carvalho "; C.
6 também uma das mais importantes, O sen
movimento é verdadeiramente colossal, pais,
nli sc fornecem muitas das piincipacs caias
de todo o Rrasil. Encommciidns enormes, que
outras casas hesitariam acc-iitar nestes mo-
mentos dc perturbação com-.ncrciiil, a firma
A. D. Carvalho & C. tem !cabido e cumpri-
do com plena satisfação püiu os seu-? Ire-
guezes, Esse segredo cxpiica-se, em primeiro
logar, pelos grandes "sto.iks" de que dispõe
permanentemente o AU RIJOU DK LA MO-
DE c, em segundo logar, pcln organisação
maravilhosa do estabelecimento, que lhe
permitte fazer verdadeiros milagres.

E', pois, sob iodos os pontos de vista, co-
mo vemos, unia das primeiras casai de cal-
ç.-ulo que csisi.i-m no Itio o AU RIJOU DE
LA MODE. Uma casa que nos honra, que
honra o commercio desta capitai o. que deve
ser, por tudo isso. preferida por lo.Iris nquel-
les que gostam de ser servidos bem e em
condições escepcionaes.

O ÁU RIJOU DE LA MOIUS iniciou ngorn
uma grande liquidação dos seus "stocUs" dos
calçados desta citação, para dar logar aos lio-
vos modelos, que também cMti vendendo jA
em grande escala c preços abaixo de toda c
qualquer concorrência;

1 m— ¦—¦-¦

«lllustração portugueza»
Remctleram-nos os Srs. José Martins & Ir-

mão o ultimo numero aqui chegado da "II-
Instrnção Poilugucza", o cxcellente semana-
rio illustrado que se publica cm Lisboa. Como
sempre, está variado, contendo matéria inte-
rov.ruitc.

¦ m»m* •

MISSAS ^

Ilcsaiii-sc amanhã as seguintes:
Conselheiro José Gaspar da Hocna Júnior,

ás 0 1,2, na Candelária; 1'clix Ribeiro da Sil-
va, ás D, uo Sanetuario dc Maria, ú rua Car-
doso, no Meyer; itaphael de Castro Riicuo, úi
ü, na egreja de Nossa .Senhora Mãe dos Ho-
meus, á rua da Alfândega: Clndstonc Olikin-
burgh, ás !', na matriz do Engenho Novo; Dr.
Paulo Rueiio dc Macedo Soares, ás 9 li'-', na
(lc S. Francisco de Paula; Peruando Rnyniuii-
do Toucinho (Fernnndinho), ás 10, na mes-
ma; D. Adelaide Mnssoilat, ás 9, na mesma;
D. Maria ("Iara da Silveira Pinto, ás 9, na ma-
triz da estação da Piedade; Gentil Raul de
Oliveira Costa, ás 9 1|2, na matriz da Gloria;
D. Maria Ludovlna l.eile de Araújo ás 9, nn
mesma; I). Djanira Cardoso, ás 9 lj2, na egre-
ja do Carmo; I). Francisca Maria de Souza
Oliveira, ás 8 1|2, nn egreja de Nossa Senhora
da Apparecida, no Meyer; Francisco José Fer-
reirn, ás 9, na matriz do Sagrado Coração da
Jesus, á run Rcu.jamin Constont.—Por alma de D. Maria Ludovlna Leite de
Araújo, fallccid.i em S. Paulo, será rosada
amanhã, ás «J horas, nn matriz da Glória,
uma pelo 7o dia de seu passamento. A fina-
da era mãe do Sr. Maurllio Leite de Araújo
e irmã do Sr. Eduardo Leite, director d'"O
Alpha", de Itio Claro.

ENTERROS

19"
70

302
30

200
Íi5

do Pedagogium 1 • ¦ • • • 4'.

51
9

.-r.v.v.v 90(1
Quanto á formação dos professores cm

especial, a Escola Normal teve, de 1897 a
1907, uma freqüência média de 65.1 alumnos
por anno, tendo diplomado nesto mesmo pe-
rindo 480 professoras.

Vejamos agora o estado da Instrucção
Municipal em 1915, cujo orçamento foi dc
0.581:539?000.

AT. dc escolas
277 escolas primarias

infância 
08 escolas elementares

"'¦• 
N.

e Jardins

dc alumnos
da
... 53.018
... 7.7Ô4

Total nas escolas primarias,

para adultos.

profissio-

55 escolas noclurnas
1 Escola Normal ....
5 Institutos e escolas

unes

01.700

10.02!
1.505

622

* 410 Tolal IMI I » • t • t I 73.715

8í-
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A Ponte IVSysteriosa
Peça de grande espectaculo—Sete

actos apaixonados
SEGUNDA-FEIRA

PARISIENSE
•c-tote*

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Anvier: rrn-

fina de Jesus, avenida Gomes Freire n, (52;
Rita, filha de Joaquim Moreira da Cunha,
Hospital S. Rcbaslião; I.eopoldina AngclLu
da Sliva Ávila, rua Aqucduclo n. 487; Ilosn-
lina Maria da Conceição, rua General Pedra
D. 451, casa II; Viccnza Raso, rua S. Pedro
n. 171; Arlinda Macedo de Araújo, rua do
Carmo n, 51; Nelson, filho de João Gomes
Assuinpção, rua liarão de Mesquita n. 886;
Pedro líispo Alexandrino, Hospital dns Lazi-
ros; Mercedes Uarbetos de Magalhães, riia D,
Anlonia n. 32; Marina, filha de Theophilo
Rodrigues Valladares, rua Senador Pompcii
n. 203; Ruhcn, filho de Josó de Mello, rua
Presidente Barroso n. 42, casa XIV; João In-
nocencio Pereira de Lima, rua Bella Vista
n. 130; Wiildcmar, filho de Alberto Samorini,
rua Delia de S. João n. 110; Avelino Soares,
praia do Caju' n. 35; José Fernandes fíui-
marães, rua Frei Caneca n. 420; cabo do !)•
batalhão do 3" regimento de infantaria Rí1-
nedicto Azevedo das Neves, Hospital Ccn-
trai do Exercito; Davino, filho de José do»
Santos, rua Barão de Iguatcmy n. 84; Car-
los, filho de José Villn, rua Leito Leal n. 21);
Joaquim, necrotério municipal.
¦ —No cemitério de S. João Baptista; Maria
Cândida Machado, ladeira do Senado n. 21;
Léa da Purificação, filha de Antônio Nasci-
mento, rua du Fonte da Saudade, sjn.; An-tuza, filha de Deolinda Goulart da Silva, rua
da Real Grandeza n. 179; Jacintho Xavier da
Cunha, rua do Pau n. 123; Roberto Rruzzo-
ne, rua Pinto Guedes n. 80; Cornelia Caeta-
na da Silva, rua Assumpção n. 40, casa IV;Mario Américo, filho ile Francisco Torres,
rua Almirante Tamaiidaré n. 40; Joanna Au-
gusta Diniz, Hospital Nacional de Alienados,—No cemitério do Carmo: Antonia G.
Passos Macedo, rua Hnddock Lobo n. 420.--Serão inhumados amanhã, no cemitériode S. João Baptista: Gustavo Lins, saindo oferetro ás 9 horas, da rua Senador Octavian-in. 105, e a innoccnte Lourdes, filha de Olyni-
pia Borges, saindo o pequeno esquife ás* 11horas, da Praia Funda, s|n.

"**" ¦ **<<B* ¦,¦-—¦¦ ¦ —.,.¦¦.—.. —,

Manual do Código Civil

elle è feito pnrn orgnnisnr, dirigir o produ-
zir em cooperação, porque sabe attrahir e
suggerir; não conhece odlos, nem se deixa
levar pelos embustes dn vaidade.

jli. Bom fim
—US» i-

Hoje, amanhã e depois de
amanhã

ÚLTIMOS DIAS
do maior suecesso da semana ! !

LEDA ouO CULTO DA BELLEZA
romance psychologico, modelado

na «Verdade Núa»
Só no «ODEON»

•««*»>

A morte de um popular cantor
«criollo»

BUENOS AIRES, 13 (A.
popular canlor "criullo'' A.) — Falleccu

Gabiu» ikgeiza.

E' bem animadora a affluciicia á sede da
União dos Empregados no Commercio, de so-
cios c novos sócios para se inscreverem na
linha de tiro desta sociedade, cujas aulns con-
tiniiam a rcalisnr-sc, normalmente, nas ter-
ças c quintas-feiras, das 20 ás 21 horas, e,
aos domingos e feriados, pela manhã.

A União vê desse modo, coroada com êxito
a sua iniciativa dc maio passado, e sendo bem
elevado o numero de inscriptos desta linha,
ella concorrerá com um bom contingente dc
voluntários nas próximas manobras.

Mt*>

Bom emprego de capital
Vendem-se duas casas á rua 24 de

Maio (estação do Riaclutelo) alugadas e
dando boa renda. Não são permittidos
intermediários. Para tratar, á rua da Uru-
guayana ri. 41, Io andar.

A imprensa portenha e o mi-
nisterio do Sr. Irigoyen

BUENOS AIUES, 13 (A. A.) — "La Nn-
ciõri" c "La Prensa" referindo-se á conipòsi-
ção do novo ministério, reputiini-n'a má, po-rem outros jornaes mantêm-se na expectati-
va por tratar-se de homens novos e moços,
de quem muito se pôde esperar. O Dr. Car-
los Uccti, ministro das Relações Exteriores,
entrevistado por vários jornalistas, declarou
que procurará estreitar ainda mais, si é possi-vcl, as relações com as nações amigas.

•— *.¦%*»• »—¦ ——___

Doenças do apparelho dlqes-ílvo e do svstema nervoso.—
ftalos X. — Dr. Renato de Souza

,, liopes; rua S. José, 39, de 2434.

FLORIANÓPOLIS, 13 (A. A.)ram nestes últimos dias, nestaestreito, nuvens de gafanhotos.

Mobílias a prestações
Rua da Carioca
CASA MARTINS

Foi á Pesaiaa, bcüeu 0
ãpaiateu

CIVfcOU COMMENTARIO DO CÓDIGO
BRASILEIRO

cm 20 volumes de mais de 400 paginas, por20 juriscoiisultos. .Tá se acha publicada a 8*caderneta do 1" volume da introducçiio poloDr. Paulo de Lacerda. Já tem mais tres ca-dernetas no prelo.Assignatura por um dc 20 cadernetas 80S009Cadernetas avulsas  2S008
CLINICA MEDICA

2" edição do professor Dr. Miguel Couto,1 grosso volume cart., 13$; encadernação daluxo, 158001). "Pequenos males", pelo Dr A,Auslregesilo, 1 vol. br. 21*1000.
A" venda no editor Jacintho Ribeiro dntSantos, rua S. José n. 82.

» ««Mfci 
'« J

Nuvem de gafanhotos em
Santa Catharina

— Apparece-
capilal, e no

Antônio Costa é "chauffcur" e nas hont»
vagas "páo d'agua", residindo á rua do Portl-nho n. 137, m jiorto de Inhaúma.

Hontem, Costa foi á Penha passear e ao vol-
tar liara casa, bebeu tanto que perdeu polcompleto a noção das cousas.

Pela nianliã de hoje, uma praça de rond.i *
rua Diqnysia, na estação da Penha, foi encon-
trai-o estendido naquelia vil publica, com »
cabeça quebrada em dous logares.

Conduzido á delegacia do 22" districto, Cos-
ta disse quo havia sido aggredido a páo pnr
um indivíduo qiif, devido ao seu estado de
embriaguei*, não pôde reconhecer.

Foi medicado pela Aísisteucia • recolhido •
iSanta Usa.. " 
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Da platéa
m

AS PRIMEIRAS
tfttlms Mlrls, no llepublles

O vastíssimo tlieatro llrpiihllcii apiiuliou
li .iiii-ni umn dessas enchentes que se pndein
(Jieollvnr du colossal, escrevendo inrsuui o»
tu palavra com K. As cadeiras, as frisas «h
o.iiiinriiles, as galerias, repletas dc goiito, mio
havendo uniu nnlen Inviilliliiilv vaga, Tudo lv
en purque •¦'' n-.di-.avii a estreii du iriuisfor-
mUla 1'iitluiii Miili. O espectaculò cnmeçoii
i 20 IIM, i-M-i-iitanibi antes n orcliostrn u
«einphiiuin (Io "íiiinrauy", «pie foi calorosa,
mento applaiidlda,

1'iiimi iipiv.ioiilou-sp nn publica, «pio a
recebeu eom palmas, recitando versos em
«l-.v falava dn «riu dn tiaiisfnrinlsino, Deu,
tiu seguida, começo «oh sc-iih Irnhallins, eom
o acto "Umn fesla em Toldo", oin que re.
preiolltotl mais nu menus trinta papeis, fa-
lendo ns mutações quiisl á vlsla do cspi-cta-
dor, Nas ou Iras duas parles cantou, tocou e
fez rir n grando plntcn quo. eiithiislfificnmon-
|e. a apphiudlii. Pnllmh Mlrls i, offcclJvn-
Biriitr. uma Ki-aiuh' transformista, nlllando a
essa qualidade multo graça c excellente voz.
O espectaculò agradou om cheio.

NOTICIAS
O festival ile bole no Phenix

O espectaculò da hojo no Phenix ó «leve-
ras attraheiitc. Trala-sc da "serata (1'onore"
d.i estimada aclrlJi Alice Párclrn. O prngrain-
pia consln elas representações das peças "lio-

.-l aclriz Alice Pereira
ca<; de lodo ann.-)". dç .lulio Dantas: "Entro
a cruz e a caldcirlnha", c dum neto variado,
em que tomarão parle apreciados artistas, (I
espectaculò, epie é completo, começará As
20 r.;-i.

A primeira de amanhã nn Palace

i A companhia I.ucilia Peres-Leopoldó Frôcs
representa amanhã, em "promiúro", m» Pa-
lace, a comedia cm tres aclos '•(> Dote", nina
elas obras consagradas do saudoso cscriptòr
nacional Artliur Azevedo, que chegou até u
ser traduzida para o italiano a pedido «li
illuslrc actriz Elcoiiorn Diise, epie a quiz ria-
ra o seu repertório. Na "O Dote" Lucilia
Peres tem uma festejada creação. Como £a
sabe, essa dlslinctn actriz brasileira foi n
ereaelora ela protagonista dessa peça, A com-
patlhla I.ucilia Pcrcs-Lcopoldo Fróes, que se
despede elo nosso publico, repelirá "O Do-
te" apenas na "mntlnée" de depois ele ama-
nhã, pois á noile, em ultimo espectaculò, ei-
In representará a comedia "O café do Fclis-
berto". Hoje serão, no Palace, as ultimas do"O illustrc desconhecido".
TTma festa no C. Gymnastico Pòrtuguez

Rcalisn-sc domingo vindouro, no Club Gy-
mnaslico Pòrtuguez, ás 21 horas, um espeela-
culo em beneficio ela actriz Coralia Montei-
ro. O programma constará das representa-
ções elas pcçns "Vagabundo", drama; "Pniz
maravilhoso", poehade, c "Uma visita", co-
media. Haverá ainda um acto variado.
O Incidente thcalral Duque-Lino Ferreira

A propósito elo tclegramnia que a America-
na recebeu do seu correspondente em Lis-
boa e que todos o.s jornaes desta capital pu-blicaram, recebemos a seguinte carta: —"Exnio. Sr. redactor — Lendo no seu acre-
ditado jornal dn dia D elo corrent» mez, numtclegramnia dc Lisboa, sol) a epigraphe "A
deshonestidade dc um empresário c o gestode Duque", em que dizia que o Sr. Uno Fer-
reira, empresário cm Lisboa, havia faltado'ás condições de conlr.-ilo com o mesmo Sr.
Duque c, sendo eu, naquclla capital, secreta-
,'io particular do referido empresário, estan-
Jo, portanto, ao fado ela forma seria eomo
iino Ferreira cumpre os seus contratos, an-
,evendo nesse, tclegramnia uma calinunin cm«dor do seu nome, apressei-me cm tolcgra-
>liar-lhc, pondo-o ao corrente do tclegram.n.i
publicado aqui, nos jornacs do Rio de .lanei-ro, e leigo Lino Ferreira responde-me, pelotelcgrapho, esclarecendo os faelos, tclegr.im-ma esse quc passo a transcrever: "Lisboa
10-Empresa Jorge Grave cumpriu todas ascondições. Duque passou recibo liquidação enao trabalhou ultima noite pnr fazer exigem'Cius fora contrato. — (A) Lino Ferreira "

\isto a verdade dos fados, rogo a V Ex'a
publicação dcsla minha carta; no que' muitograto lhe fica seu dc. de. -- Luiz Bravoac-tor da companhia do Eelen Theatro de. Lis-liou, nctualmeiHe no tlieatro Carlos Gomes«lesla capital."

--Com extraordinária concorrência rcali-íou-sc hontem a estréa do Circo Europeu daempresa Araújo & Gonçalves, á rua CarolinaMachado, na estação «le Madurei ra. Os tra-õalhos artísticos agradaram em toda a li-mia, cabendo as honras da noite ao artistabrasileiro A, Araújo. s"
KP"Ti1>1ra.maior.,rc,a,Icc', to brilhante ápotlieb-fe Gloria a Bilac", da revista "O Pistolão"ora cm scena no S. José, o tenor Vicente Ce-Uestino vae cantar, cm breves dias. no qua-idro dos voluntários especiaes, a patrióticaCanção do soldado".

Po"í;L"'0,,pe •Í"vc,!il Portiigucza "Os irmãoPombo , quo ha dous annos esteve no Sã.

A Commissão de Inspecçflo dc
Gêneros Alimentícios trabalhei

O que ella fez ile 10 a 30 desetembro
Amostrai enviadas ao Laboratório Muni-oljnl, aliiii do soroiii annlysndai i
Vinho do Itio ílrandd sem marca! vinhodo Itio Orsililo 'Çampim-, ,|n ,-,ia do Cal-te o ii. y.l, do Cal «, Vu ü c. j npiiorlllvo"American Club"! xarope do groiiníllno, fn-brçndo por IC. Moiiograno, om S, Paulo, ccolhido na run do Itosnrlo n. lia, de .1. A.Rodrigues k C.j vinho do llio Orando tiosul, som inarcnj Idem, sem niiireo, du ruado Muroailn n. 17, casa dc Ribeiro Cruz•.'¦Çi í vinho «Io llio Grande do Sul, da ruaIhcodoro da Silva n. f.ílfl. casa dos Srs.l-rellos Irmiln fc Mello: vinho do Rio Grandedo Sul da rua .losó Vicente n. .18, casa de

1'eroji & Souza: xarope da srosollias o xaropedo ««íninin, fiibrlcados por ,1, Dantas & l.1.e colhido* na rua Criiguavana n. 2»fl, casado .losô Gonçalves Dlnlr.j vinho do Rio Gran-(lei do Mil, nn rua liarão il0 Mesquita n. 80,'l,cslabe eeluieiito de Joilo Anlonio Foriii Ama-doi vinho :do Rio Grande do Sul. da runIlari.ojle Mesquita n. MH. cslnbeleelmcnl-i
do .Tpiio Ignaciii Dias; vinho do Rio Orandodo Sul, inni-e-a "Vendo", de Colônia Caxiasna rua Manoel Vlelorlno n. 113 cava d0 ),*lerrelra & ('..; café "F.llle". na fabrica danm Luiz Carneiro n. I.-.7. engenho do Deu-tro, de Lago e Silva; café "Mercedes", narua Arehlns Cordeiro n. -101, Todos os San-los, casa do Louro & Irmão; xarope de gre-natllnc do 1-i-rivirn Braga e colhido na ruaV. de Inhaúma n. 70, casa de José Joaquim
André: xarope de Rninmii. de Alfredo Gomes
.Miavedra, colhido na avenida llio llranco
n. 17, casa de Antônio Ferreira Cunha; vi-nho dn llio Grande do Sul, nn rua Barão doMesquita n. 803, casa de João Anlonio doFaria Amado: vinho do Itio Grande do Sul
na rim liarão de Mesquita n. 7'Jii. e-asa dê
Cardoso Freitas íi c,: polp.i de Inmnrlndo
tle ,T. Sanlos, cm Nlélhérov, o colhido nn
praça Maná n. 71, cslohelécimenlo dc Rlbei-
ro Ramos & Costa; licor nnlsotle "Cusiuler"
e licor dc c-.ic-áo, do Cuslnler, colhidos nn rua
da Lapa n. 50, ostàbcloclmonld do Agòsllnlin
* C: mnsso de lomnlc de Pio Moro, flcnò-
vn, Ilali.-i, colhida na rua dn Assembléa
n. 7fi. casa dos Srs. Piirdelliis & ('..: vinho
do Rio Grande do Sul, "Tres Coroas", nn
rua Itnpiru' n. ,101, casa ele Mario de Aza-
vedo Ramos: vinho do Rio Grande do Sul.
marca "Iliso", nn run elo Mercado n. 17casa dos Srs. Ribeiro da Cruz & ('..: banhade G. Snlingei-, colhida .ia rua Marechal1-lnrinno n. 13.0, cstahelecimcnlo do Piiihei-ro Braga & C.

Gêneros npprebeneliilos :
Dons quintos e 105 garrafas dc vinho- dnt.io itrande do Sul, nn run do Callete n. 2Í),casa dc Cal Paz & (;.; duar. pipas, contou-elo vinho elo Rio Grande dn Sul, na rua doMerendo n. 17, casa ,|c Ribeiro da Cruz& i..: nm quinto do vinho do Rio Granel»do Sul nn casa de Freitas Irmão & Mello,íi rua Ihcodoro da Silva u. 5.18; dous epiin-

bs do vinho elo Rio Grande do Sul, marca''Leão", nn rua José Vicente n. B8, casa de
Pcrez & Souza: nm quinto i»e vinho do Rio
Grande do Sul. na rua Baião de Mesquita
n. 8!»;i, casa ele João Antônio Faria Ama-do; 2fi garrafas do vinho do Rio Grande do
Sul, na rua Bnroo de Mesquita n. 8,'I8, cisa
de João Ignaeio Dias; 27 ghrriífas ele vinho
elo Rio Grande do Sul, marca "Veadn" Ca-
xias, na rua Manoel Victorino n. 93, cãsíide .1. Ferreira & C.; um «piinlo dc vinho
do Itio Grande do Sul, marca "A A", ele Ca-
xias, cm casa de Diiaí-te & (.., á rua liarão
do Dom Re-tiro n. 230; 120 garrafas de vi-
nho elo llio Grande do Sul, na rua liarão
de Mesquita n. 7211, estabelecimento de
Cardoso Freitas & C.

Gêneros iniitiliãndòh por terem sido jul-
gados adulterados pelo Laboratório Munici-
pai ele Analyses :

25 litros c cinco garrafas cie vinho do Rio
Grande dn Sul, na rua Senador Pompe.it
n. 140; tres quintos e 51 garrafas dc vinho
do Rio Grande do Sul, na rua Frei Caneca
n. 2.10: 18 garrafas dc vinho do Rio Gran-
de do Sul, na rua Itapird n. 20,1; 14 litros
e 20 garrafas de vinho do Rio Grande do
Sul, na avenida Gomes Freire n. IÍ2; cinco
quintos dc vinho do Rio Grande do Sul, na
rua Aristides Lobo n. 250; duas pipas de
vinho elo Rio Grande do Sui, na rua elo Se-
lindo n. 17; dous quintos e 30 garrafas :íe
vinho elo Rio Grande do Sn!, na run Arisli-
des Lobo n. 249; dous quintos c 105 garra-
fas de vinho do Rio Grande do Sul, na rua
do Cattelc. n. 23.

Foram entregues an consumo, por terem
sido julgados bons pelo Laboratório Muni»
cipal :

G8 garrafas de vinho elo Rio Grande do
Sul, apprchendielas na casa dos Srs. Cruz
lí Moita, rua dc Catumby ti. 2; cineo quin-
tos tle vinho elo Rio Grande elo Sul, appre-
hendidns na casa elo Antônio Soares Nunes,
á rua Senador Pompcu n. 140; 50 garrafas
de vinho do Rio Grande do Sul. npprehen-
elidas na avenida Gomes Freire n. 35, casa
de Novaes Cosia & C.

Multas impostas :
De 50.?, a Hcrnardino Marques & C, por

venderem café "íris", contendo terra, areia
e elementos estranhos ao café; dc 50?, a
G. Seahra, por vender goiabada "America-
na", contendo elementos estranhos ú goia-
ha, e de 50?, n Ribeiro Cruz & C, por ven-
derem vinho do Rio Grande contendo água,
álcool c corante estranho á uva.

Foram altendidas pela commissão dc in-
specção sele denuncias.

Pelas ase ações
A NOlTB^Sextn-felin; O de ÒuuiWdtV^ig

Os "casos" da poli-cia marítima
Um "grito d'armat" 0 um

roubo
Um,mmt\n da bnroa de raqueta dn vi».nem «Io Jl I il horas, pineurnii a poliria nuirl-lima paru selontlflcnba da ipiu nuvlrii gritos«io lootioiTO porto dn illin itas Cobrai o (ino omostro da barca nflo ntlondou.Provlilonelando n policia, foi no local, unliiiichn de ronda, nada encontrando,Ao «iiio tio diz, o passageiro «mi «iiieslno ou

. .'.«° Wto dc armiis dns scnlinellns do Hntnlliilo Naval o pensou quo so tratasse do podldo dc soccoiTo,

O entraeiro Cândido Ramlros, dono do boleAraenl.v '. quelxou-so A policio innrillmn, de
que os ladrões .lodo llorgcs o "Manduca" ha-viam roubado de sua ombarcaçfio varias peçasde melai,

Foi deslocado para Investigações o nil«nleAborlnmll, «pie npprobondeu o roubo, üs la-droo8 pnsornm-so om fuga.

SEM

Casa Fox-
llua Máreclinl riminiiei n. .12.

Calçados p.irn
li '< iu i-ii -, ^e¦
nlieirni o rro-
(IIIÇ4I,

Rio Bonito vae ter illumi-
nação electrica

A Cnmarn de Rio Donllo, Estado do Rio. vnecontratar com o Sr. A. Wnlsll a llliiminaçiio
pubucn e pnrtlcular «In município, o que- dei-.\a prever quo (lesnppnrccorá a razão dc ser
¦ s.?,(,l!r' como ,,,t'' nl?,,,'" sc 'em «lado, n essalocalidade o nome de "Pctropolls dos pobros".No systema moderno de llluminação com
que agora será enriquecido llio Bonito ve-mos o complemento que lhe fnltava para que
yi nfflulssem no verão — cm mnior numero¦o que se verifica —. os forasteiros veranis-Ias.

Havemos ele ver agora em curto período eletempo o .histórico da evolução dessa soberbavilla, berço do Inolvid/ivol li. Lopes.
_ Com osto melhorninento, devido á inicia-Uva do presidente dn Câmara lòenl, Sr. Rninl-ro Poroirn, (5 fácil prever para muilo brevo a

população niignionloda e a conseqüente cons-trucçân de novas vivências que embellezarãoaquelliis paragens entre a atubernucin eleverdura.
O |).-iMir das niiiici mal ilhimlnadas não pri-tara a muitos, corno suevede agora, de lá per-niiineccrcm um verão Inteiro para, á luz dosol,_ sorvendo a nriigcm bnlsamlcn, gosarem ovisão das magníficas paystigcns e dos pnnora-mas cxplcndidos siileados do vivondas rusti-cns.

't—^mfM-m—m-

Ml! íl Pá dn arroz iinpnlanvcl, pnrluna- i!elicio«o," Ailherc ninis du epie niinlniioi nutro. 2Ç00O->as porfuinariaj o ,-, \\\}\ KIllIKUAYANA N Ot),

Em poucas linhas
A's !) horas, no interior dn cozinha de nina

casa dc_ pensão de Almerlndn Almeida ele Car-
valho, á rua Aristides Lobo, manifestou-se um
principio de incêndio por excesso de fulige«n.
Os bombeiros compareceram, fiincclonnndo a
baldes d'água.

—A's (! lioras, quando o operário Apollina-
rio Anlonio el-j Figueiredo, fazia o It-anspórlc"o uma grande pedra nas obras om epie Ira

Centro Cosmopolita
CommiiiilcHin-nns i"A directoria «leito cohtro eommunlca a

loilns os associados nue, em assembléa fie»
rui i-Mr.iin-iliiiiiri.i, i-rali nil.i im dln II iIjoorrento, foi pela mesma anprovndn n prnin.
Rflçflo do luibili.., ali' u «li-i 8 do novembro
p. futuro, a todos oi associados quo dcvlnmoin agoito mais de doio a- ."

l'nlài» do l.lvre Pensamento
Rcalisn amanhã esse sociedade um rspecln-

culo de iiropagniida. em sua súde. á praça TI-
radculcs n. 71, ás 20 1|3 horus. Por um gru-
po «lu nmndoroí será ropresontndo o oinpol-
caule drama cm I netos ¦•(»>. hulrOcs da liou-
ia", termiiiaiiilii com um baile familiar.

¦ «W» »

i :--Oil-
seounoa-kira x>ü,t|tI02, Síffi

O cirurgião dcntistacum;lentlin ('oietn
cuiiiiimiiira <|iii-

iiiiiiI.iii n m-ii i-uiiMiliiiii.) ii.i .w. llio llranco, isl, parumu «los ütirivus, 87, Tol. 0.817 Norte.
» <»um i

Uma cédula ce duzeas-
tos mil réis Salsa

Rnul I.eltc do Rnrros, vendedor ninbiilantc
de cigarros, apresentou hoiitem, no commis-sario de serviço nn delegacia do II" districto,
umn cédula falsa de 200?, n. 00.032 dn 12* es-
tampa, serie 18'. Barros declarou Ior recebido
uquidle dinheiro de José dos Reis Cantante,
residento n rua de Catuiiiby n. 71. Esto, en-
lictanto, neta tal cousa.

—•>—«—¦ ¦

Pedro, acaba ele chegar duma "tournée» pelonorle, onde fez suecesso. E' possível que embreve ella:;estreie m„n dos nossos theatro".—A maliníe oos poetas", que devia réíi-hsnr-se amanhã no Phenix, em homenagemBn C,c-rfm 
IW^ovida para 10 do corrente.--Os Srs. Antônio Marzii 10 e 1'linio Piresalumnos da Escola Dramática Municipal es-tao orgnnisondo .um espectaculò em que to-marao parle vanos dos seus collcgas, na in-terpre ação da comedia dc Alhii, Vallabregt e,

felicidade conjugai''. Essa fesla se realls,.rá num dos nossos tlientros.—-Espcclaculos para hoic:' Recreio "n r-,
PhemV »ralfCe' 

"° "» S°nhecidoC'';Phenix-, "Entre a cruz c n cnldeirinha"- Re-
x «.«' ,F.ntlma Mlrls, transformista: S ,1o-W, "O Pistolão"; Carlos Gomes, "M.ii-é e"erosas".

LEOA du 0 CULTO D> BFLLEZA
Romance psychologico, modelndo na

«Verdade Núa»
Hoíe,

Amanhã
e Depois de amanhã

UbTIMOS DIAS
Só no «ODEON»

Affonso Coelho está em
Cambuquira

O nosso correspondente cm Soledade, Mi-
nas, enviou-nos, datado de 10 do corrente, o
seguinte:"Passou hontem por esta localidade, cm tle-
manda a Cambuquira, o "celebre" estclliona-
tario e gatuno Affonso Coelho, acompanhado
dc sua amasia Sylvin Corgulho.

No hotel onde se hospedou deu o nome de
Affonso Delfim Ricardo.

Aviso, pois, a população da pacata villa dc
Cambuquira".

I nftm i

brilhava á rua Silva Pinto n. 115, esla caiu-
lhe aos pés esníagando-os. Foi soccorrido pelaAssistência.

—O comniissario Corrêa, dc serviço á de-
lcgaciu do 10" districto, cm vista ele um at-
testado que lhe foi cxhibido por Antônio lU-is,
residente a rua Major A villa ti. li. fez reco-
llier ao Hospício o mulher deste, Maria de
Jesus dos Reis, que pareço sòffrer das facul-
dades montões'. ,¦¦ . . » .«to» —

Veneravel Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de França,

em Irajá
GRANDE FESTA E ROMARIA

(3.° domingo)
No 'domingo, 15 do corrente, serão

resadas missas na egreja, ás 7, 8, 9,
10 e 11 horas, em homenagem a Vir-
gem Senhora da Penha.

Distinctas senhoras cantarão na mis-
sa das 10 horas diversas musicas sa-
eras, acompanhadas de harmonium, peloorganista da Irmandade.

Em artístico coreto; a banda do «Cen-
tro Musica! Fluminense» executará du-
rante o dia lindas e variadas peças mu-
sicaes.

Como nos domingos anteriores serão
apregoadas em leilão lindas prendas e
jóias, para esse fim offertadas por dis-
tinetas irmãs e devotos.

A Companhia Leopoldina continuará
a manter em suas linhas carros extra-
ordinários, para fácil conducção dos ro-
meiros.

Na egreja e mais dependências da Ir-
mandade será encontrada a administra-
ção, para attender aos fieis que forem
cumprir suas promessas á Santíssima Vir-
gem.

De ordem do caríssimo irmão juiz,
convido a todos os irmãos e devotos,
para com suas presenças abrilhantarem a
romaria ã Milagrosa Senhora da Penha.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1916.

0 custo da correspondei.»
cia postal

--LÍSD0A, 13 (A. A.) — A embaixada bra-
silcira entregou 200.000 francos ã Reparti-
cão dos Correios, importância essa relativa
ao transito da correspondência do Brasilv

u>—

Exames de ^íMnjue, «anaüyses
€*c E.is«âiia3, oâe.

Drs. Uruuo l.ciho e Maurício de Medeiros, dii
faculdade de Medicina — Labora to. Io de Ana-
ly-.es e Pesquizus : liOSAHIO 108, esq praça' nnçalvc Dias Tei. dn l.al» N 1334.

I Sensacional aurora da
Industria Naoional

¦?«»¦«» .,
Um filni «|iii! podo rivnlisnr com qualquer

proilncçlto porfeita csirnngeini

Ir»í3I«Oiri>A
i.hiihIo iluiiiia da viil.i moilnrna rnrloon — üillcllo du

GUANABARA FILM
\utor, Dr. OSCAR [aOPÊS —Operador,
PÀUL1NO BÕTELHO-Posto cm scena

por L. DE BARROS
Intcrproloi s M Io Yoln durllna, Leopoldo Knlns, liiuico
llroea, Mi-< llosnllc, Mmln Ite-is o Onbrlolla Montsnl
Dulladoü |iur Mllo GAUTIIIKR8—0 aolos—Acçjlo oo llio

VojIlllOJ ihl CA8A NASi.iMKMtl.- Movoli du JtKÜ-
STAIl. — .Sm vh.-ii dn ilibarei iiu PAI.ACI5-CI.U1Í

íisasSHS

-«ÍOS»-

O Secretario,
VA GUSMÃO FiLHO

(60)

JOAQUIM DA S1L-

Consultório Medico
(Só se responde a cartas assignadas cominiciaes.)

,.;)..: í- J'- "'- C. T. A. — Isso 6 nm poucociillic-il. iiin lodo o caso ahi vae o i|ue. deve
tentar, c não 6 pouco: 1) Injecções iiitranms-
culares de vaccinns de Wriftlit.tòmiindo a pri-nicira injecção de "20 milhões". Depois de
tres dias uma ele 30. Após oito dias, uma de
oh milhões, e é bnin partir nisso! Iiiteriininen-
le: Hiearbonalo de sódio, Enxofro sublima-
do ãã 020. Para uma cápsula. Tome uma cm
cada refeição. Queira informar-nos dos resul-
tados.

I). 13. S. C. II. 13. N. T. E. - E* caso paraexame.
M. A. tle O. — São mais aconselháveis uo

tempo elo calor.
G. n. A. T. O. — Obrigado.
S. A. F. — Procure-nos.
h. M. — Idem.
T. N. S. — Xylol, Acctona ãã 10 e;r., Balsa-

mo do Canadá 2 gr. Agitar o frasco que con-
tem o remédio antes de usal-o. Uma gotta em
cada ponto offendido.

A. A-, A. — E' preciso exame.
F. O. 11. N. O. — Vide resposta a S. A. R. A.

(menos o uso elo ncetogeno). Si for capaz dc
entender o latim da Sarai

S. O. IV, — Não ba elo que.
B. A. S. — Procuro-nos.
M. O. .1. E. — Idom.
II. H. (Militar) —• Mande comprar uma cai-

xinha de "Allosol" e tome tres pululas pordia.
M. L. A. S. —¦ Quina La Roche um vidro:

tome mij cnlix, vinte minutos antes das refei-
ções. Não entendemos a sua letra na palavraepie precede, "mito cheiro".

O. C. — Procure-nos.
M. O. D. I. S. T. A. — Para os homens

ha mais facilmente... Francamente não po,demos completar a resposta. Mande-nos uma
linguagem! convencional si quizer ser atten-
dida.

Q. 2 — Coryzol.
Q. 1 •— Unia série de injeceões mercuriaes.

O numero varia, segundo as reacçeles do oi-ga-
nismo.

P. da S. — Banhos sulfurosos.
-'h'. L. 1. — Costuma-se tomar esse remédio

ás refeiçííes; mas sc poderá tomar, sem incon-
vonierite, a qualquer hora.

C. U. R. I. O. S. O. — Não tem esse fim a
exiatèiiciiij clesle "Consultório".

DR. NICOI.A'0 CIANCIO.

,^FOMT8
Corrüdas

An do bi.iilem no JocKoy-CItib
Mais uma cxec-llenle rouiiiflo sporllva In-screveu hontem o .lo.ltey Club nos -.eus an-nnosi parcos hem (Ilsputadõs, saldas prom-pias, ordem irreprcbéiislvel b libra nnro-

priada para finallsnr a ft-.-il.->. A principalprova dn dia foi /.'unha pelo valoroso potronacional Inlervlew. De-t i vez, porém oerael; elo Sr. coraiiel .liillano Martins de Al-meldn levo dc empregar-se seriamente paraIriuinpbar sobre Patrono, . cpi ¦ vem provaique ei vnlcnlo iinelonol nfio pado'ser muilocorrido e- Irabolbado. Quando se- lhe exigem
maiores snerificios, cm corridas eonsci-iiii-
vas, Inlervlew nenbn scmpri: pm- offereceruma lué carreira. l'oi o que honlcm se veri-
ficou. Outro fnelo di;;;io de registo foi òsuecesso obtido pelo turfmnn Sr. Alfredo
Santos. Fazendo seu-, ánimne.i correrem emtres pareôs, ohlcvc duas Hnda». vlclorlati comCnmeli.i o I-'ra!uia, esta phi lindo prejudl-endissima, o um magnifico segundo «ogiiv
com Patrono, no lado de Iiilçrvlew

IFootbaSa
I.iga Metropolitana \

A'-, 01 lioras do hoje rcnnir-so-n o con-írllu» siincrior do-.(a associação para a ciei-
çâo dos cargos vagos existentes na wjh di-
rectorla, lieni como a de um membro dn
commissão cie foolbnll da I* divisão. Os
cargos vagos na directoria são os de pr.--si-dente o de- I" secretario, que, eleitos qháii-do fe procedeu á eleição geral, renunciaram.
sem mesmo chegarem (1 se;- empossados.

EM MINAS
Queluzlano versus Tlradontès

A convite do Tirhdentcs o team do Que-luziauo, aeompanlindo dn sn.-i directoria.
domingo passado jogou contra o desafiante;
na cidade de Oure Prelo, tnn niatch nmis-
toso, suspenso, a crer no nosso informante,
devido á gr.imle brutalidade epie então se
verificou. O jogo teve iniciou sob expecln-
tivn dc grande numero de pessoas, ás 12.510.
I.ngo de saida, o Qiíelitziulio foi obrigado,
como ullimo meio de defesa, a conimeiter
tres corners, dcaule dos nlaques pesados do
Tirhdenles, Tirando um desses corners, o
club loeal conquistou o sen primeiro ponto
do dia, devido mais á innrção do Iceepei'
cpieliiziano. elo que mesmo ú perfeição tio
jogo dos do Tirádenles.

Mais trinta minutos de jogo e novo goal
conquistou o Tirádenles, proveniente ainda
de uni conter. Dahi por deante graves irre-
gularidades so vcrifit-arani :io jogo. As ch.ir-
ges irregulares e o desrespeito ao juiz. Cre-
sccndò dc intensiclaçle a brutalidade, o Que-
luziauo foi obrigado a retirar-se elo campo,
suspendendo o match; que durou apenas 4.1
minutos, com a victoria do Tirádenles por
2 a 0.

Assim terminou o match, que tanta ani-
inação despertou e tanto entbusiasnío pro-
mclli.i — diz o nosso informante.

Cycle Cluh
Em assembléa renlisnela na sede clesle

c-lul) foram eleitos, coh.slituiiído a nova divo-
ctòrla para o período de 1917, os Srs..: Dr.
Adelino Magalhães, presidenle ; Augusto
Marques, vice-presidente; Alberto Mendes,
1" secretario; .loão Cunha Muniz, 2" see.ro-
lario; Mario Augusto Falcão, 1" lhesourciro;
Fernando Arguelles Miranda, 2" lliesòui-et-
ro; César Fernandes, director ele corrida:; ;
Antenor Andrade Monteiro, 2" director de
corridas. Conselho fiscal: Vicente Angldrani,
José Maltioda c Frnneisfo Magalhães.
O resultado da corrida elo bicyclctas «le bon-

tem
No primeiro parco, na distancia de 5.000

mclros, venceu Opel, o em 2". Renovador.
No segundo parco, na distancia ele •1.000

mclros, venceu Cavallier, e cm 2", Jayme.
No terceiro parco, nn distancia de ii.OOO

mclros, venceu Falcão, e em 2", Talismaii.
Os vencedores acima receberam liojc os

prêmios constantes de medalhas ele prata
e bronze.

11 A Noite 'Mundana
ANNlYERSARIQ.s

Fazem annos amanhã:
Srs. Dr. Ary de Almeida e Silvn, cliniconesta capital; general Uno do Oliveira Hn.mos, Dr. Carlos Celso de Ouro Proto, Dr,uelavio de Amorlm Çarrüo, o earlenturlsüCnlixlo (.ordeiro, Dr. Henrique Waldcmar daBrito e Cunha.
—¦ Fazem annos hoje:

,,,,'n1-''". xTSfinBÍnrtlGomíJS ^uuolra. professor»publica; Mllc. Olga Fernandes Fortnnn, alo"nina do Conservatório Nacional elo MusicaiMine. Uildiçelinn llibeiro Onlmariloo, Dl','(.astro 11c .ello. Dr. João Teixeira Sonros,Mine. Ilnphael do Muitos. *
v..li,", J''i,:í m!noiS l",-.i.i;,M",t'- ^ínrJn I.ulza Cur-valho de -pilyeirn, flllin do Sr. Álvaro Carva-iiio de Oliveira,I-\iz annos hoje Mllc. Márianna Ali mu.ta da Silva, aliimna do Lyceu de Artes o Offl-cios, e filha de D. Augusta da Silva,
fíECEPÇQEH

Çnmmcmnrando a sua dfttn natalicla Mlls,-An na cie Carvalho d'Avll», filho do SMldo^desembargador Anselmo de Carvalho d^Avlln
inmm',':,' " I 

""i''"' ":' '''•^''^vU, RS mtlinnnmeras ninigunihas, epie ii-nn muaUtíMín-tal-a pela feliz dalu. «m«mm»vo
FESTIVAL

Domingo, ifí do eorranto, seguem pm VnUsouras, afim dc tomarem parle no festiva <FnJSC rcalisará nessa cidade, cm favor do Alblir-gite dor. Pobres, os poetas Paulo Arailjd oAmaral Ornellns e os escrintores A. Cardoso ohei o dc Moraes Cardoso. A festa, que será ÜUvKtida cm duas partes, uma literária e outra1musical participando desta a senhovita Nlti-n in Cosia, 1) Alcides de Siqueira e Silva ó O..i . I.iuz .Sealira, sendo ainda abrilhantada'com a presença dn "S. M. 20 de Julho", pró-,me Ic ser uma das melhores que ali so lin»rcaiisatlo. Após a realisação será prestadaliomunagem fl memória do saudoso poeta vas-sourenso Cnsimiro Cunha, no túmulo denlcvno eeniiterio qcnl,: falando por essa oecaiilãoAmaral Orne Uns, A. Cardoso c a r.ciihoritaüdelto Gonçalves, que dirá versos da lavra dohomenageado.
CONFERÊNCIAS

Realisa-se amanhã, no Lyceu de Artes e Of-licios, as 10 horas, a conferência de Collnti-no l.arroso, sobre "Arte c Natureza", da so-nc orgnii sada pelo Centro Arlislico .Inventas.Pelas nossas florestas" é o thema da,conferência, que o Dr. Machado Cícero dosSanlos realisa amanhã, ás lü l|2 horas, noCluh Naval.
ENFERMOS

O Sr. Dr. Francisco ele Castro .Tunior con-liniia a ser muito visitado no hospital elos.Inglezcs, onde foi operado ha dias de umanppendecitc. O seu medico, Dr. FrnnklinI ylcs, ja o considera em plena convales-ceiiçu.
* Mffitfl|fc>i

A festa do Aldrielge College
A directoria desse collegio coinmuniea-nos

que, cm cpnscqnciicl.a do máo tempo, resolvem
adiar a festit sportiva organisada para sabbn-
do próximo passado, ás 15) horas, no campo
do Rio Cricltet, em Nictberoy, para amanlifi,
ás mesmas horas c no mesmo local.

JOSÉ' JUSTO.
*m*mmffatoB**-»

Dr. Eriffar Abfanlcs'"vT^^"

A IHobiliadorà

ACUEIS A PRESTAÇÕES
M. Gomes de Andrade

—*(«*»—•-
Centro Artisísco Juventas

A exposição ele Bellas Aries organisada
pelo Centro Artístico Juventas lem sido mui-
to visitada. A mesma conlimía franqueada,
ao publico diariamente, no Lyceu de Artes
c Officios, das 11 ás 17 horas.

Amanhã, sabbadõ, Collatino Barroso ini-
ciará a série de conferência!; com o thema .*"Arte e natureza".

• —-*¦ i

As photographias em
;ões

pelo Pncumolhornx
horas.

Procurou-nos o proprietário da phologra-
phi a Rio Branco, que desmentiu, provando,
quanto nos disse com os livros de sua casa,
tudo que publicáramos sob o mesmo titulei
destas, o resumo aliás da queixa trazida a
A NOITE por Alberto Capelleli, dito, então,

Rua S. José 100, ás 2 vietima do processo de negociar da photo-
griipliia Rio Branco.

FOLHETIM

Cerveja Tônica Bier
pss&Sf 

""• rccommon(lnd« V^s médicos ás
'or,lnmCOnrarS!! ;' yend!i)m t0'las "S rasas do primeira
f Mi ,7n r!-r"1 

Sli™:J««IÍm -.. 17.-Tolopl.onoi.lllj Uni ral — lho de Janeiro.

Entre menores
Os pequenos Josc! Francisco Pereira de 15«rmos, o Annibal Moreira, de 1.1, hoje, pelarnanha, após ligeira desavença, atracaram-«o. José, mais perverso elo que o compa-niioiro, armou-se com um caco do vidro gol-Pcando o outro nos braços. '
A policia do 4o districto prendeu cm fia-granto o pequeno delinqüente.

LOTERIA DA BAHIA
AMANHA 1,1 do corrente AMANHÃ

RS- 30:00 0^000
>or 2S000 cm décimos cie 200 réis.

IIAItlUTAE-VOSÜI
A' venda na? casas lolerieas

Chamados médicos á noite com
urgência

Dr. Lacerda Guimarãeá
Telephone fi.9õ5 Central.

KUA DA CONSTITUIÇÃO N. 
¦ ^«m» .. .

O major1 Marcos Pradel
foi absolvido

Por despacho do juiz da 4a Pretória Crlmi-
nal foi lioe despronuneindo o major de ar-
ilibaria do Exercito Marcos Pradel de Azam-
btija, que fiVa processado pelo crime de of-
tensas physicas na pessoa elo Dr. Oscar Cam-
pello de Souza, medico civil.

.... ¦ "*•** ¦

Liga dos Proprietários
Para uma assembléa geral que se rcalisa-

rá no dia 11 do corrente, ás 3 horas ela tar-
dc, á rua do Ouvidor n. 73, convidam-se to-
dos os proprietários desta cidade para se
acharem presentes, afim de saber que a di-
gna commissão de Justiça do Senado tomou
conhecimento da representação da Liga dos
Proprietários no interesse dos proprietários,
e prometteu attendel-a; como também para
que os proprietários conheçam dc outros as-
sumptos palpitantes dc seu interesse, quanto
nos novos impostos de esgotos, décimas c hy-

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

2a PARTE
A terrivel aventura

•880-

H-l

Q. .,-¦- 

,.w ,u.u> .-.w ÍIU3 IIUVW.1 1111 j ¦(>¦.-] ¦.•.'•> uíí v.,.f,w, ,,.., ..~,.  - ..,.,
uoeiquer Informação o pagamento dc prêmios na drometros. para que convém a união geralIM B.r.„.:. l,„: , „ .......... „:. „..  .,,- ,.. 

j da dagse ^ proprietarios,
»í *» »>«v « |'u^i.ll|..lliu V»V- fflViMIlUa tiW1S Bancaria heis & C, Aveniela llio Branco. 1U5 (esflülna da Rua do ltosario), A Directoria, *

Isso é muilo enternejedor, declarou o
capitão Feind com a calma fingida que como
soldado bem disciplinado imitava do seu co-
ronel; mas vejo-me na necessidade, minhas
senhoras, de interromper essas manifestações
tão comniovedoras. O nosso coronel acaba do
chegar c mandou-me chamar. Ora, não posso
deixal-as aqui 1

Quero falar ao coronel I declarou Moni-
que. Vou ter a honra de lcval-a ao seu en-
contro, minha senhoraI...

Para dizer a verdade, minha senhora, ex-
pi-imiu a voz insolente ele riosenheim, que de
novo apparecia no limiar da cosinha, "aqui
só fazemos todos ns suas vontades!"

Moniquc corou ele novo ao ouvir essa phrasc
terrível que a corbria de vergonha. E saiu,
dizendo apressadamente a Julleta e a Fran-
çois: Não desesperem I... ,

Assim que ella saui com o capitão Feind e
o sargento Loffel, o furriel Roscnheim mon-
dou carregar Julieta por tres homens que a
transportaram para a cosinha...

Nem siquer ella teve tempo tle gritar, nem
de despedr-se dc François; puzeram-lhe im-
mediatnmenle uma mordaça sobre a boca.

Frauçois fez um íhovimento para ir em seu

soccoiTo, mas foi immediatamcnte detido c
agarrado. E foi mesmo muito maltratado.

Collocaram-o enlre quatro homens coinman-
dados por um cabo.

Todos sairam da agencia dos correios, mas
não antes de François ter ouvido a voz de
Roscnheim, que ordenava em allemão aos seus
homens que transportassem Julieta numa car-
roça para a hospedaria do "Cavallo Branco".

François não ignorava para onde o iriam
conduzir, nem o que clelle fariam. Uni elos ho-
mens que. o guardavam tinha-o informado a
tal respeito. Fizera pontaria e pronunciara
a seguinte palavra: "Kapontt"

viu
FINAL DOS ALLEMÃES NA ALDEIA

O "maire" tomara novamente o caminho da"mairie", num estado digno ele dó. Assistira
ao inicio da pilhagem e nos primeiros prepn-
rativos do incêndio; finalmente, pnra levar
no cumulo o seu desespero, uma pungente pro-
cissão tle victimas que conduziam para a praça
da egreja, isto é, para o local do supplicio,
detcvc-lbe por uni momento os pnssos.

Na oceasião em que penetrava na sala das

em yoz baixa lhe fazia a sua ultima con-
fissfii. O Sr. Talboehe deteve-se estupefacto
com semelhante espectaculò, com o cpial não
contava absoiutu-iiieiite, pois, que o cura c o
Sr. .Marécage nunca se tinham falado e o phar-
mnceutico citava freqüentemente o Sr. dc Vol-
taire. Depois de ter o cura, a murmurar; pro-
nunciado as palavras ela absolvição e feito
sobre essa cabeça calva e congestionada o si-
gnal de absolvição, Talboehe perguntou:Que está fazendo ahi, senhor cura?

Obedeço ao coronel, respondeu o tibbade
Procedo a uma confissão geral. Quer também
confessar-se?

O "maire" comprebendeu. Respondeu:1
Obrigado, senhor cura, não tenho tempo.

Si me nconlcecr qualquer desgraça, Deus me
perdoará. Onde está o coronel?

Justamente o coronel entrava.
E, então, disse clle, a minha bandeira c

ns minhas listas?
O senhor divertiu-se á minha custa, dis-

se Talboehe. Os seus soldados não precisam
dc listas para as suas pilhagens. Tudo já está
na rua e estão deitando fogo por toda a parte.
As cbammas, eis a nossa bandeira!...

—'Obrigado! respondeu o coronel. Oosto
elas crenturas que percebem facilmente as cou-
sas. Entretanto; preferiria que o caso se pas-
sasse ele um modo mais administrativo. A im-
/paciência dos meus homens não desculpa o
crime aqui eoiiimeltidó e do qual tão pouco
falamos. Triiln-sc ela historiasinlia da agencia
dos correios. Os civis atiraram! "C.iviien ha-
hen gesehoRsen"! repetiu elle. batendo com a
mão sobre a mesa.

Era o seu primeiro gesto dc brutalidade.
Em seguida porque o "maire" epiizesse falar,
explicar-lhe qualquer cousa, clle ordenou-lhe
grosseiramente que se calasse.

Hasta do parolagcm, senhor "maire"; jul-
guei quc poderíamos fazer um sorlciosinho
dos seus administrados, porque mais uma vez
affirmo-lhc true hão somos bárbaros. Mas
os nossos soldados só trouxeram uma meia
duzin tle velhos e algumas velhas, li' pouco!
Somos forçados a dar um exemplo. Dentro ele
um quarto de hora estarão mortos todos os
que aqui eslão. "Percebeu, senhor Tal"...'.'

Mas, afinal ele contas, exclamou o mestredeliberações do conselho municipal clle avis
tou o cura, em cujo hombro descansava a carpinteiro, julgo que o senhor não se quer rc
cabeça calva do pharmadeutico Marécage que ferir ás mulheres c ás creanças!

—- Quando digo Iodos os que aqui estão*'
refiro-me a iodos os que aqui estão!

Talboehe virou-se para os seus quatro fiUiosè
que estavam mais pallidos do quc a paredj
cm que se encostavam.

Oh! meus pobres filhos!
15 àbriu-lhcs os braços. Elles correram aoj

cncot-iti-o elo pae. E o mais novo disse:Papac, si Vaes morrer, nós preferimosmorrer comtigo!
Fslo homem mente! exclamou Talboehe.-

Uni horror semelhante não será praticado 1
Seria injusto 1 declarou com toda a sim-

plicidado Billard, cognominado Còrbillard, que.também acabava de eonfessar-se e dc receber
a absolvição.

Quanto ao tio Marécage, este nem siquer
tinha forças para suspirar. O seu temperamen-
to não o predispunha paru os papeis herói-
cos. Factos taes " o suffocavam". Elle des-
nboloou o eollarinho postiço o tirou a gra-
vaia. Olhava para todos com um àr bestialj-
sado. A absolvição do cura não lhe fizera cs-
qtiecer essa cousa tão simples, tão simples e
que só teria dependido da sua vontade: uma
phnrmacinsinha, num recanto de uma rua de'
Pcrpignnn ou cie Carcassone, onde nunca che-
gaiii os prussianos.

E, além disso, além disso, por oceasião de
semelhante tragédia que ia fazel-o entrar na
historia — c tle que modo! — q tio Marécage
sentia, mais pungente do eiue nmica, o terrivel
e insupportnvcl remorso de não se ter preser-
va.dò das aventuras, elle, um simples adjunto,
e de ter cedido á vaidade ele fazer como o
senhor "maire". E repelia incessantemente:
Dizer que eu teria podido partir!

A irmã do cura o importunava com uma"Ave Maria" quc enlão rosava á meia voz o de
joelhos. Parecia-lhe que ella já orava junto
ao seu cadáver.

De subilo, uma mão pnusoit-sc no seu bom-
bro. 1511c leve um sobresalto como o do con-
demnado á morte, quando clelle o carrasco so
npproxima com a tesoura com que lhe vne
cortar os cabcllos. Era o coronel que lhe «li-
zia:

— Senhor pharmaceutico! Creio que não fnz
muita questão de morrer. E tem perfeitaiucn-
te razão 1

íCon/fníia.l
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l'UM)/\l»A KM 1012
Cupital rculisndo Rs. 3oo:ooo«.ooo|

(Aiitiirluiln a fuhfclnnnr em taila a Itcpnl.ilro)
nanaoeiro»! DANüO,1)0 uÒMMHIh.10 DE 1'OHTO AlT-lillRo BANCO PRI.0lP.N8R

SEDE -PORTO ALEGRE
SorUios Mensnes - ContiibuiçAo 10SOOO

PEÇft... PRÓS. EtíTOS
Rua da Quitanda ri. 107- 1? andar

RIO PE JANEIRO
AGENTES— Acceitnm-sc,

i»oa« referencias o fiança.
desde qne apresentem

ESCOLA NORMAL
O Curso Normal de Preparatórios, ode mnior

frequ.ncia e o dc mais notável corpo docente da capital, com
a conumada seriedade, inicia Jictualmente o CURSO M-
PEC.AL PARA A E. IIÜKMAL, a mensal dades rs- <"doa
<.u:>d.;:-.ma'. c a cargo de diitincu directorá e completamente
indcpcr.d:nr.: do curso df rapn-ür., - Uruguayana 39,
I* andar. —• Informações dc r<j As 19.

l""^! Energil poderoso tônico 1
"SÍBF1 Novo anli-rlicnmatico I
f->_«-i lincri-i. depurativo agradável ¦
******* Rei dos taxativos H

ii <_g_5 Grande remédio da mulher I
iSZimíi Integra :i força ilo homem 9
gnaa«B» Licor o mais saboroso B

A' venda em todas as boas pharmacias c drogarias. J. i
M.Pachcco, Granado £ Ge Araújo Ereitas «SC mJjj

«A* Equit ativo"
SOClEDAt)!. DR SEQUIJOS MU.

TÜOS SOBtUÍ A VIDA
A* avenida Rio liranc»

F.sln sociedade procedera publica,
mente no sorteio trimestral (le suas
apólice» Mtrleavels em dlitltelro, no
c!ln IA do corrente, íts 15 hora», na
gi}do social. , „

Os soRuradoa rcccuerilo cm ui-
nhelro ur, Imporlaiiclos dns respe-
ellvus apólices clescontaiido.se, apc-
nas, o Imposlo crendo pela actiiiil
lei do orçamento o contra o qual ja
reclamou n "Eqtiltatlva" quo, si
for nt tendida, como espera, «ntre»
Kitríi immediiilamcnto nor» sorteados
111 Rommas descontadas em vlrtti»
de da alludida disposição.

O sorteado; nlím de roechor o va-
lor da apólice, ent dinheiro, conti-
ri.it.rn cmn n soRuro om vigor, nn-
oavol por iriorlo, ou no fim «o pra»
s, dn contrato o corn o cllrello a
concorrer n tanto', sorteio;;, qnon,
tos foíen. o" trimestres daquelle
nrnuo.

Os itroípcclevs rncontraro-ne no
escriittorlo principal, ojjdc serão da-
do', todo-, os celareTioicntofi pe-

O ncl.i í publico o n «lir.-.tovh
r-cehcW. com especial .vcrnrto, nlcin
dos Sr-., mutuário',, tr.d.i mincllc
quo r.i' «lic.mr Imoral :t com a filia
presença. , . .

Afim dc evitar inconvenientes dc
ultima hora, a directoria tem n hon-
r.i dc participar mis Srs. mutua-
rins ciuc o recebimento dos pre-
mios- pattos por nutooipaçuo elos
rcspcüllvos voncimentus so Bcru
feito até o dia 11 do correule, us
IU horas.

PH0SPH0R0S

Olb-HO
I PAU jgftiéfe j
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CAFÉ' SANTA RITA
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CASA DO JÚLIO
'¦V.¦ ¦' " >.-'

£*>, Bfc/%s_^tJr%TPiBLBIt*lL«tm,

SEM COMPETIDORA I
33 e 34 - AVEN.DM MEM DE SA' - 33 e 34

Dormitórios com grega ou balaustro com G peças, do peroba, de 5oo$ a
liitoi ostj'1 holl -tulez, com 0 peças, dc peroba, de .>»¦•> n.....
Ditos c=lylo nllemão, rum C poças, do pendia, dc o.,o* 
Balas do jantar com 10 peças, oslylo a.lemno, do OjSpsn 
Ditas de jantar com 10 pecas, c-lv/io lioHundez, do ?oo5 
1]2 mobília pJ.a salão, 0 pe.;;.?, eom cstofo.do 14oS 
il2 dita parasatilo, !i peças simples ,ll! I005 

Loucas de loilette; escarra.iciras, baldes, jarros e

,r,"oSooo
(!'.oSn..o
,r)8uSuo.o
SooSioo
75oSuoi
n.i.-Sooo
lítvjooo

muitos outros artigos

dos ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
paia os Convaleacentes, «ara 08VelhO3

pira lados os que precisam de lortilicantes.

1», Rua dea Salnts-Pèros, PARI6 e Pl.armaclas

Bk •
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MOVEIS
Grundo dopoüUo o olllclna dn moveis o co!»

tlioailii t .|M'(.;ii'lii, Ioucííh, «l««. Uormllorlos f»s-
IVlo iillomAo, ultima m da. SDÜipOUO; mais barnla
que qualquer oulr casa: salas dc jantar, 580K ilitasde visita,
cstylo de grande ciieiio, de f\n% a iRo>, (estai mobílias sào
estblndási} canas para mònilini novo pcejas, 6o?ooo. Pcçaiii cata-
logon para não (icaicm llludidos com outras çasasj ho/Jo dos
Mares tia rua do l*.t»Kulo n. 110 — iLargodaLapa).

«¦•

MIS
Único (|ii" com iim

coll.irr np

— ¦»,!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦««««¦¦««II..-»»-
iii|.|iiiii'ii. ou lieioililarin ein Iodai an
nmnlln.lnçòoí, lllieiiiiiBlI.iiio, liuiio.
ma , Uleom», Tiiuiures, liou.» ...u>ni-
lu.ci (1 Qiisst, Ituies 1I.1 i-itli...,a im-
«rt.irilltc, et-. «• lii.l.i'. .|o....i;.|. rOSÚI»
tantos da hnpiireriis .1.. sangun,
eiiram>M liireiHveliaoula com o

Irnico fiis doiinparecer qtiali|iior mnuilottnclloi Cma
i as rolelçôm, l.tii i.,.lsi us pl.armnciav

H

LOTERIA
nn

$. PAULO
Oaranlleia Ido governo•tado

«o

Terça-ieira, 17 do «ntuu,

Rua do Acic n. 8!. Telcphono 1.01 Norlc
o rua Marechal Floriam), 22. Te.cplionc
1.218 Norlc.

-(.AMIM-SINE-
ourives 37

TEL 3666 NORTE
Amanhã an almoço :

Tripas á moda do Porto.
Cabrito com arroz de forno.
Cangiqtiinlta com leite dc

coco.
Ao j.-.ntar :

Perna dc vitella dc forno,
Frango á brasileira.
Sardinhas cm canoas.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas c bacalhoa-

das.
PREÇOS DO COSTUME

4q:qqqSoqo
Por 3 $600

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

.^âosdlllttviaml
Com os preparados para a

pelle. üsom só a PEROLINA ESM.U.-
TE. único que adquiro e conserva
a bclleza da culis. Apprnvnd.i polo
Instituto de üollera de Paris c pre-
miado pela Exposição dc Milano. I'rc-
ço 3$000.

Eni-nnira-sc ú venda cm todas as
perlumarlas aqui c cm S. Paulo.

Aos Srs. Veranistas
A Agencia Pestana, cnmo n.M annoi an-

lorioros, ennarrega-ío da tomar a domi-
cino no.la capitai o bagagem do3 8rs.
Veranistas, e ontrogar timíbeiu a doml-
.rilio em Petropolis, Fiiliur.o, Campos,
llull» llotizontc, Juiz do Feiro o Sao rau-
Io, a taxas muito reduzidas o por con»
trato com a Cmit.sd do Brasil o l.co-
pi.lii.ii.t, ossiui como pamas estações do
axu.K, Caxaiiiliu, l......1....), Cnmliuqitlrai
Calda* o outras; vondeiulo l.nlieles para
todas estas cslaçôos com direito a abs-
Ihnento nos freios da liujtiigemj o leitos
para os iiocluriios da Central e Loopol
dina.
65, rua do Carmo, 65

Tolepliono 1142 Contrai.

mliil apitai f.iil

DINHEIRO

st*-»

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

Grande sorlimento do produclos chimicos o especialidades
pharmuecuticas, importação directa dos melhores iabiicanlcs da
liuropa o America. .

Caprichoso serviço do pl.armacia c laboratório por pessoal
liabiüliido, sob a dirccção do pharmaeoulico Camlido Gabriel.

PREÇOS MÓDICOS

RUA SETE DE SETEMBRO, 99
Próximo á Avenida Rio Branco

DEBILIDADE. NEUrUBTHENIA
CONSUMPCÂO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

Empresta-se sobre Jóias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis c Unio

quc represente valor

Roa Luiz de Camões n. 60
TELEPHÕÍwTiTC NOhTE

i^faerío í/íis 7 ijorns da
manhã ús 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

Leilão de penhores
Em 24 dc Outubro de 1916

L. QONTH1EB & C
Henry & Armando suecessores

CASHFUNDADAEM 1867

45 - Rua Luiz de Camães 47
Fazem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformai ou
resgatar as suas cautelas alé á
véspera do leilão.

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

S. LOURENÇO
HOTEL CENTRAL

— Proprielario: .To-Ó .l.islino Ferreira —
llcdc Sul Mineira — Eslado

de Minas
A estação do águas mais próxima

das grandes capitão* doS. Paulo o llio.
Inlormaçõcs: rua Clapp 7 e S José 1.

IUO DU JANEIRO

CompinhH is loterias Naoliniu
df Irasll

Kxtracçúcs publicas, sob n fisÇ"»'-
Bacilo do governo federal, ns 2 \\i c
aos sabbados ás 1) ltorus; a run

Viseuudo de Iluboralty n. 4a

Amanha Amanha
A's 3 horas da tarde

io —ar

A NOTRE-DAME D£ PARIS
Qrandes saiais esst todas as

secçãas a preços mm prece-
dentes,
OJlclaa do costura o taUlour

pouf dames

Somlooo

Chapéos de sol c bengalas
0 mais variado sorlimento encontra-
so nu CASA DAKR0SA, praça Tira-
dentes n. 0, junto á Camisaria Pro-
grosso.

N. B. — Kest.i casa cobrem-se
chapéos e fuzem-so concertos com
rapidez c pcrlciçiio.

BENZOLN
Para o cn.bellozanicnlo do rosto o

«Ias mãos-, rcliosca
| A pcllo irritada pela navalha
1 Vidro 4Sooo. Pelo Curroio

üSoòb
Perfumaria Orlando Rangel

Por 85000, em décimos

Os pedidos de bilhetes dn inte-
dor devem ser acompanhados do
mais 600 r6is para o porte do Cor-
rolo c dirigidos aos aficutes geraes
Nazareth & C, rua do Ouvidor
n. 94, caixa n. 817. Teleg. LUS-
VEI. c na casa F. Guimarães, Ro-
sario, 71, esquina do beco das Can-
cellas, caixa do Correio ri. 1.273

INGESTA
FARINHA LÁCTEA PARA CREAN-
ÇAS-CONVALBSCENTES DEBILITA

DOS-AMAS OE LEITE

EXTE3NATO MAURELL

Compra-se
qualquer quantidade «le jo.as vcllias

com on som pedras, tio qualquer valor c
cai.iclasdo «Monto de Socçorro.»; paga-so
ücm, ua rua Gonçalves Dias n. Ü7.

Joalheria Valentim
Telcphono 004 Central

üleo para lamparina
Arotuatol

Ultima novidade americana !
Mais brilho, mais duração,

mais barato!
Encontra-se á venda em to-

dos os armazéns.
Depositários geraes: Costa

Pereira, Maia & Cia.
Rua do Rosário n. 65

Hémog.ob.ne
Peschiens

Todos os Médicos proclamam que este Ferro
vital do Sangue CURA SEMPRE. Restituc saúde, força,
belleza a todos. Muito superior á carne crua, aos
ferruginosos, etc.

VINHO, XAROPE e _
Exljam-se as palavra» DESCHIEN8, PARIS (Franoaj.

DENTES ARTIFICIAES
Novo Systema:

£ \7. CT. .- RGGO
ESPECIALISTA

Pronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á
dos dentes naturaes. Segurança a toda a prova.

ComnVodida.de absoluta
Rua do Carmo 7i*-Canto da Rua Ouvidor

Vendem-se
lolas a preços baratissimos: l

rua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephone n. P04 — Centrai

ÍIUEIi

m

Faz-se qualquer postiço do
arte com eabcllos caído.-
Pcnleado no salão SJOOO
(Monicuro)—Traia-

mento das unhas
Mossagons vibralo-

rias, appliiaçüo
Tintura em cabeça
Lavagens de cabeça

Perfumnrias finas pólos me-
ll.ores preços ,

SalHo exclusivamente para
senhoras Casa A NOIVA, 30
rua Rodrigo Silva 3G, anlign
Ourives, entro Asseínb óa c
üetc de Setembro. Telephone

1.027, Central

3ÇO0O

2S00O
20$000

' 2S00O

HOTEL AVENIDA
O ntnlor e mais Importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tunção da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.
Prcciuencia annunl de au.000 cllen-
ás. üiariu completa, a partir de

(OS00O.
End. Teleg. - AVENIDA

RIO DE JANEIRO

COLLOCAÇÃO
Vendo-so uma fabrica dc tecidos dc

malha, para 1.500 a 2 000 dúzias do caml-
sus dc meias mensaes, in .chinas garanti-
das, trabalha com lio nacional, tem
grande stnck do agulhas para 2 a 3 annos
do trabalho sem precisar importar do
estrangeiro. Ou acceita-se um ou dous
sócios para gerencia c caixa, capital
2ü:0Ol)SU0O, que poderá ser parto á vista
c parte u prazo, ordenado r.0U$000, lucros
a combinai'. Tem casa promptá a forhe-
ecro neressario e receber o produeto
da fabrica. Informações com o Sr. ria-
pliacl do Oliveira.—Huu Theopliilo Ottoni
ri. 30.

Tosse-Bronchltes-Asthma
O Peitoral do Juruá de Alfredo de

Carvalho, cxcliu-ivnmentc vegetal, é..
quo maior numero rounc do curas. In-
números ultestados médicos c do pos-
soas curadas o afOrmam. A' venda nas
boas pnarmacias e drogarias do Uio
c dos listados.—Doposito, Alfredo de
Carvalho A ('..—flua "«• de Março, 10.

Vende-se
ou aluga-se um prédio novo, tendo dnas
salas, dous quartos o mais dependências,
jardim na frenlo c grande torrono. — Ilua
V.nte d Oito do Agosto, n, 120, Ipanema:
trata-so na rua S. Clemento n. 87, loja,
com o proprietário.

Cautelas
¦Compram-se as do Monte dc

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

«IIlüli POllllft.

FUNDADu EM 1906

Director e proprietário: — DR- OSWALDO BOAVENTURA

Aulas diurnas e noctur-nas

CURSOS DE PREPARATÓRIOS ECURSOS INTERMEDIAR!»
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Dr. JOÃO niüKIP.O, lente do Collogio Pedro II, pnrt.ig.ioz. 'Dr. AKTIIÜH TIIIRE',

Ipi.Io do Collceio Pedro II, mnlliomalica. Ur. CASTAO IIÜCII, lente du Gujlegio
Pedro II, francoz o historia universal. Dr. MBNDES ÜK AGUIAR, tonto do Collceio
ivdi-o II latim Dr. J0SU' MAS1HANGIOI.I, nwilico nssislon o da laculdadu do
Medicino, fraiicoz; Dr. ÜIKN0KI. PKItUIltA DA CUNHA, cònliooldo professor, physica
o cilindra Piofossor OUID0 MONFORTE. du Ünivcrsidado do 1'ennsylvaiiia, geo-
grupliia o inglcz. OSWALDO DOAVKNTUItA, módico c director do Extcrnuto,
inálliciiiatlca o historia natural.

Rua Sete de Setembro, 170

FILIAL DA CASA BARROCOS
to5 Rua do Rosário io5 entre

Onitanda e Avenida
CASA MATRIZ Rua do Hospício 181,

canto tia rua da Conceição.
Amanhã ao almoço:

Polvo fresco com arroz
Cozido especial.
Mocotó do vitella á portugueza;

Ao jantar:
S' pa Juliana.
Vitella assada com arroz do forno.
Leilão á brasileira.
Ostras frescas o caças todos os dias.
Especialidade cm paliadas o baca-

lho.uhs.
Sai .linhas nas brasas, presunto de La-

mego.
Azci'0 superior c vinhos sem egual.
Cl.i.pp d.. Ihínsealiriii
ÍWr.s casas estão abertas aos domingos

o foriados.
Manoel Fernandes Barrooai

Não precisa de reclame
LAMBARY ,

Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theopliilo Otioni n. 3+

Tolephona Norlc 355

CALÇADOlim
Travessa S. Fran*
cisco de Paula 38

—-«o» —
E' a casa que sempre tem

novidades em botas e sapatos
paia senhoras e meninas, ul-
timos modelos, os mais chies.

Malas
A Mala Chinoza, á rua do Lavradio

n. Cl, é a casa que mais barato vendo,
visto o grande sorlimento quo tem; chama
a attenção dos senhores viajantes.

D.MonteiroeCompanliia
ARMADORES E EST0FAD0IIES

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

Preços .sem competência.

Rua da Quitanda n. 29-31
Telephone 1.098 C entrai

(MIL A»
Brilhantinà concreta com pe-

trolco, deliciosamente perfuma-
da com penetrante e escolhida
essência, dá brilho c tirma a
côr do cabello, ao contrario das
demais brilhantinas, que tornam
oscabellós russos. Vidro 3^000.
Pelo correio 4^000. Na A Gar-
rala Grande, rua Uruguayana 66

mmmAvenida Rio
branco n. 05,
1° andar (em
frente a Casa
6ucor.ii)

Avisa as suas distinclas freguozas quc
tomactualmonte uma boda codccçfio de
vestidos «l.ngorio» o de passeio, e por
preços convidutivos.

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRESSE

ítosé Ulv'4\j.e1\,xT5om'».Tv.v.\xeia
Largo S. Francisco de Paula, 44

TELBPHOKE 3B14 NORTE
0 mais confortável salão, cozinha pri-

morosa.
Monu

Amanhã ao almoço:
Sid.ida de vitella ü franceza, sopas ú

minhota, cassolct ao Progresso, carneiro
ao Bom Jesu .

Ao jantar:
Leitão recheado k portugueza, cabrito

assado ú nurtuensa, raViolis á Italiana
Ostras froEcas. Grandes poisada Lcgumcss
[.autistas.

GENUÍNOS VINHOS .
Concerto duo ds cithars

DtNTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dontis-

ta pela Faculdade do Medicina do Rio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
lhos garantidos. Consultas diariamente
Consultório, rua da Quitanda n. 48

STAOr MUNGHEN
Grande terraço corn restaurant no ar

livro.
Hoje ao jantar:

Creme de badejo, crout-aii"
pot, bacalháo á biscainha, em-
padinhas, bolinhos de baca-
lháo, perna de vitella.
Coiu :

Canja especial. sopaPoignon
ostras frescas, camarão torra-
do, pescadinhas, frios sortidos
inhambus, costelletas, filhotes
de pombo.
Áriillrillii ao almoço:

Salada de bacalháo, tripas X
moda do Porto.

1, Praça Tiradentes,.
TE1.EPK. 665 C5EITTK.Ai_

O proprielario
A. Motta Bastos

ammtamiBm*ií&m\mw\immiimmgmiie>*tnm

THEATRO RECREIO I Clnenia-Tbesiro S. «losé
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

« Toürnío » Cremilda d'0livei.-a

\,fABRICA oeTECIDGSoe ARAME H
e ESTAMPARIA oe ZINCO a®

BANCDS,MEZA5,CADEIRAS,VIVEIROS PARA PASSA.
ROS. ARAME PARA CERCAS C GALLINHEIRQS.

Cardusux Fumo- hospício im-rio

t* c— *+ «» -'taCMJEmSI1

KmÜXpí^J
|_ B Jy _B_'

HOJE:
A's 8 c ás 10 horas

IHOJE

I I 10
Brilliante eieação de CREMILDA

D'ouvi:nu.
Múcniflco trabalho do ALEXANDRE

AZEVEDO, no pintor Gerardo.

CA-Amanha, ás 8 c ás lü horas—0
NARI0.

i - ¦ .-n

Domingo — a Motinóe ».

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

ÊXITO ABSOLUTO

. Empresa Paschoal Sogrcto

Companliia nacional, fundada em 1 èe
pilho do 11)11— Dirccção sceniea de
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, José Niinos,

A maior victoria do theatro popular

HOJE HOJE
13 do oulubro dn tOlG

Trss sessões — 7, 6 3/4 o 10 1/2
A ravis:a ¦-

0 PISTOLÃO
«Mise-eii-scène » deslumbrante

A maior novidade the&tral da aotualidaJs
Duas deslumbrantes apothooses: -«

GLORIA A DIUCo A'S-MUSAS-.-
0 espo^taculo começa pela exbibifie

do fíliTis cinemalograpüicos.
Em ensaios, a peça burlesca — O CA-

R1MRAMRA. A seguir, a revista—A' RE-
l DEA SOLTA.

Cabaret Restaurant do

ÇLUBMOZART
HOJE E SEMPRE

A elogante bonbonnière da rua Chile, 31

Todas as noites, ás 0 horas, suecesso
inegualavel da « troupe » contratada ex-
fcressamente para esto cabarat ein São
Paulo o Buenos Aires pela Agencia Thea-
trai Ingleza.

A sympalhica
OhETíii.

caharotièro LAURA

FL0RY, cantora tiauceza.
LOS MINERVINI.'JRI0 KANKIWSICY, bailarinas russas.
NlNETTE, ciianler.se r.ançaise.
8ILVINA BELU LÜZITANA.
1IELENE LA GICOLETTE.

Brevemeiile — Nuvaa estréas.

Variado corpo de baile sob a dirccção
4a professor PAU 1,0,

Orchestra ds triganos sob a dirccção
it piolsssor trsaüoiro ERNISTO KEIIY.

PAL/.CS TUÜ.ATRE
Grande companhia LUCILIA PERES-LEO-

POLDO FROES

HOJE: :HOJE
Ultimas representações da comedia

cm tres netos

0 ILLUSTRE
DESCONHECIDO

Brilhante croação de LEOPOLDO FROES.
Lindo trabalho do LUCILIA PERGS i toda
a companhia.

Amanhã—Primeiras represeulações do
-O DOTE, em tres actos, de ARTHUR
AZEVEDO.

Domingo—Despedida da companhia,

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

HQJE HOJE
A's 8 Ü/.l

Orchestra dc 21 professores sob n
regência dc Arlhuro Fiassinesi,
RECITA DE""CALA-ExÍto da ceie-

l.rc artista

FÁTIMA MIRIS
(Rainha do transforrriismO)

400 transformações numa noito !!!
1» parte-UMA FESTA EM TOlilO,

105 transformações! Riquíssimo guar-
da-roupa! Deslumbrantes scunario^ I

2" parto - LIÇÃO DE TRANSPOR-
1IISMO-ITAI.1A—Cantos dos bersa-
fi ';i"'p,irt(»-GRANDE 

THEATRO DE
VARIEDADES.

Preço»: Camarotes o frizas, 15§:
logaresdistincloa, 3$; cadeiras do 1\
2S: liidcOes, 3§ u 'i$ ; galerias nu-
meradãso entratlu geral, 1^.0111).

Bühptns á von.la no llicutro
'tlHHB,*

THEATRO LYRICO
Recitas de despedida da grande Companhia Lyrica e da

Diva mundial MARIA BARRIENTOS
Sabbado-LA TRAVIATA

A mais genial creação da mais celebre cantora do mundo
SCHIPA-CRABBE'

Director da urchesla, XAVIER LEROUX

Frizas 150$; camarotes, 110$, poltronas e varandas, 25$; cadeiras, 15»; ga-
lerias 1- fila. 7$; 2- fila, 0$000.

Bilhetes á venda na Casa Arlhur Napoleão, Avenida Itio Rranco D. 122, até ás
5 horas da tardo. ______________________________

Domingo, única « matinée»

TOSCA
Festa artística do celebro tenor TITO SCII1PA. Prolag.iiísta, Gilda Dalla Rizza

—Scarpia, Armand Sclii"a Crabhè. Pire- t..r, Xavier Leruiix.
Preços para a » muliiiúe »: frizas, M.$; ramarotos, DÜS; poltronas o varan-

das, 12$; cadeiras, 8S, galerias I- lila, 7$; ditas da 2- fila, 6$000.
Aí galerias á venda na bilheteria do Theatro Ly.rico, das lü Ii2 is 5 da tarde.

Theatro Carlos Gomes
Grando companhia tio sessões,

Edcn-Thcatro, do Lisboa
do

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia de A. Gorjão

HOJE HOJE
Duas sessões—Duas—A's 1 3/4

e 0 3/4 da noile
Dous imponentes especlaeulos

com a celebre, querida o popular
rcvistii-lanta-ia em dous netos

c nove qualros

MARÉ DE ROSAS
O maior akito desta . tou.iuio •

Compares : Zé Lerias, Carlos Leal:
Piiitasilgo, Luiz Bravo.

Toma parte toda a companhia
Sumpluosos sconarios — Luxuoso

guarda-roupa — Apparnlosa « niise-
cn-scònc »

Ainaiihâ - MARÉ' DE ROSAS-
Domingo—Grandiosa < matinée «.

CASlNO-PHENlX CABARET RESTAURANT PO

THEATRO PEQUENO
Unice UlSSUs por sessões quo funeciona

M Avenida

HOJE: HOJE
13 do outubro de 1910

Réeita da actiz ALICE PEREIRA
A's 8 3/4 — E*pcctnculo completo

A encuntadora peça do JÚLIO DANTAS

ROSAS DE TODO ANNO
Suzaná, ALICE PEREIRA : Soror Igncz,

DELMIRA D ALMEIDA; Unia leiga, EN-
CARNAÇÃO CATALAN.

Grande intermédio cm quo tomam parto
obsequh^nincnle D. Etelviaa Serra, Jono
Barbosa, Sallos Ribeiro, Anthoro Vieira,
Edmundo Maia c o violinista Caado de
Menezes.

Terminará o cspectaculo com a peça dc
grande suocosso
Entre a Ctuz e a Caldcirinha

CLUB DOS POLÍTICOS
RUA DO PASSEIO N, 78

Amanhã, a m:.tinto» ;'. A lioras-«Soi-
i-ée n ás 8 o ás 10 horas—ENTltll A CRUZ

,B A CALDEllllNUA.

O mais elogaiilo desta capilal
Ròndoz-vous da eüle carioca

ARTE .. MUSICA. FL0REB
Hoje.grandiosa « soifée» em que tomam

parte os mais distiiictos artistas do ge-
nero, sob a dtrecçâo do elegante cabarellsr
brasileiro (.unici» uo gênero) JUL10 MO*
RAES.

Hoje, est.éa de cleganlcs artistas.
LA IBÉRIA, a rainha do bailo hespanain.
LA CLARETTA. cantora lyrica italiana.
UNA UORÍS, cantora francera.
LA MURUCHA. a graoiou csatáBU

italo-argentina.
LA NINETTE, sem rival cantora francs.su
LA VALENCIANITA, ooupletisU heips»

nln.la.
Artistas contratado» expressamente psla

Empresa, PAlUSl-MOLlNA em Dusbsí
Aires

Orchestra de tziganos sob a direcça»
do popular PICG.MÀNN.
""Scgunda-feiia, 

estréa de novos artisUs.


