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O Sr. Carlos Peixoto pronunciou honlem

nn Gnmnrn um excelente discurso. Como dc
coilumc, não fez fra/.cs retóricas: citou fa-
tos, tirou conclusões,

IJvldènteinonlo o seu papel não crn facll,
pomuo nunca 6 fncil defender Impostos o
çôrlcs, .Melhor c tomar o ponto dc vi.iln
cninoilo dos "bons moços" o procurar cou-
tentar a todos. Mas o luelhor nem sempre í
possível.

Dc um modo geral, o rclalnr do orçomcnlo
dn receito tem absoluta razão, quando mos-
tru que í- preelzo tomar providencias muito
aõrí.is para o orçamento, da 1ÍU7, cm v.z
dr iiillar .1 solução do nosso grave cazo fi-
linncclro para 1018. O adiamento raras ve-
acs í uma solução.

O ,cr. Carlos Peixoto ponde dizer, sem quo
nenhum aparte o interrompesse, o que nl-
pim tempo passou còíiio um paradoxo : fi-
nnmi iminente, a guerra foi para nós um
beneficio. Isso O indiscutível.

Si é certo «|iie nflo tiramos do conflito eu-
ropcn ns vnnlnjcns enormes «int' dele nu'-
ferirnin nações como n llollanda o os lista-
dos-Vnldos, nfio ú menos certo «ine isso nos
permitiu aumentar n exportação c diminuir
a importação.

Quando a guerra terminar, ,-t nossa situa-
cão Vlll talvez pciornr de uni modo brusco.
Jlasttl pensar «pie, desde que sc faça a pa/,
ílguiis milhares dc bra/.ilciros partirão para
a Europa. Ha, em todas n> classes sociai-,
um numero imenso de pessoas, que riuham
o habito de ir até lã por necessidades de co-
inçrcio, do saude, dc distração. A guerra.
hn mais dc dois anos, os impede do fazer
e.isas vlnjcns. Desde que a paz seja firma-
da, Ioda essa orda se atirará para n Eu-
rnp.i. Ií serão, portanto, brnscainciite milha-
rrs e milhares de conlos mandados para
fora do paiz.

Não se imnjinc que esse í- um pequenocazo e t|iie afinal nem se fará sentir. Ila
nisso um engano; Os jornais europeus us
revistas especiais de finançns c de Tnr;«-Tnn
dc IA, todos tem mencionado como unia das
fontes do futuro reerguimento econômico
das nações cm guerra o colossal nfluxo de
vizilanlrs estranjeiros, que fatalmente sc*
produzirá «iiiando ela acabar, linda vlz'-
tante c um aparelho dc drenajem de cunhei-
ro do seu paiz para o paiz vizitndo.

Oro, si em «'•poças normais, já essa fonte
de ronda ó sensível, pode-se imnjinar o queela vai ser imediatamente depois dn luta
atual, quando todos quererão vér o estado
cm qne ficaram os campos dc batalha, ns

cidades maltratados pcln guorrn, ludo em-fim que lembra a pavorosa triijedlu, «pie cs-In mos seguindo de lonjc.
Mns, si o multo agradável no* povos bojecm lula pensar nns rormldovcls somas quepara Ia vuo levar os visitantes do lodo omundo, nós temos que cojltar, pela parleque nos loca. no reverso da medalha: um«csfnlquo súbito de inulllsslmos milharesdi contos.
Pode-se, porlnnto, reeeiur quo .1 verdade!-ra e grande crise sojn a que nos esperanssim que n guerra acabar. Tudo allaz con-

corre para fns-fi-ln temerozn. porque ela so-brcvlrá quanilo nós estaremos obrigados arecomeçar os nossos pagamentos no exterior,c ifalo muito Importante n.i nossa política',no fim du periodo presidencial.;. Os fln<dc períodos presidenciais são nlinz sempr/*amargurados, mesmo sem isso...
Ha (.litros motivos do receio, discutidos

por toda parle. Sabe-se, por exemplo, quea Allcinnnlin tem aeuinulndo muitos proni--tos de sua industria, cuja espoliação lhec difícil. Pròpòzltalincnlc, sobretudo uo pri-melrq ano da guerra, o governo aniiiiou a
crcaçiio de formidáveis "slocUs" de muitosobjetos, já com o fim dc inundar os merca-dos do mundo, assim que a guerra çcssnssàiSi este falo eauza apreensões até nos Es-
lados-Unldos, deve-se pensa:* que ele Iam-
liem terá entre nós uma tertn relevância.
I.evar-uos-á a um aumonlo dc Importações
de gênero» dc que estamos até agora um
pouco privados o que se oferecem, do rc-
pente, em abundância.

Assim, tudo indica que. seiá um crime si
o Senado tomar o nlvitrc que o dizem pro-
penso a adotar: o adiamento das grandes
providencias financeiras necessárias para1018. Si o Senado tem recursos melhores
que os da ('.amara, que ele os faça triuin-
for; mas é indispensável «pie enfrente desde
já o problema;

Dito isto dc mn modo geral, pode-sc dis-
rurdar de vários ilus nlvitrc? lembrados relacomissão dc orça me :u.i dn ('.amara : mas,
quando se vi qiiniilo c restrilo o seu cam-
po de ação, sc!ite-'-c bem como a Idéia da
revizão constitucional «'• umn necessidade
imperioza. .lá, nn Constituinte, o Sr. Uhnl-
dino do Amaral pedia que "-c nomeasse nm
curador para a União — que todos se cs-
forçavam por despojar..

A DERROTA DECISIVA OA ALIEMANH4

O anno de 1917
O FOOTBALL
e a dane medica

nidrcdrá o fíin 03unw cntrcvista c°m °Dr-s udow
derrocada tedesca

Esse cargo, mesmo hoje, on talvez boje
ais do que nunca, não seria uma sinc-

Medolros o Albuquerque

m
cura

lio, S. Paulo e Minas ligados
por extensa rede telepbónica
Como serád as futuras communicações
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Quem vencerá n guerra ? crn a Interroga-cão que pairava cm iodas a*, bocas hn umanno atras.
Hoje ossn pcri-unt.-i não e mais formulada,

porque dnvlitii não podo linver sobre o vi-floria da Civlllsaçâo o do Direito. Os glo-riosos pavilhões das potências dn "Entcn-
te ,|it lluctiiam allanelros no vértice datrajcctnrln da grande guerra e, ngor.i, mar-cjinm seguros pnni a victoria final o doei-

liem ccrlos estão ns tedoecos des™ duraverdade.; esmagadora dc sua vaidade o dcsun ninbiçao desmedida.
Oiiíindo, porjlm, or, soldados dn Llberdndcnttlnglrfio o ultimo redueto dessa bydrn le-liebrosn chamada Allemanha, para 

* 
inflcxi-veliuonto do.Urir-lhc o golpe do miscvl-cordln '/

A guerra não passará do próximo iuvor-no, illzciu alguns críticos iJinüsndos, quo.pnrl-passu nconipnnhani o trcniondo «Ira-nm; a guerra terminará eom o esgota meu Io«los liei igerantes, ilffiriliam outros, e duninianula dez annos; mais tres nnnos do bala-lhas serfio necessários liara esmagar os te-clçscos, prognosticava honlem um uolavclescriptor russo...
E nessa serio de. conjecturas «lebale-so aHumanidade em aneiosn incerteza.
A Allemanha, dc facto, ainda é forte e não

quer abandonar o campo de lula; mas si
gastou 'II annos dc inleiisa preparação ml-luar. colhendo a Inglaterra cm sonino pio-fundo,.n França desarmada c com a mm po-Iiiioa iiitcniii dcsorgniiisaila. a ítussia semrecursos tle mobilisação c desprovida de mn-iiiçócs — pina apenas nccüpnr n Bélgica, nServia e Mdnlenegi'0 — águia que ns poteii-fias alliadas se apresentam no apo;'en desua preparação militar, só lhe restará atriste illusão de sua loucura criminosa.

Sem desejar prnphctlsar os aconlecimcn-tos, julgamos, porém, que, anter, dc escoaro ultimo dia do anno de 1017, embora ar-fante dc dor e dc cansaço, a Humanidade
poderá respirar a paz tonifieante da Civi-Iisnção.

Passemos um golpc de vista na siluação

A nossa clnsse medica continua n sc prene-Clipiir com a educação physica da nossu raça,omilllndo opiniões acerca «Io vários sports, dasua ulilidade c contru-lndlcaçõcs. Ainda Im«lias estn folho publicou entrevistas com os
Drs. Francisco Elras o Plácido Barbosa, que se
manifestavam francamente favoráveis U pra-tica do football entro as creanças, cm diver-
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Pela fasão
de Sauta Catharina

com o Paraná
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geral dos combatentes, vejamos quacs os Sdlnlc;

ODr. Sapdow çiyldbjjida os seus músculos

gonei.i com o Dr. Thcophilo Torres, qne con-demnn cm absoluto aquclle Rnlnlrir roort nonosíii mundo infantil, tendo até levado pnrao seio ií.i Academia «lc Medicina a discussãodo problema.
lioje, csii.ilmente, encontrámos o Dr. San-dow. conhòcido "s*iibrlsman" fervoroso rol-lor do iilhlctismo e que ha longos annos se vemdedicando á educação physica da nossa moci-dade.
Interrogámos S. S. a propósito da questãoora em loco.
O Dr. Sondõw, que teve n gentileza dc nosr.ffercçcr a pliologrnpbia sua, que hoje es-tampamos acima, como prova de seus mctho-dos de exercícios physicos, disse-nos o se-

OS ARGUMENTOS DOS PARA-
NÂENSES CONTRÁRIOS

AO ACCORDO
CUniTYBA; II (A NOITES ~ \ id,'a da

nisfio do Paraná com Santa Calharlnn vne
ganhando terreno o celcrcmenlo". Os peque-nos Inconvenientes que esse projecto po*saapresentar pura aquellcs que encaram Hescousas com demasiadas o.vlgcricias, dcsappa-reeerflo deante das vantagens que ndvlrfio(a exislcncia de um listado forte, prepon-dcrnnlc nn Federação brasileira, segundo íexpressão corrente entro r.s quo esposamagora essa idén. inconlcslavcimente, o ren-lisaçãn -dessa projecto, que stirKc niiipnrado
pela ndhcsno de paranaenses «le grande re-sponsnbilldode, dèjicnderii niitos de ludodas dl.»noslções do Dr. Louro '.Miillcr, 

que,nn sombra, com proverhial hnhilidade, temsido e é a mola real dos acontecimentos«Pie se têm desenrolado nessa lula entre o
1'nrauá c Sllllln Cllthnrillll, Ora, o ilJuslfecliiinceller, parece, já sc mnnifesloti, ha <il-
guui tempo, favorável á fusão, que eslá comlimito geito de seguir os seus. planos çotici-lialorios. Tombem o coronel E. Sclímldl,cm I01ÍI ou Illll, se hínhifeslòu. por sua vez,
e publicamenle, partidário da fusão daqiiel-
les dous Estados.

Esses c outros são argumentos tidos aqui
como decisivos para o amparo dossn solução
para o caso.

¦ ***** i

de Roosevelt!
NAS FRRNTES RUSSAS

A lula na Gatic.n
i,o\nnr.s. n (a xoitf.) — n covríípon.dotiíe dn "Daily thronlcle" junto on estudo-maior do ütneral BriiK.slloff tclcgrapha. comd»<- «l.*- hnniom de manha, «.anunciando qu«i
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As communicações direitas : Rio, S. Paulo e Minas :
,."'. ^ol!a concessão dada pelo dec. 12.20; de 20 dc setembro de IQ16, para aslinhas dàrâdeEntre Rios, Penha Longa, Sapucaia, Porto Novo" do Cunha e

Carmo á Interurban Telephone Companv"~ ÂV</t* bragantina que se estende, por todas as cidades de S. Paulo
III — Autorisação dada pelo decreto 12.211, de 20 de setembro iqi(i, para aCompanhia Braqantina ligar nos limites dos listados de S. Paulo, Rio de

Janeiro c do Districto Federal para a ligação de suas linhas
Quando, ha pouco tempo, a imprensa yòr-leiua annunciou que Mr. Graliam Bell, o in-

iVentor dos telephones, ia inaugurar a rede de
ligação elirecta etc Nova York - Chicago, Nova
«.ork - S. Francisco da Califórnia; niiiiia ex-
tensão approxiniada de 3.800 kilometros,
toda a terra americana vibrou dc. entliusias-
mo pelo notável acontecimento'. Era a dila-
tnçno do ôcò humano através todo o territo-rio da Republica do Norte, nina voz do Allnn-
tico ao Pacifico, como, suggestivamcntc, hei'-
rnvam as imponentes reelaiues ^yankees".

l'ois, mesmo n passo do caranguejo,, va-mos, oulrosim, dando um e
giesso e dentro em mais nl

? caranguejo,, va-
empurrão no pro- I
Igiins niezes. con-1

Piitilò, e que, segundo estamos informados,
eientro dc !)0 dias será o serviço entregue ao
público.

Por seu turno a Bragantina tem a sua rede
eientro dc S. Paulo, Minas e Estado do llioservindo a 175 cidades, que ficarão assim
ligadas ao Hio de .laiieiro, via S. Paulo.

A lnternrhnn, ligada com a Brasilianisehe
Elcklrioitals Gesellsehaftj que serve a esta
capital; tem a sun rede dilatada para Pelro-
polis- Nlcthcroy, Parra eloPirahy c Entre
lííos, esta ultima estação agora prolongadacom a concessão Porto Novo do Cunha.

Temos, pois, um cinprehcndimento de
grande vulto com as ligações acima.
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O traçado da linha telephonica da Bragantina, vendo-se a jtincção com a
Interurban Telephone Çoinpàny

S. Paulo cversaremos directanicnte paraMinas pelos fios Iclçphouicós;
lista iuformação auspiciosa que hoje di-

vi>!gnmo.s não importa lão somente urnaaspiração, por isso que aspiração o faelo con-
sliluc de ha longos anrios e já foi tentadocin l!)!^ ser posto cm execução. Nesse tempo
o governo abriu concorrência para ligar São
Piiiilò ao Hio, por via tcleplíõnica, sem o
Poder fnzer, depois, soh a allcgaçãò dc falta
''(•. verba na Heparlição dos Telegraphos, on.
melhor, criminosa incúria manifesladli 'nó
reinado dc. ouro inarechalicio, quando sc eles-
briralnvnm a torto e a direito os diiihCiros elo
povo e da nação.

Desde 20 de. setembro findo que a Inlerur-
nan Teleplione C.ompany está nutorisada, jiorconcessão (pie lhe foi feita, n lançar iiína ex-
teiisa rede telephonica dc Jínlre Hios a Pe-
ilha Longa, Sapucaia, Porto Novo do Cunha e
<"armo (decreto n. 12.207, dc 20 de selem-
Lroi.

Ainda pelo decreto 12.211, ela mesma data,
foi aiilorisada a ligarão, nos limites dos lis-
lndos de S. Paulo, Minas e do Districto Fe-
t.ernl, das linhas da liitciairlian Teleplione
(lompnny com os da Companhia Brngnrilina
de S. Paulo, que hoje vêm até Barra Mansa,
fnsendo assim a ligação direcla Rio - São

Si não podemos fazer suecesso universal,
como foi o acontecimento ele Mr, Oraham
liell tr.insmiltindo a sua voz do Atlântico ao
Piicifico, podemos, todavia, cantar victoria
com os 500 kilometros da linha direcla Hio-
S; Paulo, melhoramento que se faz de ha
longos annos uma necessidade para o povo o
o commercio das duas grandes capitães.

*-rm*i*r < -¦¦¦ •

No Canadá os soldados briqam
coma policiaetomam conta

da cidade de Calqaray
NOVA YORK, l.'i (A NOITIiJ (Hetardado)— Tclcgràpham dc Quebec :"Em Calgiirfiy deu-se hontem uma grave

desordem çrílrc os soldados c a policia. Os
soldados, por um acto dc represália, ataca-
ram a policia, que se defendeu auxilftda por
inuilos populares; Os soldados, cada vez
mais enfurecidos, chegaram até aos qünr-
teis dn policia e pcg.iram-lhcs fogo. Dc-
pois, tomaram conta da cidade. Não ha, fc-
lizmcnfc; mortes a regislnr: mas o numero
dc feridos c muito grande."

pontos vilncs da resistência tedesca c pre-cisemos datas.
Cnnstantinopla, Cracovia, Trenlo, I.iégo,serão os nomes gloriosos para as armas al-

liadas^ que figurarão no final da grandeguerra.
A qnéda dessas praças marcará o "finis

Gcrmania.'.
Si conseguirmos determinar a época da

queda de enda uma dessas posições estra-
tegicas cm mãos dos alliados, teremos fi-xado. a data fatal. para_tis. Icdcscos.• Descendo n Dobriulj.i, russos e riininicos
avançam cm busca dc Conslantinopln, si-
imiltniienmeiite com o Exercito do grãOidiiqucNicoláo, que, do outro lado do Dosphóro.
atravessa a Armênia em caminho da capita!
(Io Império do Crescente. Não tardará o dii
de ser a ultima resistência turca vencida;
os búlgaros já vão se debatendo no cerco
dc ferro e. fogo que o.s aluados paulatina-;mente apertam. Antes ele março dc 1917 o
Império do sultão c a sua .ilii.ida — a Bul-
garia — serão subjugados pelos soldados'
das nações da "Enlcnte"; tsses dous povosdesapparccerão na historia do passado.

Depois dc l.cmbcrg, acreditamos que Prze-
mils c Cracovia baquearão em poder dns
tropas moscovitas e. no momento em que. or.
pavilhões alliados fluctuarem sobre, as mes-
«luiljs da nnliga Ryznncio, o- bravos solda-
dos lio czar estarão ás portas de Breslau,
abrindo passagem p.ira Berlim.

Si outra fosse a situação gcographiea dos
impérios centraes c si a estratégia alliad.1
não visasse uma acção convergente sobre a
Allemanha, ainda o Estado Maior tedesco po-dèrin tentar rebater o golpe do orienie c
fazer demorar a derrocada; mas, quando as
bandeiras alijadas fliíctüarem em Constnnli-
nopla cos russos a pp.i receiem nns estradas
da Silesia, os franeo-iuglezcs terão transpôs-
to o Mosa c os tedeseos serão impotente*
para cm Ioda a parle poderem supporlar
o embate dos soldados da Liberdade;

Acossados pela frente de Liégò, si prelen-
derem resistir na Silesia. darão passagem
ás tropas dc .loffre, que impieilosiimenle so-
bre elles levarão a offcnsivi mais tremenda
que Sc imaginar possa — alguns milhões dc
francezes c inglezes tudo destruirão para
nlliiígií terras tedescas e vingar o ulirajc
atirada contra a .Liberdade da Bélgica e o
Direito das Cientes.

Atordoados pelos golpes vibrados pelos
dous flancos, não poderão impedir a marcha
lenta, c pesada elo "rolo compressor" mos-
covil.1, que sobre a Prússia oriental avan-
cará, esmagando tudo que encontrar á sun
passagem, nem evitar que .is hostes de Cn-
dorna, partidas de Trcnto, penetrem no mais
recôndito de seu coração, que é a Bavicra.

Não se cogitará mnis de recursos finnii-
ceiros, nem da situação politica ou economi-
ca de um ou de outro belligeranle; pouca
influencia terá a existência ou não da ba-
tata ou do pão kit, para sustento dos sol-
d.idos do kaiser — cm fins de 1917 a situa-
ção militar e estratégica dos. tedeseos será
insustentável: pelo numero de homens cm
linha de batalha, pela quantidade o qiiali-
dade de armamentos c munições aeclimülá-
dos em suas fronteiras, pela superioridade
de. sua t.ictii:a, de sua cohcsíío, de sua cner-
Cia, dc sua nscendencia moral e. sobretudo;
de sua situação éslrntcgi.ca cru todos os tlica-
tros de. operações, a força dos alliados será
esmagadora, tornando impossivel n resis-
tencia tedesca. De nada valerão os "Zeppe-
íin", os gazes asphyxiantes e os submarinos
para salvar os tedeseos da derrocada.

A fogo c a bnióhctíi; os alliados, antes de.
raiar o anno de 1918, conseguirão a derrota
decisiva da Allemanha.

Tenente è\opi.
¦ ****** i

—Em face da palpilnnlc controvérsia esla-hclccidn entre alguns dos nossos mais com-
petciites médicos sobre o jogo do football nainfância, peço venia aquellcs profissionaesafim dc entrar no torneio, dando lambem noassumpto o meu "shool".

Julgamos que o football não traz absoluta-mente os .inconvenientes apontados, mesmo
que praticado cm cxnggcro possa causar, a'•siirineiinge", physica aos seus jogadores.I lie so por si -.lão chega para produzir o per-Iilo desenvolvimento physico de. uma raça.ü'emos um povo tão ntrophiado por falta dcvida no ar livre que seria ¦prcfcrivcl o sacri-fieio de uma parte delle cm sport que lhe fos-sc nocivo, fazendo-se. a selccção natural dosfortes, do que deixal-n imnieiso nesse marasmoi-iii-onico, qiie tanto tem cnhlribiiido phra oestado acliinl dc aviltamcnlo e de miséria or-
giinica om «pie se encontra.

Qualquer exercício pbysico tem ns suas con-tra-indienções. Nos jogos cnlrc creanças oumesmo entre adullos; a djfficiíldádc está" em scconhecer o limite da resistência dc cada joga-dor no cansaço, a oceasião em que se esgota aenergia nervosa c começa a fadiga iiniseidar
patholpgica.

Mas, é preferível produzir esse "super-can-
saco" e ter somnos reparadores physiològicosdo que exaltações nervosas próprias da edade.

Niiigueni se lembrou de condcmnnr a nata-
ção, pela asphyxia que pôde produzir, nem otiro íio alvo pelos accidenlcs imprevistos tão
possíveis a esse gênero de exercício. Aindatrono parle em pugnas athleticas, apezar ele
já pertencer pela edade ás reservas tia segun-
da linha.

Não fiz nem faço sport theorico: — procurona vida ao ar livre auferir or. proventos do ve-
lho nphorismo "Mens sana in corpore sano".

«**<*'

Cobarde assassinato
em Barbacena

BAHBAGENA, II C\ NOITE) — João dos
Santos, operário clcetricista, casado eom Es-
Ihcr Duarte, de. quem se achava, ha algum
tempo, separado, dirigiiiT.se á 1 hora dc hoje,
á casa cm que cila estava residindo com uma
sua filha. Uma vez ali, .loão elos Santos con-
vidòu lístber a voltar para sua companhia, ao
que esta se negou, nllegnrido ter .Toão certo
dia, cm publico, duvidado de sua honestidade.
João exYispcroíi-sc, então, atirando sobre Es-
Ihcr eom uma espingarda que trazia, atlingin-
do-a o projectil em pleno peito.. Esther mor-
ren instantaneamente, .loão dos Santos apre-
senlou-se cm- seguida á policia, confessando o
crime.

A reforma do Tribunal
de Contas e a reorga=

nisação do Acre
Eslcvc reunida a cnnimissão dc justiça c

legislação do Senado, sob a presidência do Sr.Epitacio Pessoa.
O Sr. Haymundo Miranda leu o seu voto á

proposição da Câmara, alterando c reforman-
dc o Tribunal de Contas. O Sr. Itnymundo
Miranda discorda da denominação dada aos
membros desse tribunal, de chefes de secção,e propõe a de direclores e suggere outras me-elidas, referentes á secretaria do Tribunal. OSr. Epitacio Pessoa tomou os papeis para cs-
tudal-os c sobre elles dizer, depois, a sua opi-
nião.

O Sr. Arthur Lemos leu o seu parecer so-
bre o projeclò do Senado, reorganis.indo oTerritório do Acre. Discute o voto do Sr.Lopes Gonçalves, na commissão ele constitui-
ção e diplomacia, opinando pela inconslitu-
cionalidade do projecto. Mostra a perfeitaconslitucionatidiide do projecto e termina
propondo a. sua acceiliição pela commissão,
reservandn-sc, nn plenário, o direito e a li-herdade de cmcndnl-o em alguns dos seus ar-tigos.

O Sr. Haymundo Miranda faz varias con-
sidernções a respeito da constituição de ter-rilorios (• do facto de estar o do Acre ainda einlitigio, por pretender o Amazonas continuai' aexercer a sua jurisdicçno sobre esle território.
fislübelcee-so jnrga discussão, propondo o Sr.Epitacio que, preliminarmente, se resolva si acommissão pode legislar sobre o Acre, estnn-do pendente de decisão dn Supremo Tribunala questão ele litigio do Acre.

O Sr. Hiiyinundo Miranda, no fim, pedevisla dos papeis, para cstudal-os c «lar sobreelles o seu volo.

O novo cheíe cio Departa-
mento da Guerra

Hoje, ás lí! horas, o general Bnrbcdo passoua chefia do Departamento da Guerra no seusubstituto general Cardoso.
A passagem da chefia do Departamento foifeita eom corta soleninidadc*e na presença de

grande numero dc officiaes, tendo ninhos os
generaes se cumprimentado niutuameiite, embreves palavras. *****
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US i/nu lata iiissus Tcherbalcheff, ii et-
qnerdu, e l.csch, ú direita

0 anniversario do
Ae. C. B.

A sessãognagna de hoje
Itealisa-so hoje, ás 20 horas, cm sua sedesocial, a sessão magna com que o Aero ClubBrasileiro commcmora a data dc sua instai-Lição e a posse de sua nova directoria.
Knndado sob o.s nnspicios da A NOITE c

por tini grupo de esforçados, o Ae. C. B. temtido uma vida gloriosa, vencendo iriipecillíos

****$*•

SHRAPNEL

Notícias da Hespanha
O conde de Komanones em

vlaqem—A neutralidade da
Hespanha e o governo

MA.DItlD. 14 (llavas) -- Partiu para San
Scbastian o conde de Homanones, chefe, do
gabinete, que 'Me apresentar condolências á
família do cxlincto ministro da Justiça» Sr.
Barroso.

MAI1H1D, 14 (Havas) — Na sessão dc hon-
lem, na Câmara, os deputados conjunccioiiis-
tas pediram ao governo que permitiisse a
discussão da questão da neutralidade da lies-
panha, vislo julgarem que o silencio em as-
sumplo de tal relevância autorisava todos os
boatos que circulam lio paiz.

O conde de Romanoncs declarou que accei-
lava a responsabilidade das conseqüências
que porventura dahi surgissem, mas conli-
iniava a pensar que taes d**batcs eram peri-
gosos. Pediu, entretanto, a prioridade da dis-
ciissão das leis eme beneficiam o paiz.

Em seguida tratou-se da futura adminis-
tração das minas de Almaden, assnniplo es-
te sobre o qual continuou a discussão.

Os pharmaccnlicos, com a necessidade de
andarem sempre apressados, estão sujeitos
a erros lamentáveis. Conheço nm que, dc-
spertado ás duas horas da .madrugada, pura
vender uma cápsula de pgramtdon, cquivo-
cou-sc, com somno, c deu ao freguei...Iroco dobrado.

O
Diz um jornal que uma aclriz, que. ha um

anno ganhava cinco libras por semana pararepresentar no theatro, está hoje ganhando
cincoenla para posar em fitas de cinemalo-
grapho. Não vejo que admirar nisso. Mais
quarenta c cinco libras para trabalhar sem
falar não ê excessivo.

O
Quando um rapaz sc casa com uma moca

rica, os* maldizenles e invejosos não deixam
de. insinuar que se casou por cansa do di-
nheiro delia. E pôde ser profunda injas-
tiça. A's vezes elle se casou apenas porcausa do dinheiro do pae.

O
J'ii(/o nesle mundo è relativo, inclusive a

arilhmelica. Só ha uma cousa absoluta, e
c que — tudo eSrelalivo. Por exemplo : uma
pessoa nascida cm 1886 que rdflrfe terá hoje?
Trinta annos, dirão logo. Sim, sem duvida,
si for homem. Mas si for mulher lera vinte
c qtialro.

O
Kapoleão _ disse que "impossible" não c

francez. Foi uma fanfarronada. Mas não ha
duvida que. os limiles da impossibilidade
vão recuando cada vez mais. ílão ha ainda
oilo dias consegui uma cousa julgada uni-
versalmenle. impossivel — rehaver um giiár-
da-chnva emprestado. Tomei-o emprestado
a um sujeito que o havia pedido por em-
preslimo á pessoa a vem eu o emprestara.

Ii.
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O ác.lual presidente do Ae. C. IS., com-mendador Oregorio Garcia Scabra, re-'
eleito

mil levantados pela indiffercnça dos quenunca qiiizcram comprcliendcr o papel pre-ponderante da aviação para a defesa dc um
paiz.

Hoje, porém, o Ac. C, B. è uma realidadee o.s seus serviços em prol da aviação na-cional só podem ser desconhecidos pelos que,atacados de imperdoável cegueira, não os
possam ver.

A directoria que hoje se empossa é a se-
guiiite: commenilador Garcia Seabra. presi-dente; deputado Cunha Machado, I» vice-
presidente; deputado Coelho 'Nettó, 2" vice.-
presidente; Dr. Álcncaslro Guimarães, 1» se-crclario; Fonseca Galvão, ti" secretario; Do-mihgucs da Silva, llicsoureiro; Cândido deOliveira, prociir.ídor; Netto Machado, biblio-thceario.

A sessão magna será presidida pelo com-mendador Seabra, benemérito do club.

a lula na Galicia recomeçou com grande im»
pelo.

O cvercllo do general Tcberbalchefr, de.
pois de u in a halnllta qne durou trea dlaia,venceu a resistência dos austro-turco-allc-
mães em toda a fronlo do SIota-Liph Hiiprrlorinipelliu o inimigo sobro llrzezany. A lulafoi inlensissima. mas os russos venceramtoda a resistência. Aclualnicnle oa russo*nclinni-se a dous kilometros «le I!rze2anr. Oi'balalhões InimigoA estão passando para s,margem direita do Slota-I.ipn.

Com esle recrinlcscimenio das operaçúf»'na Galicia, comcçim também uma nova phasiipara as operiiÇõcs no Stokhod. ondo o ex«r-cito do general Leàch está atacando com
grande impeluosldado ns linhas allemãs flaustríacas do Kcncral von 1.insinuou.

No resto «la frenlo russa natla mais liouvado importante.
Mova victoria dos russos

LONDRES. 14 (A. A.) - Telegrammas d«'ieirogi-ado informam que o general russoCherbateheff derrotou os auslriacos ao sulde Hrzezany, na Galicia, oecupando Potulorj'.
; LONDRES, 14 (A. A.) - Os russos achai-use a uma inillia da cidade dc Brzezanj-, naGalicia, sobro o Slota-Lipa.

OS SUBMARINOS^AiIeM.ÍES íVAS
COSTAS AMíSRICAiVAS

 «»¦¦¦—
Um protesío do Sr. Roosevelt

NOVA YOKK, II (A NOIT(í)-0 Sr."'l'Ii«o-doro Roosevolt, relcrindo-se aos ultimouaconteeimenlos, responsahiliaa o iwerm»
pelo que elle considera um ullraíjo da Alio-manha lançado á face «los Estados Unidos.I'. a presidenta Wilson o culpado, diz elle,da Allemanha se ter permillldo a lihertlad»de estender a frnerra submarina até a cosfl»dos Estados Unidos. O silencio do presldenhjWilson, que não protestou, como devia, con*tra a invasão da Bélgica, creou a actuai si-Inação. '

O Sr. Konsevelt acha essn facto vergonha»Rt). K Innlo assim quo salienta o faoto do»
jornaes d» líerlim Já terem antecipado qne «»'presidente Wilson não protestaria contra onpparecimento dos submarinos allemães na»costas «los listados Unidos, fado que real-mente sueeçdeu.

O seu reapparecimento
NOVA YOItK, 14 <\ NOITE) — Os hoalíiS

que desde hontem «10 noite aqui circulavam'sobre o reapparecimento dos snbmarlnos al-lemães no largo «la eosta do Atlântico estai»
plenamente confirmados.

De bordo do navio-pliarol "Nantnckel" foirecebido agora de manhã nm rndiogramiiiaannunciaiido que, a pequena distancia, foi'atacado outro navio, «le nacionalidade ainda'desconhecida. Nesse despacho peile-se aiisl-lio urgente pnra os tripolnntes do navio lor-1peelcado.
A opinião dos jornaes

NOVA YORK, 14 (A NOITE) — Os jorrifièscontinuam a fazer comnientarios á sHtiaçã<>%,-creadn nela renovação ela guerra submarina.A "1'ribunc" diz, por exemplo, que é o''; '
cumulo da infâmia fnzer o que fizeram os sub-1marinos allemães, entrando nos portos nor2M):te-íimqricanos para se aprovisionar e depoissair c inctter a piipie os navios que levam mer-cadorins norte-.vmericanas."Ale quando — pergunta o jornal — o go..verno cpmprehcnderá o que 6, na realidadea dignidade nacional? Agora percebemos !o'que sao esses submarinos, commcrcines, me-ros pretextos para trazer anilinas, mas real-mente encarregados de aprovisionar os sub-niririnos de guerra, dando-lhes ns cousas quetraziam da Allemanha e. outras que receberamnos portos iiort.e-aineric.iiios. E' esse o famo-so papel coinmcrcial elo "Deulschland". E',porém, necessário reconhecer epie os alletmãesburlam da nossa hna fé. Tínhamos toda arnzao quando dizíamos qne a vinda do "Deuts-

chlíind" era o prólogo de algum banditismo.*•Outros jornaes realçam o fado de ter o go-verno dos Estados Unidos pedido, em íaneirodeste anuo, á Inglaterra que retirasse os seusnavios de guerra da rota dos navios de com-mercio entre os portos norle-amerícauos e o»portos inglezes. Si a Inglaterra tivesse nece-'elido a esse pedido, os seus navios de commer-cio teriam ido todos a pique, como se pôdeagora demonstrar pela nttitude dos submarinosallemães.
Diversos jornaes atacam o presidente Wil-son, salientando que elle tem demonstrado in-coliercncia.ua maneira de encarar a situaçãocreada pela campanha submarina allemã.

A opinião dos jornaes allemães
NOVA YORK. 14 (A NOITE) — Os jornaesallemães, segundo tclegraphnm. de Berlim, fe-licilain-se pelo suecesso da campanha suhmo-rum iniciada na costa dos Estados Unidos.Um delles salienta que esse facto pôde ser-vir para avisar o.s Estados tinidos de que nocaso ile uma guerra entre a Allemanha e' aAmérica do Norte, os submarinos allemães

podem operar com suecesso ao longo da costanorte-americana.

NA FRENTE GCCIDENTA».
—I***-**-

No seclor inglez

r LONDRES, 14 (Havas) -- Cojiimunicailo of-ficial de hoiilciu. á noil'*Ao sul do Ancrc, si :do nas regiões da
Gucudççourt e Marliiiptil, e no norte de Cour-
celetle, rcpollinios o inimigo que tentava ala-
car as nossas trincheiras.'-"
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Ecos e novidades
A ('.amara Iniciou lioiilQJií n lerçplrn dl»,

ensino do» orèamoulM, -n-MiniinolanU"g"W^«|o-
bre 41 •meiidM dn rocolín l-slw illwuMOo*

vidas n.b! n Podo ainda «"WWj."»»^»1»»
Iioaitrò sobre « mui ftllUM orientação tia
ÍSnlMo^a. votações. J^m^mim.•lin rejeitou emeinlasi elevando u taxi o
consuiuo obra ou chaniloss elevam o a toxn
para M líel Ida» Rlcoollc»» o.lrniiBuIrntJ pro-
Sumi.» núiior elevação uns taxas das pr.-f -

ií

"mwnêiilauilo 
n |«n ifobro oi Inn-

elevando a ot) *|* 0
ercnnilo tu

A-Q^&OBA.

JIO
iniirlir'.
vii-perfiiines naeioimo»
Imúòito lobre cnrln» do Jogar; o
ias de ciu.Mi.no sobro obJeclos de ottrlvc-

.arl.i; ceando taxa do consumo sobre ««-

""si Cdôpoíi 
de votos lão tlgnlflcnllvoo, n

minara improvar o nnguienlo de Imposto*
lo" re «ei«m do primeira ticcMS • fido. qie
Chnm 

"encarecer 
ainda mfl a « vida do, po*

bre o dns poísons sem vltlo», nno
raso dn policia providencar
monto nar garantir o Mólirop .
ivUnvols"oxploifim (In UidlgnR-jIo iiopulm?

; E dalil Qulm anbo? Btin flPP»¥«J«-?,»£*
m ria um aspecto tão cynlcainonlo ln;on-

Éàlontó ou tá. inconselentcmente .'.vnic.. iuo
.inova li vez de npeilivjiu- 0 Monroo, l>c-

¦ ! üm xànu. de snnldada col|ectivo W«
«s Srs. deputados, que doyorlnm miv reco-

jhidosem massa ao Hospital Xoclontll de

i'Allunados.

seria •'
muH-.liiit:i

contra as I»

IHJÜlH
Mj 1BI1 liB 1 ailiJÍÉiB

A CÂMARA»
SESSÃO

í* —•-

EM

S*"*J
Um din depois de outro...
Não fa/. muilo tempo, tiuoudo o

rado Sr. Mlfiuol I\osn oscravlsnrn
fnmific-

o 1'l.iuhy
e punha o dlspunna do Eslado como cuusn
„, correspondente om .lieiv/ln.i nos

telogra h. u dc. iniciando que o . IglIO„ P'Jli-
tico wSttl rn nu desviar» parn fim dlyar»?
irá ,dc parle dn sonima daqurenviadn . .»
¦soceorro ia vicl mas da secen. Bocn paia
«m 

'il 
dlsscsle !... Sobre a cübe.Ji. do

ms-rò co rc?P0Hlen ô desabou uma vertbh
deira tempcslado do dawomçoMurj» c de
«rótcslos contra a "ca umn<a infame'. Mas,
'ffift^^»-**^'^^,^
inettc falcatruas dessa orik-m do XO reemp
o caso ficou nisso o o correspondente ncliou

,«u,. devia dar tempo ao tempo, t
Mais depressa do quo ele esperava

ré a verdade acaba de brilhar: o

governo do Plaúhy, que não tem. movos
mm desejos de encnmpnr ou 0Lvnb.it• ns

"a 
ndal liclra-. «Io governo Itosa, dev.ob'.,

to.lo ín roleira o a lançou-aos quatro'«ntos... 
O Sr. Itosa tem. p.-irím, um ffi-

«le consolo: o seu governo nao

tio-
ar.lunl

.-, prime

:-:, NAS FRENTES RUMAICAS

A Rumanía será Invadida?
Ml ii ir*

LGNDUES, II (Havas - O «"Time»'* pu*
blleu boje o sojniinte artigo eobro a altuoçíiu
nas fronteiras da Tramylvanla, qua no
ueltial momento pnreco inala estável:

"Au ultimas noticio» chogadu do tlicalro
da» opcraçÒeo provam quo » logundo exerci*
to rumolco rci.lnto com iifcecaso á» tcntutl*
vau nustro-ollemw do penetrar cm território
da ltumnnia.

O Inimigo nüo nnnuncia nenhuma vnnta*
jjem, a não ser. no Matoo superior, ao passo
quu o» ruinairiiN dizem catcuorlcainente nua
hcuii coihmunlcodos que ròpolllram todos oa
atnquea contra os dcsflladclro» do» Cnrpa*
thoa, principalmente contra o do 1'redcal.

Até ntfora parece quo ò «onerai Voll.enh.ayii
não conseguiu reunir força» «ufiielente» c
cada diu quo se passa mal» diminuem a»
probabilidades do êxito de qualquer utaquo
centra a Itumonlo.

Niiu será de admirar iiue o inimigo se pre*
decupo mais com n Macodonla do quo cum
aquelle paiz.

Àgorá, porém, quo ob auitro-nllemãc» sãu
atacados vlolentainculo cm todas ns irentes,
i muito duvidoso quo possam executor com
amplitude o- seus projectoa contra n Ituma*
nia. K' ineiir.io do crer iiue, hí persistirem om
Joval-os n cóbo; tenham um auolliimcnto que
por certo não típen-.vam."

fi i—<g« ¦'¦J^j-p* C}^a------¦¦ ¦¦¦!¦- —B

A SITUAÇÃO NA ALL.EMANHA .

Pede-se a repalriação dos in-

validos

O HAII) AjEKI.O líX MAB1N-HA

oa allemüei reali»ar8m hontem de manhã, con*
Ira an poiiçoea inalexat entre (iueudeeourt e
Morval, e contra aa poalcoce francesa» na re*
Klíio do flouchaveinc», nada houve de impor*
tanto. Fssea ataque» foram completamente
repellidn» com enorme* perdaa para o inb
ml.?o.

An Iropa» brllaniilcr.íi fizeram também no
vo» prosresKO» na c»tradn du liapaume.

NOVA ItOKR, 14 (A NOITK) — O commu*
niendo official, publicado hontem du imite, om
Hiilim, dix rofvrludo-se á batalha do í"nmmc,
quo o» renlmento» braiidcburivui-ze» rccobernin,
a noroéslo do liueudec.iurt, um foco verdadcl-
rnmcnto (crrlvel do» inKle»'» que, em inasiin»
densas, avançavam. Suceedeu o mmm.» com
ou frnneene» entro Frconc» o Muziinciiur., na»
proximidades do Chaulne». U commanlcadu
iiceredccntu >iuv todo» este» ataque» foram con*
tidos.

-ai. ¦»!» il—
A ITÁLIA NA GUERRA

Ao longo da frerito

ro6 nem ÓVi"o ullhno fioverrio es.ad«al «..

federa . dar destino diverso, cqnfcsstvçl
ou inconfessável, aos dhihciros pnblicos
toníirdos í. sua guarda.'

• ^
:' 

Foi uma boa providencia do chefe -le po-
lida tirando dos supplcntçs e.dando nos

delcandos dlstrlctncs a attrlbulçao do pre^-
air A» corridas de cavallos. Tudo quanta
se fizer em despveslllüo dessa oxcrescencia

polidal que é o cargo de aum. ente le.«.. re-
¦dunda em beneficio <lo .pr«»«« 0;«J*h^°%
liiindu di nropria policia. Os defensores <t-

' 
lerràm de patentes da Guarda Nacional;

'Sé tanto dosmoralisa essa respeitável ms -

tuicüo «llegam em sua defesa a renda que

íi pátenlo»"düó ao Thesouro. 'I"^»^"'^
lucros razoáveis desse verdadeiro imposto
lobre a vaidade dos tolos. Mas. com a der-

rama do nomeações de supplentos, nem t»sa

vantnBem existe; antes pelo contrario o ao-
'«íno perde o papel, a tinta e o cnvelonpe
iiue sc gastam para us nomeações. E o pre,
.tigio policial softre muito com o mtojxem-

pio dado pelos supp entes, qne nao se poi-
•tam com a necessária compostura.
. A situação, pois, sc apresenta sob as pon-
-tas dc um dilemma : ou os snpplentes se-

rios se colligam para expulsar da classe o.

NOVA YOtcK, lt (A NOITE) — Informam
de Berlim; via Amstcrdam:"Na iiessüo lie hontem do Iteichstag um
deputado pediu, uccuudado por inultun outru»,
ao clinnceilcr do Império, Sr. llcíiimu:m-lloll-
vrej», que ohíeniia du França a permutn das
inullierc«, creanças o homciia, este» de maia de
4*> annos de edade o rcconliccidamcnto invalt
lios. l'm deputado juatifienu es"a medida prin
clpalmcnto pela necessidude de enviar para a
França, as mülhcrco, creança» o ho.Ticns vali-
do» que lia no» campos dc concentração tia Al-
Icmanlui o para os quaes não lia alimentação
bufficicntc."-

Os desejos de paz !;" ', ... ¦'•

IIOMA, 11 (A NOITE) — O ultimo com*
muuicndo do gchcrullssimò ('adorna infor-
ma que prosoffucm com grando violência os
ducllos de nrtilharln nos Alpes Jiilianos.

As'forças italianas entraram nas primei-
ras casas do Lolívlzza, ao norte de Oppncltln-
seila, que or, aüslrlácos tinham transforma-
do om posições muito forte-:. Fizemos ull
quatrocentos prisioneiros.

Fstíi plenamente verificado que os nus-
trincos começaram a abandonar o monte
Cosmogon, fortiflcnndo-so nas cristas do
lMla- - . „ -

IIOMA, 14 (A. A.) — Nas ImmedlaçSos
dc 1'izzo di Fauno vários destacamentos
austríacos ali entrincheirados atacaram ns
alpinos, que rcpelliram energicamente o atn-
que, não dando assim nenhum resultado «
tentativa de offensiva do ininiico.

Na região de Morna houve viva fuzilaria.
-to%* ¦•*-» •- ¦
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Undividuos que a desmoralisam, cm a pplic£
!ver-se-A obrigada a dar um golpe decisivo
nessa instituição, acabando pelo menos com

'cs segundos c terceiros supplentos leigos.

haja.,
r * -

.¦ cmquanto' o Braz & o
Dinheiro

flhesourciro.-
— Ministério ,da Justiça .e Nétólos I"J,t-

Jeriorcs 
'— Avisos : '

M 3 482, de 7 do corrente, pagamento
.iuVãilUO"" a diversos, do gratificação cm
setembro ultimo _„. ,,

! Ni 3.443, de 5, idem da 7005 idem,
,'para alugueis do casa idem idem;
¦ >' 3.442, idem, idem do (OOS a ui-
ItckÒs, para alugueis de easa Idem^idem;
! N. 3.444. Idem, idem do 226Ç^0U a
'Joúò 

Gonçalves, de gratificações
'idem.

LONDItES, 14 (A NOITE) — O depittndo Da-
vid, falando hontem no Keich9ta;r, disso que
o governo devia reconhecer e con (casar que
as naçõc» aluadas não pensam cm discutir a
pa* tiinão depois da Allcmanho estar esmaga-
da. Terminou, entretanto, declarando catar
convencido de quo os nlüados acabarão por
acceiter a paz quando ficarem certos de quo é
impossível csmajiar a Allèinanha.

O, estado de espirito do povo

ideni

üsae EUXIB DE NOGUEIRA.
'ihanfiue.

Fará

A agitação no Paraná contra o
áeoordo patriótico

CUMTYBA, 14 (A NOITE) ~ O "Coromer-

cio do Paraná" publicou, bojo quo a repul-
mi do povo paranaense ao desastrado accor-
do que o presidente do Estado julgou de ne-
cessidado acceitar começa a produzir uma
vibração intensa que, generallsadn,- teru a
força sufficientc para annullur o crime pre-'meditado 

pelo lllustre paranaense Sr. Cor-
reia Defreitas, alma generosa e insubmissa,
para quem se volta a população do Paraná,
ii» atroz angustia que a coustringe. •

, CUMTYBA, 14 (A NOITE) - O Instituto
Histórico, presidido pelo Sr. 

"Marins Cnmar-
'go, irlnáo do Sr. presidente do Estado, appro-
vou unanimemente, uma moção apresentada
uelo Dr. Ilomesio Martins, proclamando irrc-

• futaveis as vantagens da fusão urgente do Fn-
r.".ná eom Santa Catharina.

¦ CURITYBA, 14 (A NOITE) — O Dr. Corroa
Defreitas publicou uma entrevista eloqüente,
demonstrando as altas vantagens da fusão do

' Paraná com Santa Catharina. O patriota vi-
,brou intensamente, prof ligando o accordo c
salientando n necessidade da contribuição ile
um Eslado forte econômica e politicamente.

¦ I ¦— ¦¦—aW^r-* ' " "" ' "* """

allemão
LONDRES, 11 (Havas) — O correspondente

do "Times" na frente britaunica du trança
escreve: •'¦--•.."Todos se lembram que cm certa» occaBiões
03 soldados da Guarda Prussiana não camba-
teram no Somme como era Ao seu dever, pelo
que se não devem classificar entre os mclho-
res combatente» das diversas unidadea quo
ahi enfrentámos e derrotámos.

Assim, uma ordem do dia baixada pelo com*
majidanto do artilharia do unia divisão da
Guarda Prussiana, diz: "Todos 03 offieiaes e
sargentos devem saber as graves consequen-
cias que podem resultar do abandono dos scub
postos o o risco quo correm de serem submet-
tidos a conselho do guerra. 03 offieiaes do
Estado-Maior devem revesnr-ae para verificar
si elles se encontram nos seus postos".

Tém sido encontradas r.umerosa3 cartas om
quo o povo allcmão revela aa duras condições
de vida na Allcmanha.

Em poder doa soldados também têm sido
achadas muita» caria», cacriptaB antes da ca-
ptura, e nas quaes se lêm pedaços como este:
"Nno podeis fazer idéa da nossa situação des*
de que começou a batalha do Somme. Isto jú
não é guerra; é um verdadeiro assassinato,
lista semana mais de metade do regimento foi
morta ou ferida".

Numa outra caria lemos: "Os allemães avan-
vam de novo na Galicia. O terreno que os
austríacos perdem tôm os pobres allemães de
reconquistal-o, derramando o seu sangue por
es(es cães infames".

NOTICIAS OFFICIAES

O discurso do Sr. Asquith

LONDRES, 13 (recebido pelo consulado In-
eioz). ,. ,

Eni notável contraste com o discurso agudo
e furioso dò ehanccller allemão appareco a
fala do primeiro ministro britannico na réu-
niãn do Parlamento; Com ápplauso dc todo o
império o Sr. Asquith, tendo passado cm i'C'
vista O curso da guerra em todas as frentes,
passou a endossar completamente ns recentes
observações do Sr. Lloyd ücorge nn sua cn-
trovistn com um jornalista americano, expri-
mindo a mesma immutúvèl determinação de
todos os alliados de proseguirem na guerra
ate um termo decisivo e conclusivo sem per-
der tempo cm prestar nttenção ás propostas
do paz fora de tempo suggcrldns pelos mal
ovisados neutros sob a influencia dos pòrni
ciosos allemães.

O presidente do conselho declarou que nin-
ruem desejava prolongar por unia hora que
fosse a tcrrlficonte procissão de dcrramnmen-
lò de sangue e destruição, mas reproduzia o
sentimento do Império e do.s alliados, dizendo
que nós devemol-o aquelles que tém sacrifica-
do a sua mocidade o as suas vidas cm serviço
do seu paiz nn esperança c com .1 promessa
de um futuro tranquillo afim dc verificarem
que os seus supremos sacrifícios não forem
feitos em vão. O objcctlvo dos alliados c bem
conhecido e tem sido repetidas vezes bem
nitidamente declarado. Esse objcctlvo não> i
nem egoistico nean vingativo. Mas elles jnsis-
lem numa completa reparação do passado e
amplas garantias para o futuro,, pois da cse-

• .-..-- 1.— - melho-
a

Apezar de haver na casa 126
deputados, nao houve numero

para votações I
Presidência, Aslnlpho Dutra{ secretários,

Costa lllbolro o Mavlguicr.
Lida a nela, foi upprnvadn som debate,

Lido o expediente, fuliiram ..*. Srs. liomiu-
niili de Oliveira, llnriuisn Lima u Jiistlnluno
de Serpa sobre o Or. Manuel lliuata, que foi
deputado A Con-.litulnln republieliiiu ti ICIIil*
dor federal pelo Estado do 1'nrá.

A icquerimento do primeiro dos oradores
foi a iessão levantada.

Cuiivnciida nova reunião para as 11.40,
foi osta i.licriii sol) a iireiidenclu do Sr.
Astolpho Dutra. Lida a nctft da sessão uu*
tcrlor, foi approvada.

Os Srs. 1'edro Moae.vr o Palmeira lllpper
occiipnram a (ribiiiiu á lior.i do expcdleiilv,
o prluiciro iiedindo a Inclusão cm ordem do
diu do projecto do lei que restringe o nu-
mero de feriado', naclonaes; o segundo, rc-
querendo um volo de congratulações da Ca-
uiarn com os representante-, do Brasil ao
Cohgroso Medico Argentino, pelo. exilo da
sua missão.

Passando-se á ordem do dia, n lista d»
porta nccusnvn u presença dc 120 deputudo...
A mesa auuuuciou o proscüiiimeuto du vo*
taçüo dos orçamentos.

Ao ser votada a primoiri emenda, n dc
n. '15 do orçameulo du receita, o Sr. Mau*
rlcio de Lacerda requereu <t sun votação cm
duas portes; Ao ser votada n primeira parte
da emenda, requereu verificação da vota-
ção. Não havia numero, pois apenas quatro
deputados votaram a favor e 08 contra.

Tendo sido feita u chamada, verificou-se
não haver, de faeto, numero. Assim, a mesa
aiinuneioit u discussão das matérias a Isso
destinadas, sendo encerrada a do todos os
projcelos pnrn osso fim incluído» cm ordem
do (lin sem debate.

l<*oi, logo após, levantada a sessão, sendo
designada para ordem do dia da próxima
sessão a votação das matérias do discussão
encerrada o n discussão do projecto que re*
st ri ngo an feriados offieiaes.

Eram 10 horas.
¦ «wt» — ¦*
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quoUdadeã
PIlECO 15000 .V vcnJa por Ioda a parle.

CIA. SOUZA CRUZ
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0 temporal obriga o iiydro-aeroplano
a arribar a uma ilha de Mangaratiba

-.ale-

Como o oommasisücan&e Pro^ogenos nos
nsa*i*a os pos^ÜKieoias 180 võagem

Pouco depois dns 11 hora» foi avistada I agüentar o' nppnrelho, por longo fempo, •
rasgando a neblina dn cecraçilo (pio eiicó-1 nossn slluuçflo ficámos dentro d água cerca
brla o cio, o hvilrii.nornploiio 'ÍCurtlss", iino Ide duas horas, prendendo o "(.urtls-, c sol-
desde hontem cru esperado do Ibipllsta das
Neves. n ,

O commnndanle Protogonc* flulmnraei,
que o pilotava, nesse primou o "ruld" aeroo

IIBI
•ao»—

Os voluntários de manobras e
os acadêmicos

O Sr. ministro do Interior recebeu bojo do
Sr. general Carlos de Mesquita, comiuaiidante
da região militar na IJaliia.o seguinto tclc-
grani'.»!!: .."Xão sendo juslo prejudicar cerca de düü
estudantes de medicina; dc direito e do enfie-
nbaria, rogo a V. Lx. 0 fineza de mandar sus-
pender ns nulas dos respectivos cursos ntó
findar o periodo de manobras, uma vez que
ficarão, caso contrario, os estudantes com evi-
dento vantagem sobre seus collegas incorpo-
rodos'"

13m resposta o Sr. ministro telegraphou nos
seguintes termos:"lím resposta ao vosso telegramnia declaro
oue, tendo' provocado espontaneamente pare-
cer do Conselho Superior de Ensino este cm
sua ultima reunião extraordinária, resolveu
caber ao director da Academia dispensar a fal-
ta dc silumnos que provarem ter estado em
cxiircicios de voluntários «le manobras em
horas de aula. O Conselho fez votos para que
os cominnndantes resolvam os exercícios e ma-
nobras du modo que não prejudiquem o cn-
sino."

J-<CQjBE7^ *^ y****" ""**, *, ' OiiiSfíwíSl^V'f

O Sr.- commandanle Protogenci

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANSt

¦ «se— ¦
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Ao longo kla frente

¦^KicfawrovuraKmerssH-BBEsiEn1»"POUR LA NOBLESSE"
Nova o linissimii inartvi ilo dgnrrol ncimdlcioimilfts em ele-

Winlòsodlsllnclns ciüxinluia de 20 círiuto.i mmiipitlados eom
fumos (ii-ienliies cscollililoa o combliwdoí entro .-u nulliores |

qualidade!.
PtlEfO 1SO0O A" venda pnr Ioda a pnrle.

8'' CIA. 
SOUZA CRUZ
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Pagou a divida com
urna facada

O nacional de côr parda, com 2fi annos, sol-
teiro Francisco Pereira da Silva, residente no
morro do Capão, quando pela manhã dç hoje

' 
procurava cobrar os alugueis alrazados dc lio-
racio da Silva, inquilino de seu pae, recebeu
coriiò pagamento dos mesmos uma facada nas

Horacio foi preso em flagrante pela policia
do 23° districto e Francisco foi medicado pela
Assistência e recolheu-se á Santa Casa.

«•aos»
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PARIS, 14 (A NOITE)' — Telegrammas de
Salonica aiinunciam que enlre o Strtnna c
o Vardar, as forças britannieas alcançarAm
novos suecessos, tendo expulsado os tento-
búlgaros de toda a região entre Mihordoi.van
o a parte norte dc Doljeli. As baixas fo-
ram de parle a parle muito grandes. O
avanço realisado pelos inglezes foi, entre-
tanto, muito importante.

Enlre o Vardar e o lago de Prcspa as ope-
rações não tiveram grande importância. Os
francezes e servios continuaram a progredir
na direeção do norie e de- oeste, e fizeram,
em conjunto, mais uns cem prisioneiros.
lim Brod foram encontradas muitas nuiui-
ções abandonados pelos búlgaros.

Os navios aluados bombardearam, com
suecesso, ns posições búlgaras nas alturas
ao norte de Orfano.

cução destas conclusões dependem as mclho-
res esperanças da humanidade. Por estas a
Inglaterra e os seus alliados tém liberalmente
e som relutância dado tudo quanto tèm de pre-
cioso mas somente com o fim dc adquirir
para 

'o 
mundo inteiro a segurança de poder

ter c manter, no futuro, protecçao para os
tratados, a supremacia do direito sobre n for-
ça e o livre desenvolvimento nas suas linhas
geraes do progresso do todas as raças dc que
se compõem todos os irmãos da humanidade.
Ertas palavras, ha muito esperadas, leyan-
taram ecos dc enthusiasmo por toda a huro-
pn 

~N'ão ha mnis probabilidades agora dos fra-
cos fazedores de paz tomarem parte no jogo
allemão.

O Sr. I.Ioyd Genrge aproveitou esta oeça-
<ião para frisar a opportunidade do seu aviso
prévio contra todas as possíveis suggestoes
dc mediação. Este não é o momento, ao ap-
proximar-se a victoria, de abandonar os fru-
los do triuinpho comprado tão raramente com
tal dispendio de vidas e dinheiro. A Ingla-
terra e os seus aluados empregaram demasia-
das vidas na luta até agora para perderem
todo este esforço com uma paz prematura c
não definitiva. ,

O Parlamento abre-se assim, debaixo nos
mais felizes auspícios entre a universal de-
terminação dc continuar com garantias para
a victoria na qual a paz e a segurança do muii-
do possam finalmente ficar determinadas. U
desespero allemão não tem poder para. evitar
o fim inevitável dos máos sonhos allemães
Oi conselhos divergentes na Allcmanha com
dificuldades diariamente augmentando, ser-
vem para indicar o dedo do destino e a preteri-
ilida nova campanha do "terror" não é nada
mais do quo o ultimo esforço desesperado du
Allenianliii. Elle foi recebido por toda a par-
te com perfeita calma.

Adeus para sempre!

Invasão dos Estados
Unidos

a maravilha ciiiematographica
do anno de 1916, fará

hoje e amanhã
as suas ultimas exhibições

no
PARISIENSE

cmpreliendido pela nossa m.iiinh.i de guerra,
a despeito das chuvas quj caiam, ma;io-
brava o seu apparelho com grande liabi-
lidado.

O "Curliss", depois de transpor n entra-
da da barra, desceu até a tlnt d'agua c, de-
pois de navegar numa grar.dc linha rectn
cm frente ao cães do Flamengo; levantou
novamente võo era direeção da ilha das En-
xadas, cm cujas proximidades lançou ferro.;.

O capitão de corveta Protògenes Otíima-
rães, apezar da dura prova por que passou
nessa travessia, mostra-se. muito satisfeito
com os resultados práticos que obtivera c
quando, á sua chegada, recebia os cumpri-
inentos do quantos se tinham interessado
pela r.11.1 viagem sensacional, o arrojado
aviador manifestava o cnthuViasnío e a sa-
tisfação dc que se achava possuído. _

Quando procurámos ouvir a narrativa da
sua necidentada travessia, o comniandànto
Protògenes disse-nos que tinha arribado ás
ti horas de hoiitem de Baptista das N'e-
ves e pouco depois começou a .sentir <";;
cffeilos do sudoeste que soprava forte e quo
fazia muilo mal no seu apparelho.

Depois eram ventos em outros direcções :
um verdadeiro temporal qua o tinha sul-
prehcndido e que tornava impossível, poli
sua violência, a continuação da viagem.

E os dous aviadores, o commnndnnte Pro-
togenes o o seu auxiliar, o mecânico Ortou
Hocwer, resolveram fundeai', nn esperança
de que logo passasse a inckmcncin do tem-
po c que pudessem, mais tarde, novamente
levantar o võo em demanda da cidade.

Um accidente, nessa occasião, veiu per-
turbar a manobra que so fazia : é que.
quando os aviadores iam lançando ferros,
partiu-se o arame que prendia a ancora c o
apparelho leve que ficar á mercê dos vaga-
lhõcs, então fortíssimos c soprados peloi
ventos. . .

O commandanle Protogcnen, ao se referir
a esse. accidente, nccresecnto.i :

— Começou ahi a nossa tragédia. Esla-
vamos então enlre as ilhas da Vigia e do
Beriíarda c, eu c o mecânico, tivemos que

frendo todos os horrores do frio o da tem-
pestnde. "'oi quando avistámos algum pe--
radares, que, por nós chamados, vieram
cm suas canoas - nos prestar o auxilio de
quo carecíamos,

Só ãs Kl horas, quando abrandaram os
ventos, conseguiram os aviadores suspender,'
O commnndanlo Protogonos dirigiu-se, cn*
tão, para a Ilha .Inguanun, nas proximidades]
du Ilacurussá, cm cujas praias encalhou it
hydrn-aornplano,

Ahi verificaram os aviadores que o appi*
rclbo precisava do gazollua e estava com
avarias no leme horizontal, linmcdiatamcn-
to o commnndanto Protògenes, \cncet11l3
ns difficuldadcs dc commuiiicaçóos, telcgrn*
phnu, dando sciencla do oesorrido, aos Sr:,
nlmirnnto ministro da Marinha c chefe do
Estado Maior da Armada.

Esta» autoridades fizeram seguir para «
local o rebocador "I.aurindo Pittn", levan-
do diversas peças sobrcsalcntcs para o uppi*
rcllio.

A gazolina precisa os aviadores receberam
pela torpedeira "Goyaz", enviada pela lis-
cola Naval.

Or. aviadores passaram o resto do dia con*
cortando o apparelho, sem nenhum novo ele-
mento além do que elles tinham levado no
próprio hydro-iicroplnno.

— Hoje, pcln manhã, ás 10.20 — disse-nos
ainda o capitão do corveta Protògenes —,
depois quo verificámos que o apparelho ei-
lava em perfeitas condições de navcgabill-
dao, resolvemos partir o suspendemos ds
Jnguanuin, fazendo antes algumas expo-
ricnclas.

A forte cerração que encobria o céo e a»
montanhas e a chuva quo caia abundante*
meutj, não nos detiveram e immcdiat.i-
monto aproámos pnra a cidade e aqui clie-
gamos numa magnífica travessia, em qusapenas gastámos vinte minutos.

O comniandànto da flntiiha da hydro-ae-
roplanos, em conversa, disse-nos nindu i\ua
o apparelho demonstrou ser de grande r?«
sistencln, pois que foi das muis duras •
prova por quo passara.

O próprio mecânico Hoewcr accresccnton
que, durante o seu longo tírocinio na cisa!
Curiiss, nunca tivera occasião de arrostar
com tão grandes perigos.

O comniandànto Protògenes concluiu a
palestra com quo narrara os episódios da
sua viagem renovando ns suas manifesta-
ções de satisfação e dizendo que, caso não
tivesse podido reparar o liydrn-acroplano,
não teria vindo hoje, pois que de modo ai-
gum abandonaria o seu apparelho, com o
qual cmprehendeu o seu primeiro c acciden-
tado "raid'\,

mmWmm,

Dos telegrammas dos nossos correspon-
dentes, o primeiro veiu com o atraso de vinte
e quatro horas na transmissão, razão pela
qual não foram a tempo conhecidas as i>2-
ripseias do "raid"' desde hontem, podendo
ser evitadas também desde hontem ns affli-
cções por que passaram as famílias dos nnu-
fragas, assim como a nnciosa expectativa do
toda n população que do caso Unho sabido,
até o momenlo cm que faltavam por com-
plcto quaesquer informações tranquillisa-
íloras.

VC-se que havia razão para npprehensôcs,
pois o bydro-acroplano não arribou assim
tão calma e serenamente, tanto que tevo
partido um dos lemes, conforme constava já
dos nossos telegrammas seguintes :

'•ITACURUSSA'. 13 (rtatardado) —, Ily-
dro-aeroplano dirigido comniandànto Proto*
genes Guimarães, devido fi,:te vento, fun--
deou ilha Vigia Jnguanun, hoje, ás 5.45. O
mesmo aguarda bom tempo para seguir vil-
gem. A chamado do commandante Protoge-
nes, seguiu para o local o Sr. IrinÒcoueiò
Moraes, afim de receber ordens cm nome do
Sr. l.uiz Coutinlio. fornecedor da Marinha,
Sigo para o local."

"ITACURUSSA', 14 — R.jgressci hoje, ás
3 horas. O comniandànto Protògenes e o pi-
loto mecânico foram hospedados cm casa
do Sr. Agostinho Mattos, na ilha Jnguanun,
onde o hydro-aeroplano abicou e encalhou,
na praia, lado sul. Aguardam remessa de
novos lemes horizontacs e gazolina. O dire-
ctor tia Escola Naval mandou ao local a tor-
pedeira "Goyaz".

ga

Tres pronunciados presos
pela policia

: Foram presos pela inspcctoria de Seguran-
ça Publica, os pronunciados Abílio Antônio
do Amaral, pelo crime do ferimentos leves;
¦Vasco Duarto Coelho, pelo crime de furto, e
Manoel de Sá. que matou em Rezende um lio-
niem e fugiu para aqui, sendo preso a pedido
do juiz èomiictenle.

¦ «aos» ¦ ¦

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA

O governo grego cedeu ain-

da mais
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ÍQucreis 
apreciar bom e puro caíé? R

Só o """¦ "*
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O crime em Minas
- m

Um assassinato ern Porto
Farias

CURVELLO, 14 (A NOITE) — Communicam
de. Porto Farias que dous empregados do co-
'ronel Pedro Augusto, depois dc terem discuti-
do por causa dc uma garrucha, Vicente .lira-
goso um dos conlcndores, vibrou inesperada-
meníc uma facada no seu companheiro Luiz de

.tiil, que caiu morto.
À victima, que era filho desta localidade,

era um homem de bons costumes c o assassi-
no evndiu-so.» «a«va— « ——

;COL.L.YIi30cllia 
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LONDItES, 11 (Havas) — A Agencia Reu-
ter recebeu um tolegramma do sou corres-
pondento em Athenaa communicando que o
almirante Du Fournet, commandante da cs-
quadra franeo-ingleza do Mediterrâneo, pe-
diu ao governo grego que entregasse aos ai-
liados a direeção dos serviços da policia;
quo prohlbisse a população do trazer armas;
quo deixasse de remetter munições para a
Thcsaiilia, e bem assim que permlttisse a 11-
vre circulação dos ecreaes desta procedência.

O tclcgrãroma acerescenta que o governo
grego accedeu a cates novos pcdido% .

O, reconhecimento do novo ga-
binete
LONDRES, 11 (Havas) — A Agencia Reu-

ter informa, em tclegramma do Athenas, que
p ministro da Inglaterra naquelta capital yt«
aitou o Sr. Zalocoslas, ministro dos Negocioo
Estrangeiros do novo gabinete grego, o quo
implica o reconhecimento do actuai-governo
pelaa nações nlliadaa.

A Ailemanha quer compensa-

ções...

Funda-se mais uma
linha de firo

Fundou-so na ilha do Governador uma li-
nba de tiro, que foi iueorporada á Confedera-

; ção sob o n. 240.
O seu conselho deliberativo está assim com-

posto: presidente, coronel. Pio Dutra da Ro
cha; vice-presidente, Viriato Bastos Schoma

mwm&-mM*mMrMmesmaÊ!mmm>mmmmi j

l|J&^ Resfriamentos e |' 
1 ^^ bronchites |

A sessão do Senado
Presente' vinte e quatro senadores, ás 13 e

•lã o Sr. Urbano Santos declarou aberta a ses-
são. Expediente, sem importância. O presi-
ciente cbmmunica ao Senado que uma com-
missão do Club Militar esteve hontem naquel-
Ia casa do Congresso, onde convidou aquella
Câmara a se fazer representar na recepção
que o Club dít boje em homenagem aos Srs.
presidentes do Paraná e Santa Catharina.

O Sr. Abdon Baptista pediu substituto para
o Sr. Domingos Vicente, na commissão de
agricultura, commercio e industria. Foi desi-
jnàdõ o Sr. Abdias Neves.

O Sr. Pires Ferreira disse que. por ter de
ceder a palavra ao Sr. Aííhúr Lemos, pede
ficar inseripto para a sessão de amanhai

O Sr. Arlliur Lemos faz o elogio fúnebre do
Sr. Antônio Barata, antigo constituinte e ex-
senador pelo Pará.

Requereu um voto de peznr, na acla, pelo
seu fallecimcnto c a suspensão da sessão.

O Senado approvou o requerimento do Sr,
Lemos c a sessão foi levantada,

i <eo» i

regres-O "Carlos Gomes''
sou da Trindade

De regresso da ilha da Trindade chegou á
noite, o vapor "Carlos Gomes", que dali trou-
xo o pharinaceutico José Martiniano Barbosa
o os naturalistas do .Museu Nacional Pedro
Pinlo Peixoto Velho e Domingos Santos Fi-
iho.

Veiu também o capitão de fragata Joaquim
Ribeiro Sobrinho, que estava exercendo o car-
go de commandante militar da ilha e que vem
licenciado parn apresentar pedido de reforma.

O "Carlos Gomes" demorou-se cerca de 15
dias nn Trindade, onde deixou mantimeritos,
animaes vivos e o material preciso á monta-
gem de uma estação radiograpliica que já se
acha funecionando. -

méms

kcr; director do tiro, RaulNleoláo Tolentino;
secretario, Dr. Antenor Esposei Coutinho; lhe-
soureiro, Manoel Cândido da Silva Castro.

Sede provisória:
Governador.;

praia do i*umby, ilha do

"São Loiraço ~i
brindes. LOPES SA' 4; C0.MP.

Cigarros populares, de
fumo llio Novo, para
2ÜU réis, com valiosos

Os terrenos do cáes do porto
Produziu 2-16:783$ o leilão de terrenos cf-

fectuado hoje, no cáes do porto. Os lotes ven-
didos foram em numero de oito e estão com-
prehendidos no quarteirão n. .10.

¦ «ae» i

Dr. Francisco Eiras > Pggjfí
docente da Faculdade—2 ás 5 horas ? OUVIDOS

A Clinica da manhã — ás 10 horas.—continua, como
sempre, aeeesslvel a qràlquér doente que deseje dimi-
nuição de preços. Rua b. José n. (51.

i ¦*>•> ¦

Amazonas e Matto
Grosso

Or. Pimenta de Mello- -IUm,l0S
Ourives

n. 5, ás 3 horas. — ftesid. Affonso Penna n. 40.
¦ «te**» '

Para a commissão de
promoções no Exercito

Por acto de hoje, o general ministro dn
Guerra, nomeou o general Lino Ramos, mein-
bro da eoimmissâo dò promoções do Kxsicito,
na vaga do general Barbedo.

I Drogas- por atacado e a va-
rejo a preços exce-

pcionaes. — Drogaria Carlos Cruz
& Compi, rua Sete de Setembro, 8l.
Em frente ao Cinema Odeon.

LONDItES, 14 (A. A.) — Consta aqui "que

o governo imperial allemão enviou uma nota
ao de Allicuiis, ignorando-ue ainda ueu con*
leudo, pnieccndo, entretanto, que o assum-
pto.se relaciona com o "uUimatum" que or
alliados enviarum á Grécia, o a que o rei
ConiAantino accedeu, protontnndo.

NA FRENTE OCCIDENTAL

A situação , i.
LONDRES; 14 (A NOITE) — Na frente do

Somme, além dos violentos contra-ataques que

A cerimonia militar de
amanhã no Campo de

S. Christovão
Amanhã, ás í) horas, realisar-se-á no campo

de S. Christovão, de maneira solemne. o jura-
mento de bandeira dos novecentos voluntários
dc-manobras desta região.

Hoje mesmo já foi ordenada a incorporação
de todos os jovens voluntários no 3o regimen-
to de infantaria.

O commandante da 5* região, general Gabi-
no Besouro, determinou que por occasião do
juramento de bandeira estejam presentes ao
neto umn companhia de cada brigada das
aquarteladas nesta capital, além de uma com-
panliia do 1° batalhão dc engenharia, com as
respectivas bandeiras o bandas do musica. _

Os voluntários de manobras, segundo aviso
que nos mandam do "J" de infantaria, deverão
achar-se no quartel deste corpo ás õ horas,
para dahi partirem incorporados em demanda
no campo ás 0 horas.

Findo o juramento de bandeira os volunta-
rios, incluindo as forças presentes farão uma
ligeira passeata pela cidade.
.. ¦ «ne*» —

Svphilis em geral m Cura o ELIXIR DE
, NOGUEIRA,

Òs dous «casos» políticos
affecios ao Supremo

Vae o Supremo, na próxima semana, ss
oecupar da solução dos dous "casos" poli-
ticos da netualidade —¦ o do Amazonas e o
do Matto Grosso —, para os quaes so pedi-
ram "habeas-corpus".

O do Amazonas, a favor do general Thn.ii-
maturgo de Azevedo e seu companheiro de
chapa, foi hoje distribuído ao Ur. Oliveira
Ribeiro, para o relatar. Para o general Cae-
tano de Albuquerque, presidente dc Matto
Grosso, o Dr. Astolpho Rezende impe-
trou hoje novo "babeas-corpus", sob a alie-
gação de que, tendo o Supremo, na sessão
anterior, decidido, conforme os termos do ac-
cordão, que o "habeas-corpus" ha tempos
concedido á Assembléa do Ivstado garante o
exercício nos deputados que renunciaram, e
já tendo sido nomeado outio general para
garantir o funeciouamento dessa Assembléa,
está o paciente na immineueia dc voltar a
soffrer a coacção.

O pedido foi distribuído ao Sr. ministro
Guimarães Natal.
..i.,.!-i ¦¦¦.. ¦¦ | ¦agjiflpj i ¦¦'¦¦-¦¦i ii -¦¦- —

A Saúde da Mulher

O DIA

C\J1XA. TODOS

INCOMMODOS DE SENHORAS

¦ —a»

A' abertura o cambio regulava as taxas de
12 :!|1() e 12 7|Í12 d. Durante o dia a taxa tor-
liou-se geral a 12 ü|l(i d. Ao fechamento,
porém, os bancos passaram a operar, como á
abertura, isto é, a 12 i!|l(> e 12 7]il2 d. As ne-
gociações para os esterlinos foram feitas a
ÍO$20Q e-não constaram negócios para as letras
do Thcsouro. O movimento da Uolsa de Fun-
dos Públicos, como sóc acontecer aos sabba-
dos, esteve destituído de interesse c sem ne-
gocios dignos dc registo.

Um espeetaculo original
K' ria noite de 28 do corrente, que se ren-

lisa no theatro Municipal o espeetaculo em
beneficio do Hospital Hahncmaiiniano, ao
qual já tivemos occasião de nos referir. A
legenda dramática em tres actos do nosso
collaborador Sr. Luiz de Castro, "Isiel", se-
rá representada nessa noite com a seguinte
interessante distribuição: Lucrecia, Mme. Al-
berto de Queiroz; A avó, Mme. flarros Car-
reto; Sylvia, Mlle. Lilah Teixeira de Barros;
Marietta, Mlle. Maria Augusta Licinio Car-
doso; Aurora, Mlle. Isabel Jaymot; Isiel-, Sr.
F. Nascimento Filho; Cláudio, Sr. Kdgard
F.vetts; Joaquim, jardinciro, Sr. Rarros Jiar-
reto Filho. A aeção é em um paiz imagina-
rio, no século XV. O pequeno bailado dos
sylphos, no 3° neto, será dansado por lii
creanças, A peça é fantástica e, além da par-
te cômica, tem scenas muito dramáticas. Os
ensaios, sob a direeção do autor, proseguem
diariamente, e a interpretação promclte jio
publico agradável surpresa pela sua correcção,

¦ »•*•»¦ i

"POUR l_A NOBLESSE"
Nova c ílnlsslníà murou ila cigarros acoiuliclomuios om cio-
lianlus c distlnclas cahinlini do, SO cigarros liianlpillwlos com
turnos orlcnlacs escolhidos o combinados enlro as niclliorcs

i|iialidudcs
rUECO 1$000 A' venda por Ioda a r-arte.

CIA. SOUZA CRUZ

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado com

, as imitações.

Drs. P/loura Brasil e Gabriel de Andrade.
Oculistas, Largo da Carioca 8, sobrado.
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A RêcJe Sul Mineira vae ser
accionada

Foi intimada para pagar, no prnso dc Ires
dias, soh pena de cobrança executiva, a im-
porlaneia correspondente a um lernio de res-
ponsabilidade assignãdo cm 4 de agosto de
1914, a Companhia de E. de F. Uède Sul
Mineira.

ELIXIU DE NOÜUE1UA --- iJara
do sangue.

impureza

Uma visita de acadêmicos
ao necrotério da policia
Uma turma de estudantes da Faculdade: I.I-

vre. de Direito, acompanhados do respectivo
lente dc medicina legal, visitou esta tarde o
necrotério da policia, o gabinete medico legal
e suar. dependências.

Fssas visitas, aliás, têm sido feilas conslan-
temente por diversas turmas acadêmicas, sen-
do sempre tudo facilitado pela policia ao es-
tudo pratico dos estudantes.

Giblis, ingiez.—Teleplione
834, Central.—llua Santa

I.UZIH, ÍUíPAULO PASSOS i C.
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A GUERRA

oitava batalha
dojsojizo

Caino a descreve um
cGcvesgsansSen&e

alíemão
f.ONDRES, 14 (Hnvas)

jiliani ilo Âmsferelam:
,T«lcfír.v

0 coricspíintlcnlíí Ue {.'ucra «Ij «Ga-
7.1.1 tle Colônia»* descrevendo o que
chama .1 oitava bulallia do Isonzo, diz:

Ptircce que* cjíj frente ú ccmmaiidada
por uni I|0V" !íCIií'rill Haliuno.

M..i batalhas prccedenles u ariilliariu
italiana utir.ivu o-; seus obuaes sem me-
Ihotlo o sem fim determinado contra lo-
ria; os nessas posições. Este fogo era
continuo, mas üiiriva re!«!'varner.te pouco.
Ü novo r-er.ijrsl c.iiprcgj um fogi> me-
(iiodico e efiicaz. Quer destruir todas as
trincheiras e pOr íóra de combate to-
dos ns baterias. Com os seus canhões
dc longo a'c:r;ce, visa todos os ds?.!:?-
cementos pcira os iso-:.r co grosso das
iiussss tropas; cobre de uma chuva de
aço todos os logres, onde suppõc que
liaja qualquer concentração de forças.
,V.;ls este fotfo n;ii> <!ura quatro heras
nem cincoenta; dura duzsntas horas sc-
uuiiios. Desta vez a anilharia italiana
funeciona sem cessar e sem enfraquecer.

As grandes quantidades dc munições
<iuc sc gastam aqui e que sc renovam
constantemente, transportadas por lon-
ias filas de automóveis, são comparáveis
ás que se consomem na batalha do
jsomme.»

O correspondente refere-se em seguida
ti aclividade da infantaria italiana, que
di; ber ião grande .como a da artilha-
lia,

0 ACCORÜO PARANV.S4NTA UTHJM

0 pacto \i\ solinie
assimsilo Ws de amanhã

mi «111

esquadra greg*.
«Sao íoi a Grécia que íot

humilhada; foi o rei
Constantino».
LONDRES, 14 (A ÍÍ01TE) — O cor-

respondeníe do «Daily Mail», em Saio-
luto, íelegraphou esta manhã os seguin-
tes pormenores do desarmamento da es-
tfjadra gregj:

.Os navio?gregos que se encontravam
jno Pireu, em Corintho e em outros per-
tos do Estreito, foram hontem, de ac-
fòrdo com os termos do aulthnatum»
•apresentado pelos alliados e acceitopeia
(Orecia, rebocados para o golfo de Ke-
ramskii pelos pequenos navios de pesca
do» alliados. Somente tres navios gre-¦«os, que se encontram nas ilhas e
que adheríram ao movimento naciena-
Dista, não foram desarmados. A opera-
{cão. que durou toda a tarde, foi feita'.sob ás ordens de uni official superior ai-
,líado, embarcado a bordo de um cru-
«odor. Diversos «destroyers» francezes e
irai couraçado russo acompanharam os
navios gregos.

Aos tripolantes gregos, officiaes e ma-
rinheiros, foi dada a maior liberdade de
piíirnsnecerem a bordo ou de desembar-'varem. 

Desembarcaram todos, visível-
mente emocionados pelo que suecedia.

«O almirante Ipitis, commandante da
dinsã,o de couraçados e que se encon-
trava a bordo do «Lemnos», fechou-se
ito seu camarote e recusou-se a falar
com os demafè officiaes gregos e ai-
lindos que o procuraram. Por fim, tam-
bem desembarcou.

Respondendo a um jornal de Athe-
nas, que declarou ter sido este facto
a maior humilhação imposía á Grécia
pelos ailiados, respondeu-lhe o jornal'«Patris»;

«A Grécia não está humilhada, por-
que não foi humilhada. A humilhação
foi infligida ao rei que antepõe aos mais
sagrados interesses nacionaes os inferes-
ses de seu cunhado, o kaiser.»

Von MesMwae se
¦¦a

NOVA YORK, 14 (Havas) ~ Tele-
ííramma recebido de Berlim, por via in-
«lirecta, informa que o presidente da com-
missão de regulamentação <de viveres,
von Batocki, declarou no Rrichstag que
esiava resolvido a pedir olmissão do
carjvo.

Qsoveraoda Noraega
e os sitearâos

^HRISTIAWA, 14 (Via Nova York)
(Havas) —- X) rei Haakon approvou o
decreto que prohibe aos submarinos bel-
ügerantes, quer mercantes, quer de guer-
fa, atravessarem águas norueguezas, a
|ão ser em casos de absoluta necessidade.

Nestas condições, porém, têm de na-
Jvegar á superfície com o respectivo pa-
Ivilhão, sob pena de serem atacados.
¦ >r— i_.,..,, 1 —m> 11

0 solcidio. do corretor
Theodoro lobo

Fui lioje ouvido, afinal, o çnpitalislá Joaquim
Rõclíii, pue dn Sr. Gutièrrcs Ròelià, a respei-
lu dns negócios rcálisacros por intermédio ile
seu filho com ó corretor Theodoro Lobo.

As declarações do Sr. Joaquim Rocha,- que
íorain longas e terminaram pelas 17 horas,
nada mais iidçaiiláram além elo que sabia já
o policia. Foram uma repetição do seu depoi-
•iiento á policia mineira, do qual publicámosum resumo cm leleiíranima c a confirmação
('"s pormenores historiados pelo seu filho, os
«luacs tiveram lambem a maior publicidade.

,9 Pr» Lêon Rousspuliéròs, 1" delegado au-
filiar, proseguirá amanhã o inquérito, deveu-
oo ser ouvidas muitas outras pessoas que pos-som alguma cousa adeanlar sobre o caso.

As despesas sumptuarias
da Prefeitura

Afim do insinuar o Hospital Veterinário
Municipal, adquirir o instrumental paru cura-
j.'yo.i, operações, autópsias, etc, o Sr. pre-:]«ito abriu, por decreto ele hoje, o credilo dc]
60i00O?OOO.. '

A conferência de hoje
no Cailete

Pela primeira vrz onconlrorom-so, para tra»
lar iht soluçúo ilo caso dn Contestado, os che»
fes dos dou» listados llllgnntcs. Foi A» 14 lu»
ias do Jioji'. jircfiííiiinciilf, nu palácio do Cal»
ti te.

<l Sr. presidente da Republica mareara ns
13 horas pura receber <• Sr. governador de
Santa Catharluii, «'imiiiiinto combinou u rc-
iiih'ií.i .io Sr. Affonso Camargo para moiu
hora .1. jti.i •,.

Ii' quo ., Sr. Dr. Wencesláo Braz desejava,
antes <lo encoiilro «lo» «lous governadores; om-
ftrcnelnr u sói com b Sr. coronel l-ollp/ii»
Scluriidt, <> >iiic i.' t\e\t, fora, porém, «lo praso
que S. lix. estabelecera.

O Sr. governador «lo Santa Cnlharlnn che-
gou ao Coflcts a» IB <• lã, ontrnmlo Ior,.. n con-
fcreiiciur com o Sr. presidente dn Republica,
no sa!*... tle dospnclios, paru onde foi lnlrotlii-
zido ás 14 horas » Sr. presidente do l'arini(4.
qne já estava cm palácio dedo us Jlí 1|°2
hora'..

A conferência do» dous governadores com
chefe .Ia nação fui longa..'icrmliióu ás lü.ln.
Plcoil marcada paru sesunda-feiro proxi-

ma, ás lii horas, •-. assisnalúrá do laudo d.»
accórdo, que solucionará a queslão du (!on-
testado.'

1'nra isso já hoje os dous governadores vão
entregar aos advogados doa seus listados as
bases dp nccbrdo, afim do «juo cllea llies façam
a mlacção jurídica conveniente. São elles o
Sr. senador Kpltaclo Pessoa, dc Santa Calha-
rina. o Drs. Dbaldlno elo Amaral c Sancho
de liarrns 1'imcntcl, do Paraná.

Uni redacção final, com todas as Iiar.es do
accórdo, n laudo, einfii.i, será levado amanhã
no Sr. presidente dn licpuhlica pelos Srs. Dr,
Affonso Camargo e coronel Kelippõ Sclinildl,
ás 'Jl lioras, quando se ivalisará a ultima con-
fcrencla .sobre o caso.

O ALMOÇO K A ASSTCXÀTURX
DO LAUDO NO CATTETE

Segundri-feira, As 12 1|2 lioras, o Sr. presi-
dente da Republica offerõeera no palácio do '
Cattctò um almoço nos dou.» governadores, u
que comparecerão lambem: o vice-presidente
da Republica, ministros ele listado, vicé-presi-
dente do Senado, presidente o "Icader" da
Cumaru dos Deputados, prefeito, chefe <lc po-
licia, presidente «lo Supremo Tribunal l'e-
deral, bancadas paranaense e catliarineuso,
casas civil c militar «In presidência ela itepíl-
blica e os ajudantes de ordens dos prcsieleri-
tes do Paraná e Santa Catharina.

A's 1G horas será a assifinalura do laudo do
accórdo, também no Gilttete.

A cerimonia será solemnc, tendo sido con-
vidudos para comparecer o ministério, preféir
to, chefe ele policia, corpos Icüislutivo c ju-
diciurio, direetorc:; das Faculdades de Direi-
to, sociedades seientificas, outras corporações
civis e militares, não obstante «lei.iar o Sr.
presidente da Republica franqueado o palácio
para outras pessoas que queiram assistir a
esso importante neto,.

«a»»» ——

Os vehiculos na rua de
Santo Antônio

Foi sanecionado pelo Sr. prefeito o elecre-
lo do legislativo municipal que prohibe o
transito pela rua ele Santo Antônio, enlre a
Avenida c a rua Treze de Mnio, ele vehiculos
de qualquer natureza, exceptuados os que
correm sobre trilhos e os «le soecorros publl-
cos, nos domingos c elias uteis, elas 14 ús Ti
horas. Nos diar. de festa nacional a prohibi-
ção é paru lodo o etia.

"«*»» .

Um typo completo de
scelerado

Assassino, latirão, bigamo
S. PAULO, 14 (A. A.) — A nossa poliea

acaba de descobrir um novo caso de bi;j:i-
mia, achando-se o criminoos preso o entre-
gue no poder judiciário.

O italiano liduardo Froico, que no seu
paiz era conhecido pelo nome de Eróico
Eduardo Eusehio Sahino, casou-se na ilalia
com Anna Urandulo, a 23 de mnio de 188ü,
Havendo elesse consórcio tres filhas: Annuu-
ziata, Pimpinella e Carolina.

Naquelle paiz Eróico foi processado pelos
crimes de ferimentos leves, homicídio, fui-
tos e rebeldia contra a força publica. Muis
tarde, eslando envolvido num caso de ton-
taliva ele morte, fugiu, andando pelo Cairo,
Alexandria, Marselha, Valença e Barcelona,
onde embarcou para a America, tendo esla-
do era Buenos Aires c no llio de .Janeiro,
vindo dahi para S. Paulo. Froico, uma vez
na nossa capital, easou-ss com Philoihenã
.Mosca, a 18 de fevereiro de 11)05, celebra ii-
do-se a cerimonia no cartório de. paz do
Bclémzinho. Fm agosto de 1912 pralicou em
S. Paulo mn roubo de jóias, em eompnnhia
dc outros gatunos, com os quaes fugiu dc-
pois par o Rio de Janeiro, onde sua mulher
eslava residindo á rua do Núncio n. 1.9.
Nil Capital Federal Froico teve uma desaveu-
ça eom os seus collegas por causa da pai'-
ti lha do roubo. Com medo díi policia, voltou
a S. Paulo, movcnilo-llio as nossas autori-
dades grande perseguição e. tendo apurado
que Froico era bigarho, pediram informações
para a Itália, onde Froico pinda tem vivas
a primeira mulher c as Ires filhas,

A quarta delegacia auxiliar, que procedeu
ao inquérito, solicitou a prisão preventiva da
criminoso, sendo expedidos os competente-!
mandados pelo Dr. Matheus Chaves, juiz da
•1* Vara Criminal. Froico acha-se recolhido
á cadeia publica

Reuniu-se a Liga dos
Proprietários

Um protesto decisivo contra
o imposto sobre o calçamento

"' 9 "¦
Outras deliberaçõos

A directoria da l.igu dos Proprietários ron-
voc.m para liuju uniu astiemblOu gerul, quu se
roullMiii o lorde, cm nuti sido provisória, a
rua do Ouvidor ri, 78.

A concorrência de associados foi multo re-
diizUJa, o quo motivou a mesa quu dirigia 03
trabalhos Jnmcntar esse desiiuiiuo du parledos proprietários, juslumenle no momento cm
que n l.igu enfrentava questões «lo-nlta rolo-
vanrlu e dó grande Inlcrossc pura a cla;»se, ua
(iuai"i oslnvnm eni via-, «le solução,

In. nòvò aplicllo f<>i feito a iodos ns pro-
prloturlos dri Districto Fedoral, que, npexar <le
serem cm iiumoro de mais de 20 n.li, os pre-Sentes não chegavam :. 40,

Vfliios nssuiiiptos foram oliordadoa nessu
nssetnblea, dentre os quaes mereceram grán-de ülaeussüo: a lei do imposlo sobre calca-
monto de. flrindò prefeito Pa^so/, que ti Pre-
feitura nctual pretende por uKoru cm execução
no orçamento vinilotiro; a obrigação de sello
::or. peúldús do licença ú Prefeitura p.-.ra ;:!n-
lui-.i dos urcdlos o o uugraenlo du taxa wni-
larhi.

A l.lga resolveu apresentar rcclamaçòes nos-
sc ícnlido, em nome dns proprietários, c ende-
rcçnr um protesto decisivo e franco nor. pode-
res municipaes, aaslgnadò por tu.los os pro-
l.rictarins, contra .» imposlo de calçamento,
com a declaração de que üb.iolulumcntc não
so sujeitarão a esse pagamento, depositando
em ultimo caso u;t importâncias relativas no
imposto predial cm 19! 7 rio Thesouro Nacional,
afim de discutir essa matei-la no juizo respe-
divo.

Um funecionario que tra-
balha dez mezes em tres

annos!
O Sr. ministro do Interior transuiiltiu no

Senado Federal as razões dc veto do Sr.
prcsidenle da Itepublicri, negando saneção á
resolução do Congresso Nacional (|ue auto-
risa o governo a conceder ao bacharel Al-
varo dc Araújo Lopes da Coslu, ;i° official
da Secretaria dp Justiça o Negócios lntcrib-
res, mais um anno de licença, com o respe-
ctivò ordenado, para tratamento de saúde.

O Sr. presidente dn República, justificou-
do o veto, diz ser n resolução do Congresso
contraria aos interesses da Nação, por ser
um funecionario nomeado em 11 dc agosto
de 1913 e que, no periodo de tres nnnos, uni
mez e dezesele dias, isto í; desde lli do dito
mez de agosto, quando tomou posse e entrou
cm exercício; ate 80 de setembro ultinin,
esteve em effectivo exercício somente Ccr.
mezes e seis elias e se neh.i no goso de li-
ceiiça para tratamento de saúde ha dous
annos, tres mezes e onze dias.

O caso político de
Friburgo

O Dr. Galdino do Valle Filho, por officio
de hoje, dirigido ao Dr. Oetavlo Kelly, juiz
federal do Estado do Rio, protesta contra o
acto do juiz ele direito de. Friburgo, que
designou dia para verificação dc poderes dos
novos vereadores, quando elle está de posse
de um "habeas-corpus" concedido pelo Su-
premo Tribunal Federal.

O representante do poder judiciário ua-
quella cidade serrana informa que tal »oto
de suas attribuições não é do coacçno a pes-
soa alguma e o remédio constitucional pro-
rogou o mandato elos pacientes até a yerifi-
cação de poderes ou nova eleição, si assim
for necessário.

¦ .«s»» ¦

O krach das agencias
dos Correios

Pouco depois de haver estourado o escan-
tlalò dos alcances verificados nas agenciar,
dos Correios, varias agentes se dirigiram ao
judiciário pedindo "habeas-corpus".

Uma dellas, a agenle da estação Dr. Fron-
tin, impetrou "habeas-corpus" ao juiz fe-
deral da 2* Vara, aHégniidp que no caso ne-
nhuma cru a sua responsabilidade no ai-
cun.ce dc um conto e tantos mil réis, ali
verificado, e porlanlo illcgul era a prisão
em que sc achava.

O juiz, porém, negou a ordem, coriside-
rnndo que, não lendo a paciente juntado,
como determina a lei, prov.i de quitação do
dnmno causado aos cofres públicos c. ain:ia,
por causa desse daiuno, estar presa admi-
instrutivamente, por autoridade competente,
ilicgal não era a prisão em que te achava c
não cabível, pois, a ordem impetrada. Desta
decisão nppcllou a pacienta para o Supre-
mo, e este, na sessão de hoje. confirmou a
decisão do juiz federal, por seus funda-
mentos.

-«•#»

E de apprehensões a situação
política no Chile

SANTIAGO, 1-1 (A. A.) — A opposição
parlamentar esta lançando mão elo todos os
recursos para difficiiitai' a approvação do or-
çiiinenlo. Esperam-se acontecimentos politi-
cos de certa importância.

Olícl II3IÊ È tflilüÜS
ia í região

A .propósito do juramento da bandeira dos
voluntários da 4" região, antes de hontem; ás-
sistido pelo general Caetano de Faria, minis-
tro da Guerra, S. Ex. baixou ao coinmau-
dante daquclla região, general Napoleão Ache,-
o seguinte aviso :"A cerimonia a que hontem assisti de ju-
ramento da bandeira, prestado pelos volunta-
rios de manobras dos Estados do Rio ile Jo-
neiro e Espirito Santo, incorporados no 58°
de caçadores, deu ensejo a que eu visse o gráò
de iiislrueção altingido por aquelles volunta-
rios e na formatura'que soicriinisou aquella
cerimonia apreciei com satisfação a corre-
cção, garlio e iuslrucção, não só do citado ba-
talháo como tainliem, guardada a devida re-
lação, dos collegio;, Brasil, Salesinnos, Aldrid-
ge e sociedade de tiro.

Coiigralulando-ine comvosco pelo brilhante
resultado obtido, rceorhmendo-vos (pie louveis
o commanilante c officiaes do óH° bem como,
nominalmente, o.-> insiruetores dos voluntários
de manobras, do:; eollcüios e sociedade de tiro
acima mencionados.

E como, por mera gentileza do hxmo. Sr.
presidente daqucllc Estado, tomou parte lia
formatura a força publica do listado, iiiclusi-
ve a Companhia de Bombeiros, apresentando-
se brilhantemente uniformisaiUi, garhosa c
bem instruída, rccoirimendo-vos felicitei;-, ein
meu nome o seu comniandantc. Sat.dc c fra-
tcrnidiidc. A.) — J. Caetano de Faria.

O Jury de Nictheroy
julga o autor de um

assassinato
Compareceu hoje & barra do Tribunal do

Jury dc Nictheroy o ex-mestre de barcas da
Companhia Cantareira, Pedro Francisco ele
Souza, autor do assassinato de João Monsen-
hor das Chagas, ex-iuarinlieiro daquclla cm-
presa.

O réo commetteu o delicio em 22 ele ja-
neiro ele 1915, quando em sua residência, «
rua Teixeira de Freitas, se realisava uma fes-
ta nalalicia.

O accusado era muito amigo de Chagas e,
por ciuine da esposa, o matou.

. O julgamento promette se prolongar ate
tarde.

São defensores do réo os Drs. Epaminon-
das dc Carvalho, Alberto de Carvalho e Olavo
Guerra.

Preside os trabalhos o Dr. Anlonino Ne-
ves, juiz de direito da 2» Vara.-

O C. N. de Estradas
de Rodagem

A segunda «eaaío
planaria

Hcallsou«'se, A tarde, nu avenida Rio RiCim-
co n. 110, sudo tl.i Automóvel Club, n <«•
giindii sessào plri.nrlu du Primeiro Cuugtex-
no Niieloinil das listrada» de Itmlngem. An
BeeoOoa financeiras, legislativas e cxecutivui
apre.ieiitaru.u us conclusão» de sou» pareci:-
res, que foram largameiito dlseutldns.

O Congresso tomou ennlicimento dai con-
elii,»i'es limitem aprccntiulas pelo Sr. Dr.
Manipulo Corria c relativas ii sccçHn toiVlill-
im, que lambem foram discutidas, hnrminl-
sando-so nus pontos, eonsldorailos até então
divergentes.

A coniinlssílo legislativa, nas ronolusíirn
apresentadas; submetlcii a approvação rio
Congresso a organização ilo uma coroinissü».
Central Esecullva o dc uui.i ...itru iiaelonul
e pcnnniiente, a (iiiciu cuücrÁ n execução
das ilellberaçóes votadas uo proscnlo Con-
gresso.

ficou resolvido «íue n '.egundo Congrcs io
se do verá reunir ern .luU do l'óra. Estudo dc
Minut Ocrács, tendo se coinpromcttido u Dr.
Nilo Pecanhu, prcsidchto do Entado do Rio
de Janeiro, ¦ inaugurar >»•> próximo annn
n estrada «lu rodagem, que voe da Rui/ «Ia
Serra dc Pclropnlis ús fronteiras daqucllc
Filado. O presidente do K. dn Itio de Ja-
miro tomou egiiulmentc o comproiiíUso do
íuaiigurar também a essa tempo a istrinti
da 1'avunii, ate u itais du S ria, que já po -
sue uma extensa purte inacadiiiiiulsaila,

Si, como so espera, isso se der. o-s congrcs-
sistns, nn nnno próximo, partirão deita ca-
pitai em automóveis para se unirem' nnquclla
clda.l.! mineira.- »y

Eslá marcada para amanhã, ás 10 horas, a
terceira sessão plenária.

A SUCÇÃO LEGISLATIVA
Esieve hoje reunida, nn bala da rmnnii1'.-

são dc constituição o justiça da Câmara do-.
Deputados, a commissão legislaiIva dn Cori?
gresso de listradas dò Hod;.>'.i-m. O Sr. Mn-
xiiuiano ile Figueiredo, como relator, npra-
sentou seu trabalho do conclusões que. tiln-
da hoje, serão üdus no Cougiosso de Fstra-
das do Hodageiii, lia sessão jilena.

A-j conclusões do relator sc prendem & le-
gislaçtio federal, estadual e municipal sobre
vehiculos, bem eomo a leis referentes á
mnteria discutida, taes como "typilus", "con.
•orrios de estradas", etc.

O relatório do Dr. Maximlano dc Figuo'.-
redo, que mereceu elogios dos membros da
commissão, quando hoje lido, coriiprehoridõ
ainda os pareceres parciaes dos cougressis-
tas José Augusto. Alberto Mmunhão, Gerva-
sio Fioravahtò e .leroi.ymo Monteiro.

4««M

A crise do papel em Portugal
LISBOA, U (A. A.) — Os jornaes desta ca-

pitai transcrevem trechos de seus collegas das
Províncias sobre a questão elo papel para im-
prensa] elogiando a altitude dos mesmos cm
adhe.rirem ao movimento iniciado aqui, com
o fim de obter do governo alguns favores.

Os horrores pelos nossos
sertões

GOYAZ, 1+ (A. À.i — O ataque levado
a cffeito contra Formosa, por urna turma
de jagunços, tendo a frente Hotilio'Manduca,
nada resultou, lendo por fim apenas reti-
rar dali o gado que lhe pertencia e cuja
saida eslava sendo impedida.

GOYAZ, U (A. A.) — ILm Formosa foi
assassinado no dia 10 do < orrente o joven
Humberto Moreira, filho do coronel Modcslo
Moreira, chefe da opposição local.

•«OB»-

0s esbanjamentos do
governo passado

Chegou lioje á Prefeitura um officio do
Sr. Dr. Didiinn Agnpiln du Veiga, procura-
dor da Fazenda, pedindo informações sobre
o processo mediante o qual a Municipalidade
entregou ao fallccido tenente Piilchcrio a
quantia dc 5!.500:1)00$; ao que parece desti-
nada a auxiliar a conslrucção das villas pro-
lctáriãs.

O officio foi encaminhado ao Sr. dirc-
ctor de Fazenda para informar..

Ainda o desastre da
Mogyana

9
O Supremo condemna a rá a

payar o qua as liquidou
na execução

Móis uma vez sc preoecupou o Supremo com
o celebre caso do desastre da Mogyana.

No feito de hoje, pedia a viuva do Dr. An-
lonio de Siqueira Carneiro, medico, pae do Dr.
Caio Carneiro da Cunha, que a Companhia
Mogyana fosse condemunda n lhe pague a in-
demiiisaçãn dc ãf.OiOOOÍ, pela morte ele seu es-
poso, naquelle desastre.

O juiz federal dc S. Paulo, decidindo o piei-
lo, condcmiiou a companhia ré ria fôrma do
pedido. Mas denta decisão foi interposta np-
pcilaçãd para o Supremo, nppellação que. hoje
foi julgada. Após longo debate, terminoir o
Supremo pon dar provimento á appellação,

.para o fim dc condeniiiiir aMlogyaua, não ao
pagamento certo de óÜdiOüOS, mas o «pie^ se
liquidou na execução, contra òs votos dos Srs.
ministros Camilo Saraiva, Pedro Mibielli, Coe-
lho e Campos e Godofredo Cunha, que redu-
ziam a indemnisaçãq pedida, de 50ü:0Q0Ç; para
quantia inferior, certa.

¦ m—t . -

Como o Santos Júnior
vivia de transacções de

assucar
S. PAULO, 11 (A. A.) — Na delegacia de

policia do Braz foi requerido, perante o Dr.
Francisco Rezende; pela firma Aniorim &
Cardoso, do lleeife, a abertura de nm inque-
rito para apurar a responsabilidade de J.
Silva dos Santos Júnior, agente de negócios
nesta praça, que era o intermediário das of-
fertas de assucar daquclla firma. O referi-
do intermediário, qne usava a nssignátrira
telegraphica de "Zslina", fazia oifertas o
negociantes de Pernambuco paru a compra
de assucar ele typo baixo e fazia aqui con-
tratos ele vendas de assucar superior; com
esse aiilii, os negociantes «iesla praça; che-
gada a mercadoria recusavam o seu recebi-
mento e assim o agente de negócios ficava
cora a mercadoria para vcntlcl-.a como enten-
dia por sua conta.

Em julho do corrente anno 'Santos Júnior
tclegrnphava n Amorini & Cardoso nos se-
guintes termos: "Fuço offerta firma mil
suecos bruto 1279500; 500 suecos somemos
839500", A resposta não tardou, sendo aceci-
ta a offerla; mus no dia seguinte Santos .lu-
nior telegraphova.de novo: "Houve engano
preço soinenós 83 não !Í3i?500 comprador
Henrique Metzgcr & C. só acecita dous lotos
juuttTs". A firma do Hecife esteve ainda dc
accórdo com a offerta e embarcou o assucar.
A verdade nessa transacção era que Hcnri-
que Metzgcr & C. haviam autorisado Santos
Júnior a comprar assacar superior e 'não
somenos, denominação empregada para o ai-
sncar mascavo. O assucar afinal chegou e os
Srs. Henrique Metzgcr & C, como esperava
o agente de negócios, recusaram o recebi-
mento dclle, tendo porém tomado a cautela
de depositar a mercadoria nos armazéns da
firma Ferreira Junior & Saraiva, á élisposi-
ção de Amorim & Cardoso. Nesse sentido foi
expedido um telegramma ratificado poste-
riormento em correspondência epistolar.

A* vista elo quo ¦ se pussuva, o agente de
negócios, com o propósito de remover o cm-
baraço creado por Henrique Metzger & C.,
telegraphou a Amorim & Cardoso que nquel-
Ia firma ficaria com a mercadoria por preço
mais' baixo e solicitava por isso ordem para
retiral-a dos armazéns de Ferreira Júnior &
Saraiva. Outros embaraços surgiram, mas
Santos Júnior removeu-os todos e vendia o
assucar a Agrippino Nardi, estabelecido ú
rua Lopes de Oliveira n. 7. Este, por sua vez,
agindo dc accórdo com Símios Júnior, factii-
rou o nssucar e vendeu-o á firma Guerra &
C. Outras transacções desse gênero foram
pelo mesmo levadas a cffeito, conforme fi-
cou apurado no inquérito policial.

Os prejuízos causados por meio dessas
transacções fraudulentas já se elevam a mais
de 30:0003000.

O delegado requisitou a prisão preventiva
de Santos Júnior e de seu cúmplice Agrin-
pino Nardi.
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l'.\U HOMENAGEM FUNEBBK NA
CÂMARA

O Sr. Barboia Lima, a
propósito, éiborta oi

âepntaâos ao tra-
baldo

O Sr. Hiisaiii.iih de Oliveira ter. hoje, o.i
Ci.ii.a.a dos ii.'|iiili.ili.i. o »'!..„i'» do Sr. Ma-
noel lluniiii. rosontoiiionto lulleeid.» no Para.

O orador rememora u i.cr.io du extíurlo n i
AssFinlilón Consllliilntc, «mio repreüculmi
«'.uu tuiitii .-li-»...;'.", cultura e patriotismo
áquelle listado, c n« mi elogio procura mos-
Irar como traços carnctcrlstlcoa da iudi\!-
.liiiilliliuli' <l.» paraenuo morto o ciilrauhud'»
amor .i verdade e i.mn moile-itiu que, sem
sombra ih> exageros, pode sc di/.ci- que c.i
excepcional.

lula Uus escoltan ilrtudcn cívicas do ura*!-
loiro a cuja mcii.nrla protu h.u.ii.'uu»(e»ii« o
diz estar certo de que a Cum.ir», como re-
quer, euuíignurá em neta um voto ele pczar
pelo desapparcciinciito <<«> saudoso consti-
tuiiiti. eui slgn.il .le luto pur luo sci.tlJa
morte,

»i Sr. Dnrboia Lima pede então n pula-
vra. Fa/ mn doscuvolvido viosio do Sr. Mu-
noel Ii..r..i.i. dissolvendo cm phrates de cri-
tica (i:> considerações »lo Sr, llosam.ab, con-
sidernçõei» u que procurou dar grando rclc-
yu para «íue depois, exaltada u luemoria do
oxllnclo, i.udi".'»* declarar ii Cainant que,
dada ii era» idade do momento, a urgência
dos truhalhos orçamentários, hppcllava pa-
ra a haucadu do Pará; fio sentido dc ser .ido-
ptado um novo cstyln pela casa, lílltciull.!
mio existir melhor meio du se pri:.tigii.r »
nome daqucllc constituinte, quo fui de facto
figura republicaria dc excepcional valor c de
extraordinária modcillo; 'do 

que se adoptár
naquelle momento novos esiylos, Que os
deputados, em vez «le se aproveitarem di
sahbudo para encontros e passeios ça Ave-
ilida, consignassem o voto de pezar em net.i
c proscguissei.i nos trai.:!lhos orçamenta-
rins, ern, nu opinião do orador, a n.eliior
honiciiagem que a Cainuru poderia prestar
uo grande patriota o uu indefectível traba-
lhador.

A esle discurso respondeu o Sr, Justiniauo
Serpu, "leadcr" da bancada paraense,

Não queria repelir elogios já lão raagl.í-
tralmciitc feitos pelo'j oradores que o prece-
deram, Pretendia upeuas. em nome da buu-
cada elo Pará, significar que disseiilia do
modo dc pensar do Sr. Darbosa Lima, Heco-
i.heci.i a necessidade de uma mudança ele es-
tylo, porquanto n Câmara nem sempre tem
levantado suas sessões cm homenagem a fi-
guras dc incontestáveis serviços á Pátria e
ú Republica. Er.i contrario, porém, ao alvitre
suggerido pelo Sr. Barbosa Lima, porquanto
achava que a creação dc novos estylos, que
a cxtlncçáo de umas tantas tradições da Ca-
mara deveriam ser estudadas o resolvidas
cm oecasiões opporlnnas, e não no momento
triste cm que se cogitava dc invocar cslylos
o tradições para sc homenagear n mcmorii
de um republicano realmente extraordinário.

Accrcscia ainda que o compatriota cuja'
morte deplora tão profundamente o Estado
do Pará, achava-se cm terreno político op-
posto ao de todos os representantes paracn-
ses, ele modo que a adopçáo de uai novo ri-
tua), por assim di f r, poderia, mal inter pre-
tudo ou còmprcheudido em seu Ksludo natal,
depor contra os sentimentos ela bancada,
que sempre foram de profunda admiração
pelo nome do lembrado constituinte, e quesão agora dc admiração c saudade. Era pnrisso que pedia a conservação das tradições;
crystalisadas no requerimento do seu còlle-
ga llosannali dc Oliveira.

O Sr. presidente subnícttcii ambos os re-
qiicri.ncnlos a votos. Foram approvados.
Disse então, que ainda de accórdo eom os
costumes da casa, e attendendo á urgência
dos orcameritòs, levantava a sessão (eram 14
lioras) e convocava uma sessão extraordiní-
ria paru ns 11 e 40.
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DA «A NOITE"

Reduzam-se os dias tle
vailiaçüo!...

E o deputado PecGco
IHoacyr dcfecisüe u»i

seu projocto
O Sr. Pedro Moacyr fui relator, ha tempi^

inivcjt na 6iii»M,u legislativa passada, nn com.
lillsião de Justiça «lu Cainani dos Deputados.
de um projecto do Sr. Hosannali do Olheira,
doclarundo fcriiul.».. dia il «u< juiiho, comme-
lliorntlvo du batalha naval do Itluchoclu, emagims do hiragt.ay, O Üi: llnsamiiih acha
poucos »..s aeluiii". feriados ! O rt|l8o dsputailii'
siil-rlo-grnmloiiso e hojo roprotontanle do F..
tado <to llio do Janolro, pnr nuggcstAn d.» Sr.
Maximlano da ITlgiicIroilo, coiii u qual toda ¦comirilssãn concordou, redijllii «• fiiiiilamentou
Ulll projecto dc lei substitutivo áquelle, i'o...
tro ria ii (lu .. proposta .io deputado poraciiftu c,noi-Eiia voz, restringindo u excessivo i.uiu.-i.»
dc «lulas feriadas de. iiomo calendário official;
risins datas, jior rs»t. substitutivo, ficariam'
reduzidas n ir»-» : - 1- dc Janeiro, ; de selem*
br.» v IS de novembro. f

O Sr, Pedro Mòáeyr occupoil, lioje, ria i.e-
gimi.» srssitn rcillsfida j>di» Caniuca, « hor^d.» expediente, u tribuna, paru pedir o and»-.
mento desta projecto, com a tua Inclu dio em.'.dei .lo «lia. u orador acceiituou. quão pré«Judicial i i. nossa vida econômica a nllüvlãi»
de datas feriadas (pie a Inr.plrnçio posltivlílados primeiros «lia-, du llepubllca iúeluin uacalendário officinl.

O Sr. Maiiiiül l'ulgcncio concorda com oorador, asseverando que taes datas officiaes
1-.1.0 apenas motivo parn u vagabundagem. OSr. I.i.inou.iier Godofredo lembra outro osdatas que merecem o feriado official, »> vi d«
fevereiro, rcspoutleiido-lho o orador que «•¦»*.»
dutue a do finados devem ler a mesma signl-licaçao na nossa vido político-social.

0 Sr. Joaquim Osório entra, por ultimo «nparlènr o orador, defendendo a Inclusão dodia 11 dc julho entra as data; officines e In-tçrpellnmlo o orador st esse considera .. pro.lilema sob p ponto de vlstn financeiro, (l .Sr.Pedro Moacyr, enfadado com us apartes dó.deputado pelo llio ürande; não lho responde
proiiunclnndo monosyllabos: — F'... Sim...'E'... Poir. não,..

O orador põe cm seguida termo fis sua»considerações, asseverando que é á mesa quase dirige, pedindo u Rua attencão parn « pc-dido que lhe vem de lazer, sobre nssuiripío da
publica, iinmcdialii e geral utilidade, u SrAstolpho liulra arfirraou, logo após, ,pjL. ..',
mesa atteuderá ao pedido do orador, incluiu-do u projecto a que elle alliidiu na ordem d.»dia da primeira sessão.

O CAFÉ'
Devido ás consecutivas noticias dP liats*

nn mercado dos listados Unidos, o mercadodc café entre nós funccionoii ura pouco m.iiscalmo, no preço de 98000 por arroba nn basedo typo 7. A procura foi pequena e poucosos lotes expostos; mas. npezar disso, pelamanhã venderam-sc 3.501 sacras e depois
até ao fechamento, mais 713. A abertura dahoje nT Holsa de Nova Vorls foi para tres
pontos do baixa e dous do alta. O mercado
fechou mais calmo.

Ternveil temporal em S. João
cTEI-Rey

BELLO HORIZONTE, U (A NOITE) — No-
ticins aqui chegadas de S. João el'Fl-P,ey di-
zem havennido ali um grande temporal," com
granisos enormes, quebrando Iodas as vidra-,
ças orientadas para o sul. Só a Santa Casa
teve prejui;:os avaliados em ura conto de réis..
Os prejuízos, em toda a cidade, sobem a mais
de vinte contos.

O Sr. Soar6 quer rnsüs

Um confiicto na estação
de Mangueira

A' tarde teve a policia do 18" districlo
communicação de que um grupo de desordei-
ros promovia distúrbios na rua Oito de Da-
zembro, na eslação de Mangueira. Indo ao
local o delegado, Dr. José Cardoso, c com-
missario Djaliria Praga, lã encontraram os
indivíduos João Ucfiíaídiriò, vulgo "Poli-
nha", e Luiz Ncry, vulgo "Dunga", em luta
de cupoeiragem.

Já "Holinha" se achava ferido.
Tomaram também parte no confiicto Ale-

xandre Corrêa, José Sampaio e Virgílio Af-
fohsõ, que, como os dous primeiros, lambem
foram presos.

O logar, pacato, ficou por algum tempo
alarmado com o confiicto, qua yariwia te"
grandes proporções,. .1

0 Congresso Medico na
Argentina

—«—
Uma homenagem aosrepresentantes do

Brasil
O Sr. Palmeira Rlpper, deputado por São

Paulo, oecupou, hoje, á hora do expediente
da segunda sessão dn Cáriíiíía dos Deputados,
a tribuna dessa casa elo Congresso Nacional,
para render homenagem aos representantes
do Brasil 110 Congresso Medico que vem dc
sc reunir em Uuenos Aires. O orador assi-
giialíi quão brilhaulc foi essa reprcssnUíão;
uJiudiiido aos nomes elos que compunham aembaixada do Brasil, da qual destacou, priu-cipalincntc, os nomes ele Arthur Noiva,- Car-
los Chagas c Aloysio de Castro. O represen-
tante paulista aproveitou a opportuniiíade
para assignalar que jamais, cm parte algu-
ma do mundo, um instituto scientlfico pro-duziti, cm cgunl espaço de tempo, trabalhos
onginaes como o Instituto Oswaldo Cruz,onde a capacidade genial do brasileiro quelhe deu o nome conseguiu, como uma faivíempunhaiido unia vara mágica, fazer brotarum castcllo em que a seiencia se apresentadevassando o mundo da medicina cm seusmais profundos arcanos.

O Sr. Palmeira Rlpper. accentua que a Ar-
genlina é, hoje, nm paiz dc sábios O pro-fessor Pozzi registou que ali se tem npro-veitado tudo quanto ha ele melhor em scien-cm do universo. K aderinta áquelle professorque si a Europa não-abrir os olhos a Ar-
genlina passar-lhe-á a perna nesse terreno—E nós pnssar-lhè-errios o braço, diz r!so-nhamente o Sr. Costa Rego.

O Sr. Palmeira Uipper virá-se pnra o depu-tado alagoano e diz-lhe, com gravidade, emar repreliensivo, quc 0 assumpto é serio cnuo comporta pilhérias, está tratando dematérias dignas da ntlerição da Câmara coraelevação, nao podendo concordar era êlcsceruo terreno ela chalaça,
O Sr. Costa-nego enrubesee c o orador con-tinua a fazer o elogio da scienciu medicae dos seus cultores entre nós. Faln de VitalBrasil, dc Figueiredo Rodrigues, de BrunoLobo, do Caripi, de Fontes Junior, e de va-rios outros delegados do Brasil ao CongressoMedico da Argentina.
Outr'or.1, nssignala, só os cabellos brancos

,ÍVJi?,a0S {l1(,1lVIduo'•, P titult> dõ príncipe damedicina. Hoje no entretanto, temos umapleinde de príncipes nesse ramo de scicucia
que suo jovens, mas que são doutos, que sõosábios, com o talento florescente, era plenoelcsiibrochnr, v "¦

Depois do outras considerações nesse sen-ido o Sr. Palmeira Ripper requer que aGamara manifeste a sua gratidão aos quetanto elevaram o nome pátrio no CongressoMedico de Buenos Aires. E a Câmara appro-va esse requerimento.

r
Foi dirigida pelo Sr. prefeito ao Conselno

Municipal uma mensagem pedindo a abertu-'
rn do credito suppleraeritar dc õü:00n5, paraa verba custeio geral do serviço ele Assistem-
cia c postos subsidiários, em numero de _'(j, nas
agencias da municipalidade. O Sr. Azevedo
Sodré justifica, esse pedido, accentiiaiido us
despesas a serem feitas com a acquisição de
material para o posto do Meyer, prestes *
iniiugurar-sc.

COMMUNICAOOS
E'

0 oüá do CIbsSi MUItar
aos presidentes do sul

nealisou-se hoje a recepção do Club Mili-tar em honra aos presidentes dos Estados eloParaná c San Li Catharina è em regósijo peloaccórdo havido entro esses Estados do sul.
A essa recepção seguida de um chá, compa-rceeram os presidentes homenageados, o ge-neral Caetano de Paria, ministro da (Íucrra;

I)r. José Bèzcrra.rhlni.stro ela Agricultura ;rcpre-sentantes do Srs. presidente ela Republica edos demais ministros, officiaes generaes daArmada cdo Exercito, grande numero de mi-
htarçs; deputadon, senadores e rcpresciitantcs
do mundo social,

Aiiós á recepção foi executado um concerlo,
itieiando-se depois us ditusas.

Ver a exposição dos bellos
moveis Le Mlobilier á RUA
CHILE N. 31, tapetes e estei
ras impermeáveis, preços,únicos e condições facili-'
mas de pagamento.

6.000*000
Seyundo prêmio de 50:000$

Vendido hoje na casa

SONHO DE OURO
Avenida Rio Branco 159

Galeria Cruzeiro I
OSCAR & OQMfi

Todos os freguezes ejua compram movei»
RED-STAR 

dizem qne elles são
.os mais modernos, ,

os mais elegante?,
os mais delicados,
o* mal» bem aeabadoi. ....
e os mais fáceis do pagar,

GONÇALVES DIAS, 71 h ÜRUGUAYANA, W

A' PRAÇA
João Maria Ribeiro, proprietário da antig»

e conhecida "CASA TINOCO", ti rua S. José
n. 120, participa aos seus amigos c freguèzes :
desta praça que- reformou completamente o
seu negocio dc molhados finos o especialidade
cm artigos do norte.

Outrosim coiniiiiinica que a mesma casa
passa a denominar-se "CASA RIBEIRO", nome
com o qual espera continuar a ser distinguido
pelas suas iuiiumcras relações.

Todos se curvam á eviden-
cia dos factos. Os moveis
finos encontram-se em nos-

sa casa

Leandro Martins & C»
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95.

EDGARD FRANÇOIS

ÍA 

viuva, irmãos, cunhados e sobri-
nhos c Mello & François participam a
seus amigos e aos do sua família o
seu falleeinieiito hoje, e convidara- os
mesmos para acompanharem os seus'
restos mortacs para o cemitério de S.

Francisco Xavier, amanhã, ao meio-dia, saiu-
do o feretro da rua Senhor dos Passos n. 82,
e desde já se confessam agradecidos. r»ão hn
convites por carta,
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O Lopes
üquem di a lorluiui mais rápida nai Uteriai e ««••

«eco maiores vantagens ao publico. .
Casit nutrte. nm Ouvidor 151 - «.«•• jJwSE¦ 181; Ouiuiinln, '0; Pr raolro de Março, M; l. "'«WMJJ

Bâ, 'sffi"coneral (amara, 308.— S. fauloi rua U-mm
de riuvembru, 50.

FALLECIMENTOr

t 

Capitão do corveta Augusto Fer-
mandes do Araújo (ausente), sua cs-
posa Edwigcs Carolina (lo Araújo o
íUbos convidam os parentes c amigos
a acompanharem os restos morlaes
do sua filha HERCILIA, ao cemitério

ric Jacarcpaguá, saindo o feretro as 8 horas,
da rua Baroneza u. 181, praça becca, Jacarc-
paguá.

fí policia preventiva
O major Bandeira de
Mello toma enérgicas

providencias
"Na Inspccloria de Segurança, sob a prc-

sidencia do inspector geral, major Bnudcira
Me iMcllo, teve logar uma reunião dos cneles
<lc secção daquclla dependência policial, nn
qual foram tomadas cuergicas medidas Ue
policia preventiva. . . , ,

Apezar da deficiência dc elementos çom
que couta a iiispcctoria para uma vigilau-
cia em ordem, o major Bandeira dc Mello
estabeleceu novas medidas, que, certamente,
trarão resultados práticos. Dcstacaudo ageu-
tes de outras secções, foi augmentada a oe
policia preventiva, sendo orgamsadas divcr-
sas turmas, dc quatro agentes cada urnu, os
mais argutos, para o serviço preventivo, as-
sim como diversos chefes do secção que oe
agora em deante vão proceder também ao
serviço de rua. , ,

Todos os pontos dc embarque e desemnar-
nuc terão agora uma vigilância mais cttictz,
e foi também organisada uma turma espe-
ciai para fazer pesquizas sobre mãos clemen-
¦tos ladrões, punguistas c arrombadores que
«ctuãlmentc vêm chegando da fora, V^RÇi-
palmcnte da Argentina e que. desconhecidos
da policia, se tomam niai» perigosos que
quaesquer outros.

¦ mn i

Dr. Dantas de -Queiroz;Sp*Sf5SSíÍ
thorax e outros mcllioilos modernos de tratamento. Con-
aultasuu 8 ás 11 ca niaiihi. llua Uruguayana, a. W

RMn Mioelacao reuniu lionlom n NM n**
lembl.n dellboratlva pnra trotar do Impor-
lanles nwtiiiiipliis. . „ _ ., „„.,.,.

Ante» da ordoui do dia, o Sr. MorcondM
de Lu* JuMIflcuii a propoiU para \m a Av
iooIrcBo lançasse na neta nm voto de applnn;
mi ao Sr. prcsidenlo da llciuibllca pela iolu*
c3o da velha (jnestAo de limite» entro Par.i-
nà e Santa Cnlluirlnn. A osscmblca nppruvuu
a proposta por unanimidade, ficando a mç-
sa -DcnrrejMdn de tclegnipluir ao Sr. presi-
dento dn fionublloa o nos dou» roproiontan-
te» dos referido» Ralados, coiifiratulnndo-ie
por esse acontecimento.

Paiiando-ío a ordom dn dia, o lida uniu
proposta ii-isignula por Brando ntimoro do m-
iocloilo» piirii qua seja dado o nonio do Ai-
iirnudi» dc Figueiredo'* A snln do sessões do
coiiücIIio ndmlnlstrntlvo, ralam dlveriM cuu-
sócios, rocordnndo os serviço» prostados por
nnuollo sòolo fallccido o n assembléa resolvo
nnprovar toda» n* homenaBcns prestada» pe-
Ia directoria o conselho administrativo, pof
nccaslrtu do falleclmeulo do consoelo grande
licmfcltor Armando Pereira do Figueiredo,
cm Ü0 de julho do concilie mino: lançar-se
ua iictn dn presento Rcssilo um voto do Mi-
coro « profundo peínr pela sua morle; dar
a dcnoiiiinaçân do "Sala Armando Figueira*
do" a sala cm que presentemente funecionn
o conselho ndmlnislrntlvo o ondo elle exor-
ecu com dcdlcacílo o seu ultimo mandato,

A segunda parle da ordem do dia refero-so
á fundação do lnslilulo llr.isiloiro dc Conta-
lillldadc e opprovaçâo do seu regulamento,
O assumpto é cnlorosomento discutido o por
fim approvada a fundação do Instituto des-
tiuado o prestar grandes serviços á classe
do» guarda-livros.

Em seguida o Sr. Pedro Xavier de Almel-
dn, 1" secretario, justifica a crenção da l.i-
nlm de Tiro para os associados, sendo ap-
provada por unanimidade a seguinte rcsolu-
ção: "A assembléa deliberativa reunida cx-
traordinariaincnle em segunda convocação,
aos 13 dias do mez de outubro de 1010, lo-
mando conhecimento do que lhe c-;põe o ccn-
selbo administrativo sobro a conveniência
dc, acompanhando o movimento actual cm
prol da instrucção militar da mocidade lira-
sileira, proporcionar essa instrucção aos ns-
sociados que. dc posse de sua carteira do
reservistas, ficarão isentos do sorteio mili-
lar, Incompatível sem duvida com o exerci-
cio du profissão còmmerclnli resolve: Uocln-
rar creada a Linha de Tiro (In Associação dos
Kmpregados no Commercio do Ilio de .lanei-
ro sob a direcção tccliiiien do instruclor dc-
signado pelo Sr. ministro dn Giterra; aulorl-
sar o conselho administrativo a elaborar o
respectivo regulamento estabelecendo us
obrigações c direitos dos associados inscii-

J.inlia de Tiro." O Sr. Anlonio Mon-
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A morte do acadêmico
Caneja

******-"-"",!--*í"***"«*»"»-

O IrIMa fim da larde de onlo-honlcm lovo
esta madrugada q sott. romnto de luto, f«om n
morle do «endêmico Oiwoldo Gnnojo. <-'.'1''s-

onlnco oceorreu n* -i
horns, nn casa dc
.mulo Dr. 151 rns.

I.ogo pela mnnliil,
foi o corpo do dos-
vciilurndo J»vun
transportado parn a
cusn de nua fnmllin,
A run S. Francisco
Xavier n. 30.

Foi uma scena pun-
gente a do íecehliiien-
todo corpo liianiinnilo
du Oswaldo Ciinejo,
na casa do ondo ha-
via saldo cheio do
vida, robusto 0 espe-
rançoso, bn Ires dias.

Como so sabe, Os-
wíiliio Cnnojo foi _vi-
clilliii de uniu queda,
na CãsettUnhn, nllo
(In Tljiien, onde fora
naquellc dia, n l>-is-
seio, com dons collc-
gas e amigos.

O onterramento dc
Oswaldo Cauojoi foi

feito As 5 horns. no remilerio de S. Francisco
Xavier, lira o morlo lilho do Sr. .loão Fran-
cisco Cnnejo, dn nua Hlme, o contava apenas
vinle nnnos. Tinha acabado dc sc matricular
nn Kscola Pol.vlcchnlcn.

•—•!•*¦¦ —

O acadêmico Oswal-
do Caneja

As retratas da
amanhã

O» ipiootgr^-mnni«»¦**»»»" 
NÍ 

'praça 
Af fonso-Penna, peTàbãnda

rcgliiieiito do infantaria i
1- parlo — 1» Marcha — Cccllln -- M. M.;

2, valsa - IMus hello,- WaldteufeJi 3, Two*
sicp — HUtand Modley — Wolf Mngorj 4,
liuigo — The elnrlc — N. N.; ft. pnllm —¦ L»
Miirtlnique — N. N.; «, QulcU murcli — Vai-
vorlno — J. F. Soui-n, „„ „ „ _ .

2» parle — 7, Soloollon — The Dollnr Prln-
ces» -- l.co Fnlli », Onc-lcji — How IJow llow

N. N.í 0, valsa — Au Uovolr « Wnliltcii-
foi: 10, mnzurlin — My Unby — Morlnl; 11,
liuigo — Menina llerlba — N. N.; lil, gavntte

Prlncosso — A. tlnlbulhaj murcha — Wa-
termolnn — J. I.nmp. .

Nn Jardim da Gloria, pela banda do
Corpo dn Marinheiros Xnclonne»:

1» parto -- Aldu. Bolectlon — Vcrdl; rmit-
Paris, valsa — Wnlillciifcl; I.o» Clinnlciirs,
polliii, -- Mlchels; Cubnnola Cllde, two-stcp

Arlhur. , ,,
Ü* parle — Slmon Uocnncgrn. scleellon —

Verdi; Sultu do valso, —K. Uinbrlcr; Dnjldy
Unn, two-slep •— Fredorlchisi lísmcrnlilliia,
iiolliii — ('.landino; marcha, Cálliáo — An-
lonlo. ....Nn praça dn Bandeira, pela banda do
50" dc caçadores: ..... ,,

1» parlo — Marcha Snnln Cccllln — ».
Santos; Fantasia Loa Snlllmbaniiues — u,
(iniine; tango Kdilh Guerra — C. Medeiros;
valsa Uicarilo-- II. Arcolcsej dobrado Tcncn-
lc Octavio — II. Silvestre.

2" parte — Fanlasia Conde dc Luxemburgo,
F. I.ehnr; tango llceordação do Antenor —

C. Medeiros: valsa Miniosinhii — II. Pires;
schottlsck Mihlred — .1. Silva; dobrado Ha-
nillpho —- H. Andrade.

il" parle — Fantasio Fausto — G. Cionnoil;
v
çn

Os grandes gestos de
abnegação

rte» hçrhíra-
'»

COPACABANA

LtDÀouOÜlLTODÃBttLEZA
Romance psychològico, modelado na

«Verdade Núa»
I Hole e Aniíinlia-Ultlmos dias

Só no «ODIION»,l_ ...._.. 
iSjí
—- —.. l 1»Q>* I

Sacnflcada!

¦alsa Schaultcl — V. Hollnnder; polhn Solu-
•ando — N. N.i valsa Maria dc I.ourdes —C.
.Medeiros; dobrado -l do Agosto — N. N.

-- Na praça Sacnz Pena, pela banda da Bri-
gada Policial ,

1» parle — II. Vidnl — H.vmen — marcha;
J. Moniicrciiu — Frivole — valsa; A. Pon-
chielli — O Pilho Pródigo, final do 1" neto ;
N. N, — Uma noite de fnrrufá — tango; P.
Mascngnl — Grande fantasia da Cavallcria
Hustlcnnn.

2' parle — II. Mnllcl — Granado — valsa;
Lconenvolln — l Paglocci — prólogo; M. Lc-
plane -- Cbínoso -- pollin; N. N. — Cantos
populares do Porlo •- Si soubesse V...; It.
Ascelese — Saluto — dobrado,

i «im» i

mente, para salvar duas
vidas cm llôr

O fio dcelrloo do nppiircllio Adíl, na esla-
çAu du Costa liiirroí, partido pelo temporal,
fulminaria cm pinico, por certo, «» duas ciciin-
clnliu» que, nn Inconsoloncln da edade, hrln-
cavam na linha uiixlllnr dn Estrada du l-crro
Central do Itrnsll, approxlmuuito-nc, poucii a
pouco dn morte, lira uni momento horrível,
uma expectativa dolorosa para n» mie viam ns
duas poquciilnii» nn imniiiiuucia uo desastre,
ottouitos, sem cnrngciii do lhe» correr cm au-
xlllo, no receio de serem nttrahliln» pcln grau-
do corrente elcctrletu do que o fio cra cou-
düclor.

Fm dado momento, porem, entre an pnpuln-
res surgiu João Coiistuiitluo, um homem dc
tictts 'Jtl nnnos, morador niiqucllii estacou,. A»
pequeiilna» Iam Ja (|iinsl u tocar nu fio, n nbra-
car a morle. Tudo fui feito num momento; essn
scona dolorosa deseuroloii-su iiuni minuto. O
homem, uniu liniiulso. destncou-so do grupo
o partiu, resoluto, grilando para ns creanças,
quo o nilo ntlondcrnm. Inui ser fulminadas,
João Coiislanliuo nllrou-so sobre o fio, ufos-
latido-o. As creanças fugiram, dcsapparcccram,
npávoradiis, cmiiiinuln o, pobre homem, num
dosprcndlmonlo ónõrniá pela vida. era euvol-
vido pelo fio, que o cercava uns voltas, como
uma serpculo c o fulminava. Correram aqui e
ali umas chiimmns luul.idas, pelo corpo do
iibnegado...

Depois de um momento dc espanto dc toda
n assistência; foram tomadas as providencias
necessárias para que fosse avisado o agente dn
estação e convenientemente isolado o fio, du
ondo mais tardo a policia, representada nn
pessoa do eoiiinflssiirlo lídunrdo Ilocha, reli-
rou o cadáver de João Constnntlno.

A victima, que era solteiro, de côr bronei,
estava desempregado nctualmcntu o não tem
familia.

No iiiuladuiiiii do Santo Cru

Abatidos Imje: fl«2 rcic», 314 porcos,
carneiros o f>'t vllcllo».''••^li^'^•lliltl^t^'^-^¦?;m(lill^^^l^;^-(^(r^^^.'^li'). i r :
:t:t p.i lluiiscli Si C, 10 r.; A. Metido* .*« (',
7U P, 12 p. * I •'.; Lima & Filhos, il. f t.J
p, e fl v.; Pranolseo V, Goulnrl, 0L r,, m ,,,
o IH v.; ••••an 1'iiiK'iiln du Abicit, lll r,; in|,
\clii. Imiíio» & <:., U8 r., i>U p, eliv,; Uj,
nlllo Tiiviirc», líl v.; C. dos llolnllilslni, ji)
v.; Pertinho Si O,, 40 r.j lidgnr do Asevi«lo
lis r.; Korberto Hurtx, 61 r.| F. I», Oüvcirn
íi ti., 49 r.j Ferniiiidos oi Miirconder. t" p.
Augusto M. iln Moita, illl r„ IIU o. u 7 v.; ,\ia,f_
sniidre V. Sobrinho, !l!» p., o Sobreira & c„ \'.li r. '

Foram rejeitados; 1(1 2.8 r,, 19 p. 1 lc v.
Foram vendido»: 00 I|2 r. vnm 12.000 klloi

o 10 p."Stoek*': Cniiilldo F. do Mello, 200 r.j |)„,
rlsoh & C„ 123; A. Mendes ê. C. 410; Lima
Si Filhos, !)0; Francisco V. Goulnrl, 'Xíl; i;,
dos lli-liilhisliis, bH; João Pimenta de Aluiu.
201; Ullvelra Irmão» & C, fitl.1: Uasilio %\
varei, 70; Porllnho & C. MO: lidgnr de A/c.
vedo, lfiOt Norbcrto Ifortx, 110; Augusto ,\|.
dn Moita, 1S0* V, P. Oliveira & C> 170, ,
Sobreira & C, 191, Total, 2.VW.

No entreposto do S. Dloj-o

O trem cIiokoii ú hora.
Vendidos: r.7ã lj-l r., 316 p., 34 e. e
O.i preços forniii os seguintes: rezes, d

n çHOi); porcos, do 15050 a üjlOO; cnroelre
2?, e vitellos, dc Ç80I) a Ç'.lOO.

Exportaçüo

17 v.

Uma festa na Quinta
da Boa Vista

Na Quinta da Boa Vista rcalisar-sc-á_ ama-
nbã. ás 1") horas, um festival em beneficio das
obras dn egreja do Senhor Santo }*bJ»to 

do»
Milagres e das Caisa» Jiscolarc. do Districto
Federal, principiando por um "matei» de
••football" entre o Sport Club S. Paulo e o
Stuárt Football Club, "teams" mtmü»\do
Palmeiras Athletic Club, sendo o "kick-ofí
dos teams infantis ás H 112 e o doa primeiros
teams do outro club ás 16 horas.

Ao vencedor dos primeiros "teams" será
offerecida uma artística taça de prata.

Terminada a festa ao ar livre, seguir-se-a a
segunda parle, no salão, composta de um con-
certo vocal e instrumental, da comedia As
duas línguas" em 2 acto» ,de Castro Lopes,
caricaturas e uma opereta infantil "O sonho
do Beatriz". ¦ —»» ' '

ptos nn
teiro pedo para constar da nela a seguinte
declaração de voto que ú opplaudida por
muitos associado:.: "Declaro que voto pel.i
crenção (lu Linha de Tiro da Associação dos

• Kmpregados no Commercio do Ilio do .lanei-
ro com o fim de proporcionar á íhòcidndp a
instrucção militar, que deve ser dada a todo
cidadão* e, como meio de iserital-O do servi-
ço militar, porque, este, o levaria á casornil,
que não é positivamente o filtro em que se
ha de regenerar o caracter nacional. A creu-
ção dessa linha de Tiro não poilc significar
du forma iilguma que a Associação adhere ao
prurido militarista do momento, justamente
quando os exércitos das nações cultas, abati-
donando os princípios de honra, sc utilisnm
do espião, dos gazes nsphixiiilltcs e demais
processos aviltantes dos mais nobres senti-
mentos humanos".

Por fim o mesmo Sr. Io secretario justifi-
ca a seguinte proposta para convocação do
Congresso Braailciro dos Empregados no
Commercio, em 7 de setembro de 1017,
assim termina:"Propõem os abaixo assigiiados:

Que a Associação dos Empregados
Commercio do Uio dc .lancho promova i
ganisação, nesta capital, do Congresso Ura-
sileiro dos Em pregados no Commercio, que
se reunirá a 7 de setembro de IU 17, fuuccio-
nando em dez sessões;

que seja nomeado pelo conselho admiiiis-
trativo a commissão orgnnisadora, composta
de nove membros, que confeccionará, denlro
de 60 dias, as bases da organisação do Con-
grosso e o seu respectivo regulamento';

que as bases da organisação e o regularacii-
to do Congresso sejam approvados pelo con-
selho administrativo;

que os assumptos submcttiiios an estudo
do Congresso Brasileiro dos Empregados no
Commercio sejam subordinados ás cinco se-
rios seguintes:

I, Interesses pessoaes dos associados; II,
Interesses das associações; III, Interesses da
classe; IV, Interesses do commercio; V, Fe-
deração das associações."

A reunião terminou ás 2,1 horas e 60.

fll 't"1*?R ° •fotrolco «iiio (..nr.itiio a livgiono c.iin-
Ulalvibo pioin ,|,i çntieça, |iroilus cabellos lortcs o
seilosií. Vi(|ro ;isi)ij0. Kas perfumarias e á run L'ru-
gnayaiia n, (jo.

Dr. Octavio Ayres
Clinica mediei: S. José 61. — Res.

rua D, Ânna 68, Botafogo
¦' — ¦ mo» ¦'

¦ •*•*• *-
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O caso da tsSephonisfci da

O Sr Dr. M. C. do Rego Barros explica-
nos lio 

'seguinte 
modo"; cm carta que hoje nos

dirigiu, a parte que cabe aos médicos da As-
sociação Ucneficcnle da L.ight nind Power no
inciilcnle que lionlom naná mos, sob nquel-
le titulo: , , ;"No dia .">l de agosto fui chamado para vi-
sltnr a lelcplionisla D. l.cpa Snnehçs Pores,
moradora mi rua 1). Jiilin n. 61, a encontrei
gimrdnndo o leilo em conscqiicnein ile leve
Intoxicação alimentar c, somcnlo com uma
prcscripçíío adequada, ficou restabelecida.
No dia 18 dc setembro compareceu a dcsdi
tosa tclcphonistn, á noite, no consujlono
Companhia; foi examinada pelo clinico
noite, Dr. Pcrrclrn de Barros, que dlagnosti-
cou "nervosismo" e a medicou nesse senti-
do. Dc novo a 21 do dito incz J). Pcpi,
acompanhada de sua mãe, veiu ao consulto-
rio, pela manhã, Poi por mim examinada,
diagnosticando hysterin e a mediquei de ac-
corilo com esse diagnostico; lira lins de sc
lembro ou começo do mez nndatito veiu ao
consultório uma sua. criada de côr preta e
pediu-me para ir visitar n joven telcphouis-
ta, que estava soffrcndo de vômitos; liz-lhc
sentir que eslava muito atarefado, mas que
pediria ao collcgn Dr. Azevedo Branco para
visitai-a. Poucos minutos depois compareceu
á minha presença um joven, que julgo ser
irmão ila telcplionista, que me fez idêntico
pedido Disse-lhe que linha grandes oecupa-
ções naquellc dia, mas que a faria visitar
pelo Dr. Azevedo Branco, e como me dissesse
que 1). Popa fazia questão da minha presen-
çn, concordou ria ida do nlliidldo clinico dei-
de que eu tomasse a direcção do tratamento
do dia seguinte, cm dcante. Pedi ao Dr. Aze
.ido liianco para visitar D. Pcpa c no dia

clinico

Para os náufragos do «Don
Manoel II»

Com destino á subscripção nbcrla pela fir-
nin M; Vclloso íi ('.., para minorar a sorte dos
tripolantes do barco de pesca "D. Manoel II",
ha dias naufragado, o Sr. 1". O. Ramulho nos
enviou a importância de. 2OS0O0.

¦ -soe» i

Por Oliveira Irmãos & C, foram nnniium
•)3,*> rezes, as quaes seguiram para o cács tio
porlo.

i »»» ¦»

(limpador o polidor universal

EM TODA A PARTE

Fürida-se mais uma Liga em
"Foz do Iguassú"

Por Iodos os listados estão se espalhando as
litias contra o analphabelismo.

A Liga Brasileira recebeu o seguinte tcle-
gramina participando a fundação dc mais uma
no Paraná:"Vo/. do Iguassú — Conimunico-vos a fun-
dação nesta villa da Liga contra o Analphabe-
llsnío, pedindo que a Liga Central abi inter-
ceda junto poder competente- liara nos ceder
es alicerces (Io prédio quo o governo federal ia
construir para a \2' companhia isolada, quan-
do destacada nesta localidade, afim do ser
construída Liga, ond-i futiecioiiiirno aulas
diurnas e noclurnns mantidas pela referida
Liga, com apoio Profeilura Municipal. — Pe-
liznrdò Tocnnõ, Ilérmlnio César e Olympio dc
Sotlo Maior (presidente, thcs.ourciro e sicre-
lavio)."

Logo aoós o recebimento desse despacho a
directoria da Liga providenciou liara que uma
commissão se entendesse com o general Csie-
tai-,0 dc Paria sobre o assumpto.

A coiniuissão ficou constituída pelos Srs.
Drs. liiincs do Souza, Júlio (lucdes, coronel
Moreírn Guiniaiãcs e pela professora l). Ala-
ria Santos.

———<—ta*iw ¦

EXPOSIÇÃO
A' rua da Carioca, 67, acham-se hoje

expostas lindas mobílias que a Casa Martins
vende a dinheiro c a prestações, por pre-
cos sem competidores.

Guaranesia!
PARA O ESTÔMAGO /T* AV-
1'ALLIVEL. UMCAL/XAÒRL-
J-EICÜES...

HIO n
¦

j|
MISSAS )

Ucsam-sc amanhã as seguintes:
Dr. I.uiz dc Carvalho Mello, ás 10, na egrs*

ja du S. Francisco do Paula; 1). Antonia Cai
rolina de Castro Netto Montenogro, ás 0 1'.',
nn mesma; I). Carolina Moreira dos Santo:,
ás 10, na matriz do S. Francisco .Xavier, no
Engenho Velho; D. Cândida Luiz-í, •'» Mattov
ás 8, na matriz de SanfAiiiia.

ENTERROS

—" ¦ -*- • ¦gtOge****** "¦'"¦¦'¦¦¦'

O rs. H. Ai-agão e A. Rloses
(do Instituto de Manguinhos)

Exames do sanguo, escarro, urina, vaccinas,
etc. nüA do kosauio N. 134, próximo á
Avonida. TeL 4480 N.

¦ leu *

Os prodromos da luta
política no Pará

BELÉ'M, 13 (A NOITE) (Retardado) --
Cresce o eiithusiasrao popular pela chegada a
asta capital do Dr. Lauro Sodré.

A "Folha do Norte", em artigo hoje^ pu-
blicado, commenla o empenho do Dr. Encas
Martins cm querer fazer o Dr. VVenceslao
Braz concordar com a sua reeleição. A Fo-
lha" mostra que o Dr. Lauro Sodre 6 a per-
sonalidade áporitada por todos, pelo seu pas-
«ado escrupuloso e digno, por suas responsa-
bilidades políticas, para dar á sua terra um
governo moralisador e progressista. O artigo
allude á opinião do Dr. Nilo Peçanha, um dos
nossos maiores estadistas vivos, sobre a.ne-
eessidado dos Estados serem governados por
homens como o Dr. Lauro Sodré, para o le-
vantamento do paiz. ... „ „r.

BELE'M, 13 (A. A.) (Retardado) —O "Es-
tado do Pará", em editorial doutrinário sobro
a reunião da convenção do partido dominan-
lc, assignala a restauração da política _demo-
erática operada pelos poderes da Umao, di-
zendo que. o presidente da Republica, Dr.
Wenccsláo Braz, foi o factor da normalidade
republicana, garantidor escrupuloso da paz nos
Estados, ficando o seu nome na historia, pelo
maior serviço prestado A nação no regimen
presidencialista.

BELE"M, 13 (A. A.) (Retardado) — Foram
hontem installados os trabalhos preparatórios
da convenção do parlido republicano do Pará,
que durarão alguns dias, para tomar conheci-
mento da designação dos delegados nos mu-
nicipios; nomear a commissão para dar pare-
ceres, discutir e votar estes; conhecer a or-
gunisação das commissões municipaes; eucer-
rar as sessões preparatórias c, finalmente, de-
liberar sobre assumptos de toda a magnitude
política, methódisaçãó dos trabalhos, cujo in-
tuito é dar a essa assembléa com a máxima
regularidade, o cuuho da maior seriedade c
conseqüência deliberativa, inteiramente livre
da coacção de suggeslõcs estranhas á intima
economia do partido.

Dos 50 municípios do Pará só falta a no-
jncação do delegado da remota cireumscripção
de S. .loão do Araguaya. Foi nomeada uma
commissão composta de políticos de todos os
tres partidos fundidos 110 actual o dos senn-
dores Rosado c Simões e deputado Thcmlsto-
ele» ,para estudar c dar parecer sobre a orga-
nisação da» commissões municipaes e poderes
conferidos aos delegados e outra, com identi-
ca composição, para o exame dos papeis e ve-
rificação doa poderes dos delegados, fazendo
parte delia o Dr. Acylino de Leão, ficando
marcada nova reunião para domingo pro-.
iilM. . -.--

Continuação do suecesso
arrebaíartor

-N0-

CABARET KESTAURANT
—D0-

CLUB TENENTES DO DUB0
Avenida Itio hranco, 170 — Das 9 horas ás -1

da manhã
O mais clegnnle por excellencia desta capilal,
ondo so exiiibcin os melhores arlislas úc. vnlor
incontestável, sob a direcção do inimitável

ciili.arctier
André Dumanolr

Exilo sem precedente do notável ductlo lyrico
MONTKiNEüUOrlUSIM'

Vera l.ys  Notável dansarlria clássica
Arletto Germy  Ciiunleuso à dictiou
lilectia  Cantora chilena
lliisilii Rodrigues.... Caiitorn mexieima
APÀCIIIKIÍITI*  Kstrolla ínuniliai
Flor de Cuhu  ('.iintoiii liospiinliiila
l,a Giocoiula  Cantora .ilalo-nrgentina
La Silliana.......... Ciuiçonolistainlòrnaciòrial

Orchestra de primeira ordem. Variado corpo de bailes

Brevemente novas esticas que vão causar
verdadeiro assombro, contructiidus

¦*i diroctaménto em
lluenus Aires

11 ' i mm* «

Morre em Buenos Aipes a
Sra. Leonor Uriburu

BUENOS AIRES, 14 (A. A.) — Todos os
jornaes publicam retrato e sentidos nccrolo-
gies da Sra. D. Leonor Tczanos Pinto de
Uriburu, presidente da sociedade das Damas
de Caridade de San Vicente de Paul e dc
muitas outras associações beneficentes. A
fallccida que, pejos seus dotes de espirito e
do coração, era muito estimada, pertencia n
uma das mais distinetas iramilias argentinas
c cra ligada por laços de parcutesco a toda a
nossa alta sociedade.

segúirilc, indagando do dito clinico a sua
opinião n respeito da moléstia da telcphonis-
ta, disse-me o Dr. Branco que. logo apôs a
minha retirada do consultório, havia recebi-
do um recado tclcphonico desobrigando-o da
visita. ,. .

I"' esta, Sr. redactor, a historia, "sem ro-
mance", do caso da joven e desditosa tele-
phonistn, que não foi tratada, porque nã.)
(•uizcrn, durante a moléstia que a victimou,
por medico algum da Associação líeneficen-
te da l.ight and Power. Rio, 14 de outubro dc
pjlij _ Dr. M/C. do Rogo Barros."

1 .içri-nr 1

iJoenças do appareiho digos-
lívo e do svs.e-íia nervoso.—
Ítalos X. — üp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás-4,

1 *-nrn*inM —

Tuado tem tim

A^^novlúaaes" da poli-
cia masrifima

—•—-

O "Campista", um cação e
um páo d'agua

Nn forma da velha praxe, foi hoje asse-
diado pelos reporters o commandaiite II. Va-
lente, do vapor "Campista", do Lloyd Nacio-
uni, bojo entrado de Gênova e escalas por
Oibraltar, Pernambuco c Victoria e com 43
dias de viagem.

Felizmente, o navio sob o commando do
Sr. II. Valente não viu submarinos, não foi
perseguido, não virou cruzador auxiliar da
marinha inglcza e não foi victima de tufões,
como muitos outros...

Da ilha do Paquelá veiu hoje um cação de
um metro c pouco, pescado lá. Causou ad-
niiração aos sem assumpto um peixe tão
conimum cm nossa bahia. Por um trii que
não houve intervenção policial...

Um filho das grandes terras "yankees"
veiu hontem; á noite, ver a nossa "urbs". O
seu navio estava ancorado 110 porto, Distra-
hido, o "yanlico" bebeu demais e foi preci-
so quo a policia o levasse para bordo.
,. 1 «mu ¦

Aggredido por um
desconhecido

Francisco Elias Gonçalves, padeiro e resi-
dente á rua Eugenia 121, 110 Engenho de Den-
Iro, quando pela manhã de hoje saia de sua
residência para o trabalho, foi aggredido por
um desconhecido, que lhe vibrou unia facada
na coxa esquerda, evadindo-se em seguida.

Francisco foi medicado pela Assistência e
recolheu-se á Santa Casa.

A policia do 20° districto ignora o facto.

Mesmo o que é bom
Hn tempos, José Pedro Fonseca tomou-sc

de amores pela hespanhola Dolores Viera e re-
solvcram viver juntos, á rua Joaquim Silva.
Vida folgada, o José Pedro deixava ' correr
o marfim" por conta do sua Dolores, que,
liara não o deixar fugir, satisfazia aos seus
caprichos, pagando as despesas da casa.

Hontem, a um pretexto qualquer, brigaram
c Dolores aproveitou-se da opportunidado para
dizer ao José Pedro que não a supportaria
mais. O homcmziiiho encheu-se dc gênio e,
como desforço, aggrediii brutalmente a inte-
liz amante, que só hoje se apresentou a poli-
cia pnra queixar-se por tcl-a deixada preso
110 quarto em que moravam á rua Joaquim Sil-
va n. ü2, durante todo o dia de hontem, ate
que a soltaram os visinhos, condoídos do sua
situação. ,

A policia prendeu o explorador e o esta pro-
cessando.

¦-. m»tn--—

JHarUBsNdhtiro 8G. ^
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Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, 111

0 caso Sigmarflnga-
Jacobfna

—1>, .1

O Jury absolveu o tenente
Sigmaringa

O Tribunal do Jury, na sessão de hontem,
terminou o julgamento do tenente dentista
do Exercito Sigmaringa da Costa, autor da
tentativa de assassinato do Sr. Ferreira Ja-
cobinn, ás 24 horas. A essa hora, saindo da
sala secreta, o conselho do sentença, respon-
detido nos quesitos, absolveu o réo, pela pri-
vação dos sentidos

Foram sepultados hoje:
No cemitério dc S. Francisco Xavier: Felii.

mino, filho dc Fclisníiuo Chaves, rua t-'ru-
guay 11. 82; Jacyra, filha de Cnsimiro Costi
Láge, Hospital S. Sebastião; Loúrenço, íillm
de Anua de Andrade, rua Senador Põmpcn
11. 28; Hilda, filha do Klysio dos Reis, rua
Visconde de Itauiia il. 18U; Maria, filha do
Benicio Assnmpçâo, villa S. Lázaro n. 2; <k-
wnldo Francisco Coelho, rua S. Francisco Xu-
vier 11. 211; Delphina Hosu Ellist, travessa Sou-
za Valente n. 14; Accaeio Pereira da Silva,
rua Itnpiríi u. 59; Thercza Gonçalves. Sanla
Casa; Paulo, filho de Antônio Alves Noguei-
ra, rua S. Christovão 11. .JSl; Augusto Pinlo(<
Sáula Casa da Misericórdia; Jurandyr, filhij
do Antônio F. da Silva, rua Laura de Arau-
jo n. 12t); Hamilton, filho de Paulo de Santa
Anna, rua Teixeira Júnior 11. 27.

No cdiniterio de S. João Baptista: José Iliaj
Coimbra, rua dn Alfândega 11. 177; Gustavo
Lins, rua Senador Octavlano n. 105; Frnncis.
co Meircllcs de Mesquita, rua D. Eugenia mi-
mero 42; Lourdes, filha do Olympia Borges,
praia Funda sju; Maria Rita, filha de Matheus
Milla, rua Marqucz dc S. Vicente n. 07; Üv
waldo, filho de Elisinrio da Silva, rua Huy
Barbosa n. 17G; Sara de Almeida, rua das .V-
ves li. 51; Antônio, filho do Dora Pereira Lo-
pes, rua General Severinno u. 80; Dalmaciii
Metello Nunes, necrotério dá policia; Durva-
una, filha de José Fernandes dos Santos, rua
Humaytá 11. 2U3.

No cemitério da Pcnictcncia: Amélia Josc-
phina da Silva, Hospital da Penitencia. ,|

No cemitério de S. Francisco de Paula: Ma-
ria da Conceição Brum, Hospital do S. 1'iaa-
cisco de Paula.

—Serão inhumados amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavier: a In-

nocente Noeüiia, filha de Antônio Pina Cana-
lho, snindo o pequeno feretro ás 9 1|'<* horns,
du estação Central da 13. de F. C. do Bra-
sil.

No cemitério de S. João Baptista: D. Geor-
gina Rosa Dias, saindo o ntnude As 9 horas,
da rua Tavares Bastos n. 67.

» ¦*¦••*. ¦**

PERE
Fiiiissimõ licor.
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De EH.3STESTO SOUZA.
¦ -* *<*•*»

— CttKOSOTADO -
Drpncliitès, Ituuipii-
dão, Astluiiii, e lu-
lierculose puliiionar.
Primeiro deMarço 14

Leopoldina versus Ulumi-
nação Electrica de

Cantagallo
O Dr. Octavio Kelly, juiz federal da secção

do Estado do Rio, concedeu mandado de inter-
diclo próhibilorio requerido pela Leopoldina
Rnihvay conlra a Empresa de Illuiniiiação
Electrica de Cantagallo.

E* que em certo trecho daquclla vin-ferrea
não foi collocada uma rede, de modo a evitar
desastres de más conseqüências.

Para Caiilagallo seguiu hoje um officinl dc
iilUlcncias daimcllc juixo..

Veneravel Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de França,

em Irajá
e-

GRANDE FESTA E ROMARIA
(3.° domingo)

No domingo, 15 do corrente, ser5o
resadas missas na egreja, âs 7, 8, 9,
10 e 11 horas, em homenagem á Vir-
gem Senhora da Penha.

Distinetas senhoras cantarão na mis-
sa das 10 horas diversas musicas sa-
eras, acompanhadas de harmonium, pelo
organista tia Irmandade.

Em artístico coreto, a banda do «Cen-
tro Musical 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 .dá Ir-
mandatíe 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.

O Secretario, JOAQUIM DA SIL-
VA GUSMÃO FILHO.

easipressaifios theati*aes
Um magnífico terreno <i rua 21 de Maio

n. 363, entre as estações de Riachuelo e Saiu
paio, no melhor ponto (edifício do Club J4
de Maio, com palco, plntéa e mais bemteito-
rias), vae á praça 110 dia II» do corrente, as
12 horas, á rua Menezes Vieira n. 152 (Fo-
rum) em executivo hypothccario que se pro-
cessa pelo Juizo da .1* Vara Civel r-. cuja
avaliação é de 22:0005000.

Dr. Roberto Freire Cirurgião da Misericórdia. Opera-
;i"es,iipp-irelhos e vias urinadas
it. Carioca, iü, sobrado.

rtSEURASTHENlA
Esterilidade e Iraqueza geral
Cura certa, radicai o rápida — Clinica electro-me-

dica especial du Dll. CAETANO JOViNIi
Das l) íis 11 cilas "jJê.s 5

LARGO DA CARIOCA 10, sobrado
-«*}•*-»¦

morro
Falleccu hoje, repentinamente, em sua re-

sidencia, á travessa Amorim 11, ÍÍ0, na estação
de Ramos, o bombeiro hydraulico Adolpho
Joaquim de Freitas, com 38 annos o casado,

A policia do 22" districto teve scieucia do
facto o compareceu ao local, constatando ter
sido a morte natural.

Drs.Leal J unior e Leal JNeto
Especialistas «n doenças dos olhos, ouvido*,
nariz e garganta. Consultas d« 1 ás õ—Ai<
tembléa n. 60.

• -*—' -

Dr.Telles de Menezes
Clinica em geral —Esp.'moléstias Uns senhoras I

e partos. Cous. 11. Carioca 11. b, i ás á.—Teleph, |
CUUC.-Uosid., Av. Mem do Sà, 72. Telep.üMC

Chamados a qualquer hora

¦ I

Em poucas linhas
Pela policia do 2' districto foi preso o liei-

panhol João da Costa, por ter sido encontrado
eòni objectos próprios para roubar, no interior
da tinluraria á avenida Rio Branco n. 51.,

. iaoèfi —
tlK> í""il.IWfcV Consultório: rim Scll
Ul\. \n\9iSK9 de Setembro n. 90,il»i
2 ás 4. llo.id.: rua Machado de Assis n. 33,
Cattete.

Ironia cio nome
—«—

Aspirações satisfeitas
O Abilio, quando ria esquina, á espera de

um carreto, não podia dcixal-a passar sem
uns olhares alamblcados, c cila, a sua patrícia
Felicíssima de Souza, uma sexagenária ainda
forte, correspondia ás suas ternuras e dava-
lhe altenção... E o "marreco" não se conti-
nha de contente, pois a vclhota, diziam, nao
cra de todo máo "partido" : linha o seu pe
dó meia". Montaram "menage" á rua Santo
\maro ri. 5!) e a vidinha do Abilio corria de-
iiciosamente e tão bem que o nosso heroe
conseguiu satisfazer .1 sua maior aspiração na
vida : comprar um carrinho de mão, destes
que os garotos chamam de "burro sem rabo".
Abilio estava mais importante e não fazia
muita força para ganhar a vida... Demais, a
amante não eslava de lodo com o pe de meia
vasio, auxiliava-o, e muito ! E ns cousas cor-
ri-im assim, até quehoiilcm, o homem do car-
riolio dc mão descobriu que n venerando
niiianfe não podia corresponder ás suas exi-
íjenciàs c, zás l metteu-lhe o páo, espancou-a
barbaramente. ,,„„,.

Mettiilo no xadrez da delegacia do 1.'° dis-
triclo, abi aguarda processo, emquanto Feli-
cissima está amargando a sua infelicidade,
riicltida cm panuiis dc nrnica.

-'^i*?***'*^* ¦¦ ¦—¦ ¦¦-¦¦¦•¦¦-

Fabrica do Elixir de Nogueira
Viuva Silveira & Filho, proprietários e f.i-

bricantes do Kl.lXIlt DK NOGUEIRA, parti-
ripam aos seus freguezes, á imprensa e ao
publico cm geral que transferiram o seu es-
tabelccimcnlo que funecionavà á rua Cònse-
Iheirò Saraiva us. 14 e H> para o seu «difi

Amanhã ao almoço, rabada a bahiana
*3*A Cnsa Assembléa, restaurante de primei-

ra ordem, tem diariamente o mais variado"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem»
bléa. 71). Proprietário. Ottoraar Moller.

1 «M» ———————

bivros novos

IR.lI.DLIi-Olhos, ouvidos
nariz o gorgani
ta. S. José, íi!

lotas religiosas
^MMMMVWMMMMMWM^v^^A^|^^A>y^A^^^^^^A.-*>**»»Ar. 

'

cio próprio, á rua da Gloria ni G2.

••Pequenos males" de A.
Austregesilo

Mais um livro do prof. A. Austregesilo —
"Pequenos males", que acaba do vir a lume,
Conhccc-se de sobejo o medico, o professor
de medicina, que é o Dr. Antônio Austrcgesi-
lo; mas também ninguém nellc ignora o ho-
mem de letras, autor das "Manchas e das
novas manchas" e que a Academia Brasileira
recebeu mais como tal do que como um "ex-
poente" da nossa sociedade. "Pequenos ma-
les", o novo livro do prof. A. Auslregcsilo,
consta de conferências sobre algumas moles-
tias sociacs, individual e collectivamente, das
quaes fez uma apreciação de caracter leve c
não um estudo complexo e philosophico, por-
que isto seria fastidioso para o autor e para
o leitor, pólos que devem ser accordes ao me-
nos paradoxalmente — conforme a nnnota-
ção do próprio escriptor na inlroducção de"Pequenos males". São, afinal, estas as con-
ferencias que se podem ler na brochura que
acaba ile publicar o prof. A, Austregesilo:"Cultivo artificial da dôr", "Nevrose do
medo", "Erros de pão e erros de amor","A doença da mentira" "A preguiça patho-

A logica"i "A moléstia Uo ciúme*" •

A Veneravel e Archicpiscopal Ordem Ter-
ceira de Nossa Senhora do Monte do Um
fará celebrar amanhã, a festa do Sanla m*'
reza, miitriarcha da instituição.

A's 11 horas haverá missa solemnc, oRicia?
do monsenhor Custosa, pregando ao l'.v;m:,'
lho o padre Enéiis de Lima. A parte musM'
está confiada no maestro João Raynninuo.
Antes da missa, ás !) horas, será conferido,^
capclla do Noviciado, o voto soleinne de m
fissão aos irmãos que ainda não o fixorai ¦

—A Irmandade do Archáujo S. Miguel e •
mas, da Candelária, celebrará nriinnlin a I'"1
\idiiilo do ser orago, havendo missa
ás 11 horas,
Marinho.

sermão pelo cpnego
,i!cmi", I

Beiicüiclf

Póde-se iltw ceju
Ninguém deve' ignorar o perigo que con^

comprando para seus olhos as lentes de 'I

em qualquer casa, sem saber co
A C"11
na si"

precisa,
firmeza o gráo exacto que deve usar
Vieitas, com a installação do gabinete (
secção do óptica, á rua da Quitanda n. 

^
para o exame da vista, vein trazer para <* P_
biico desta capital uma vantagem cisccp"|i;
naí, evitando que se. desenvolva a enfc.rmU
de do órgão visual, de que muitas pessoas l I
sido acomnicltidas.

• —>m%99**> ¦ mento ál
Dr. Eíigar A.trautcs-KSrioii*,
pelo Pncumolhorax — Hua S. José 1Ü0, *'

Imitar", 4 liorasc ~
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A NOITE—- Sabbado, <4 "dé QuflSbrò do 1910

fflâ CINEJPALAIS segím-fMa
«-_-_-. «u,on;te -a-j-j^ j^jj psychologia 800ial
PflRfl fl FELICIDADE DE SEN Fll.Hn

Cinco actos de cxtraordiiiariojl^mpenl.o auistico, ci„co g emDQlt,3nr<t. 
' 

,,„ u,„ .,,"
" ComP,el'1 cstc magnifiç» prograníma o filiri colorido em um acto .

A NOIVA DE VIL LAR ES So,cr<>« •**» dramática^F^^ssssasssissssssssssS- du l_l_l_ai»
iSPÜRTS
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Corridas
No Derhy-Cluh

indicações du A NOITK para ns corrida* Ue
«manha, no Dcrlty Club "

Pllangiíoira — ÍJspolota.
1'lslncltlo -- Majcsllc.
Cascalho -_ Kslillcle.
Trunfo — Ooylncnz.
Guldo Spono — Monto ChrístoMarvellous ~ Voluplí Chastc.Pcgaso -- Fidalgo,
Bello Aiígeyino — Snint IJIpInn.

„ Alares --- Co.nqujstadorn, Plrque, Snmarltano,
yoltnlro, Paraná, Uuékless", Sultão c hlyl.

*S^r.-»---___^_?J--^...._5CTgs^^^

passagem cm frenle íi ponte do palácio, vol-a peln fortaleza «lu Vlllegollflion. iiovamen-Io passando pela ponto o chegando iin ponlouo parlitin; o o quarto, flinilmcntc, destina-se a caui.as automóveis o o seu percursoserá : salda ila ponte presidencial, vnltn, porK.rn «hi fortaleza «In Lago e chegada nova-mente u ponte.Todas us embarcações levarão un popa nbandeira nacional e a policia «Ia raia seráfeita pela Marinlin e policia iniiritimu.

^-•.••*A*.yiw.i-.y---»
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Football

Rowing
A regata «lc amanhã «Io liuquelriio

Mais algumas liorns o nn enseaclni-ilo iinlnfo-
r.i estará sondo cumprido o longo programmadi regala que o Boqueirão do Passeio promovei. ultiu.ii regala da tçmponidn náutica do
presente anno. Deste prograníma' lendo :. for-mal-o dezosete parcos, proriielledòios ele cerrei-ras cmocionnnles, fazem parle a prova clássicaJardim IJotnnlcn c o campeonato Brasil, líslnultima prova será disputada por t.vs gunrnl-çoes, a tnlxla dn Flamengo, vencedora .lu pro-vi. eliminatória; a tio Vasco; segunda còllocadiiiu. mesma prova e a dos paraenses, aqui apor-li.da ha dias c quc correra nu yolo "Wcrthcr"
d., (.unni.bnra. Vac ser esta. com certeza, «las-melhores provas elo dia, apezar «lc ser dispii-la.la por Ires embarcações apenas,

I)ous números orlglnncs para o carioca eslão
preparados para osso regalai que se annuiicin.•.iin laiilii promessa : a formação ele uma t-o.-.i-
panhia de voluntários nnvaes do P.oqucirôo
que prcslnrn conlincitcin ao almirante Alcxun-(Irhio, quando S. Kx. chegar no pavilhão doregatas* e n evolução dos dons hydroplnnos .inMarinha, por oceasião da disputa lalvez docampeonato lirasil.

Ate i.}.,iira, par;, ossa regala, recebemos con-
y tes do Boqueirão, para bnrcn o para o varnn-dnn; d.. Icarahy e do Nntaçfio,

Ssn-an.. sj-oriãva
A recata de harcos motores, do amanhã

_Coubc ao ai mira nle Alexandrino a organisn-
çtto tio programma ela regata ele lanchas mil..-moreis, como parlo dn programma geral da sr-mana sporliva, promovida polo Automóvel Club(.'..liras.l, cm homenagem á reunião do pri-irjeiro Congresso do listradas áe Rodagem; Es-lc- progi-aminn será cumpi;ido amanhã; ús 7 1J2horas, em frente :'. ponto presidencial, na praiado Hamengo. Dcllo fazem parle quatro pn-reos. O primeiro, destinado a lanchas auto-moveis dc um cylindro, terá como local depercurso unia rocia, qne. partindo das pro-ximidadcs da fortaleza de Villcgáignon ve-nha terminar nu ponte do palácio; o scguii-do, destinado a lanchas c escaleres n remoprovidos dc niotor (serão excluídos" os gran-dos, pertencentes ao "S. Paulo" e "Minas
(.ornes ), o percurso doste parco ó egiiál aoanterior; o terceiro destina-se ás lanchas a.gazolina filiadas ao Vaclitlng Brasil c o sou

|percurso será : saida cio morro da Viuva

fl Ponfe

INTERESTADUAL
S. Christovão A. C. x Sport Club T.iuliató

A's -l horas «lc hoje embarcara com des-Iin.. a lauhaté o primeiro team il» S. Clirls-luvào A. ('.., que vae Áquella cidade dlspii-lar anianhã um innlcb com o Sport Club,ciiiiipi-ãt. du Liga Norlo do S. Paulo. O teamdn S. Christovão voe acompanhado dc d Ire»ctores d., cluh.
CAMPEONATO DOS TEliCÉltiOS TEAMS

liòtafiigo x Villa Isabel
Nesla série ó .. jogo mais forle de amanhã.

A lula, «iuo começará :'ts 8 1)2 horas, st-rá nocampo do Botafogo.
America x S. Christovão

Ksio jogo, quo st-rá nn campo do America,
proinctto boa luta, pois quo o S, Clirlsihvfio,apezar de calar ileseòllòeado, não so dòixnril
vencer facilmente.

CAMPEONATO INFANTIL
Fluminense x America — Rotnfogo x Carioca

Esl es são os jogos marcados para amanhã,i) primeiro scra no campo tia rua Gtiannba-ra c o segundo no campo dn rua GeneralSovoriiino. Ambos lOni grande importiuicianu colloc-içãn tlostc canipeonntò.
Smart Alhletic x Itlark nntl \Vhite

N'n campo do Villa Isabel, renlisn-se uma-nhã o esperado encontro entro as primeiras,segundas e terceiras ccinipos dos clubs iit-ima.
Ao_vencedor tio n.ntch dos primeiro:; tcamsserá offcrccida lima linda laça dc praia.

-Wofc.Q|fcI.smo
A corrida do dia 12

Reunida a commi.ssão julgadora desse cer-támcii conferiu os seguintes prêmios aos ven-cedores dns tres provas ele mòtòcyclismo : ALuiz Pedro (ionios c Horocio Paria, vencodo-res cm 1" o _•• logarcs do primeiro parco, res-
pecliviimcntc, uniii medalha de prata e umchroiiographo; n .liilicn l.allot. Domingos Lo-
pes o Manoel Vinnna, vencedores cm I", 2" c8" logarcs do segundo parco, respectivamente,
uma medalha de ouro e uma canela do mesmo
nadai, uma medalha de prata c um rolo-
gio pulseira: e a .1. Paula Ilosa e Julien Lnl-!ct, vencedores cm lu c 2" logarcs do terceiro
parco, respectivamente, umn medalha dc pra-ta e uma cigurreira do mesmo metal.

Um desafio
O Sr. .Tulicn Lnllet lança um replo, por nos-so intermédio ao Sr. Raul Soares, para umacorrida na distancia c local que o desafiado

determinar, sendo que Lallet disputará cmuma mnchirin Indian, devendo o desafiado
Concorrer com a sita Hcndcrson.

JOSÉ' JUSTO.

Mysferiosa
Cônducíor do Monte Cenisio ___=

- ou -

Prólogo,

Da platéa
— •

AS PRIMEIRAS CINBÜIATO-
dKAPHICAS'''Xt: 

#%r "'• «* «•• ***
n-ííf.hííí'.! ^ín-MM, !'<• "'"lhe. uma
,. ,l<- '''' ilms «nclonaes. Sua primei-' » l>''<'(lucç..o, vlniol-a l„>.iu nesse oleganl.
_r,ft l*,n s,"is"" ,¦'•",a•|;,, off-reeida a I ingrupo do ncssoits gradas — «Perdida'' drá.m cm seis «dos, do Oscar Lopes. 3 ir í
!'• «' 

;u'.na.oKr.,pl,ie,.. ,|0 o,,,,,1,,,,,;. ,J,/;/,',
„ 

"' 
f1'. ú exeellonte, digno dos mais

nicni. 
'„,,,'l!misos,: V-so fllwr, Irniiea.mente, que clle vale „ fj m euj0 onredes .'•Pouco liilercssante, por vezes linitnl, oulrrtssen. senso mesmo. Vejamos. ,„„• exemp o. o... ... «iraniu, preelpltacÍ„!nP„i0' -™_g j„"(IcImiik .. ale os espec ai ores na duvida lc«ine..,, lenha sido o niilor da n orle dá nm-»gon.s i, m,o fi ,, f|„ui.n d. Kll|illltl. ^ ^

mrct , qu, por umn fiilulldi„|c ;, ,,IU. „ li(1.o dessa scena nliiide. ., Mti próprio anta le
eo,.,^•..|T,.l''l•'llm'll!'• «'«Wpenlwdo pelo

(K „¦ . •¦''•"••• 'N" c'nli"""- •' P-C" «Io Sr' '" 
V" 

ts ,k'"-"".s cn*^° '''' npieeiiif os.nossos l.ellor. scennrlos nnliiraes e o trnbnlhò
•ii Perdida vimos em rhha lios liastniiloapec.aveis ainda Leopoldo l-Vôcs, I- lo- ,Santos e Mis., Hojalie. G.ibrlcla Monta, fazi peque..,, pape! eom uma itnliirn Idade carte encantadoras. A Sra. Miirlri lieis leva»<>>'u » l.lin tambein a desvnntt.gcn ,„. jáhic notamos no palco - .-, miln do i ervos-Nao poderíamos, porOm, terminar esln cliro-nica ligeira sem notarmos umn r.ilia fcj-nvcc que decerto Oscar Lopes não viu: em asexpl caçoes de scenas ha graves erro ,pPor uguez, quc nà„ sc n_a«ín tón'ceS?r em

hriiha,.te.l',0,,:,t'S, ° C°m> CS,C Úim "l°™"°

NOTICIAS
A despedida dc Maria Darricnlos

Hcprcsenta-se Ito.ic no Lyrico "A Travi.i-ta . i-a/endo a protagonista da celebre nro-lucçito do Vcrd.i estará a distinetn netriz Ma-ii 1.,,-r.cntos. q,,o sc despedirá da nó.pl.ile.-i nosso iv.-iia. Amanhã, festa nrlistlcojenor Tito Schipa, hnvcrn «matlhéc» Zm
ii/y, í.''1 •;,ml")0 "rdlngonlsta Gilda Delamzza. 1-. o ultimo espceloculo da companhia."O Dote", do Arlhur Azevedo

lo^noVi^vT1''0'- 
,m"1'«'<-'<>™ deixadas pe-o inoliidavel .escriptor patr cio Arthur \/e-

com LSCn,,1<I,n,icl;,'.'"° Do10" Mui nossa;eom lima ihese muito nacional; lynos bemdeson iodos e aqui vividos, «O Do o" 6 „Peça quc Honra o Ihcnlro'nacio a 1. Sua I -nhu.çao e: l!,nriq,ie|i,, Lucilia Pores; l'í-
raes; lt<<lrlf.o. Leopoldo Frócs; LudgcrbJoão Colas; ;.,.ao João, Eduardo P 

"'
Lisboa, Emygdio Campos; Espozcl FstcvnmSan os "n rir,. ." ..• í. 7 • '-""-iam
n „." "i ,-L so st! ''enertirá na "nii.li-

çe <ie a.niiiil.i,, porque á noite a cbmtta-nua Lucilia Percs-Lcdpoldo Frócs se c'es,c-dirá do nosso publico com as rehrosontacS-.da comedia "0 café dó 1-elisheri," '

;; US ttgfflgX-B * SEsaindo do um canhão atravessa IN me<••» ar para aHitrrjir.se n um trapczlo. lí'
ros
uninumero "A sensnllon",

ll..Ml)t'íl''..P",i"r U''«.'«-Mra proNl.ua par.ihlh, -Ilorzoiilo n coiiipiinhla l.iicillii Pores.I.(...i.ol,lo Frôos, que ali dnrrt alguns esrieeln.Clllos uo Uicntro .Municipal ''—««PMinçulo» para hoje: Lyrico, "A Tra-viola ; Palacc "O |)ò|0"; PhonlSr. "i:„\r\.
"Jiií-™*rS ".,;:.,l(,t'i';1.1''!''"; Recreio, "O d..,:,.rio : Republica, Pitllmii Mlt-isj Carlos (íô-mes, "Maio
liilão".

il-' rosas S,i o Jose, "0 Pis-

A temporada fiiiitry no Colon
IIIM-NOS \llll-:s. || ,.\. a.) ~ Os jornaes(eslu cuplliil, reieriiiilo-sii á lorniinncfio ((íitemporada tltenlral dn coiiipiinliln dirigida pelonclor Iraiioo/. Luclen (iuil.y, considera-se umirai-iinso como exilo iirtistleo, iiccroscentiindo«ine us preços «Ias localidades 1'orahi dciniisiadomios t- «, repertório escolhido entro peças quocoiisitiiieni um desrespeito ii .mornlidndo tiosO.-iSIJlUlIlllc.S.

SEGUNDA-FEIRA NO J>KrJTJT J
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Clnivcs, |)r. Álvarocrcilcrico Mycr.
o Dr. Castro Nunes,

—U.—HIM -um mmsmdmamcmaxat

POR OSCAR LOPES

Pi*i.ya<_5t«o tnhn de arte ojvü
actos tía Gui.nalbs9(-á-f.lzfi

SGIS

Operador: P. Botelho

0 Sr. Ma íheus de Albu
querque ern Cadiz

LISBOA, II i.\. A.)do Aü.iiq.io.qi.,., consn¦assistiu ao banquete quc ocomincntoriiçáo da aberturafrancos.

- 0 Sr. Dr. Mailicus
do Urasil en. Clllliz,

alcãldc deu o;..
dos depósitos

Ü

seis acíos
e epílogo

Producçíío da fabrica de Quatro diabos
e Jockey da Morte

Unia concepção dramática que faz
honra ao tradicional capricho

artístico da maravilhosa creadora de
trabalhos cjue deixaram tradição na

memória da culta sociedade
brasileira

Esta casa só exhibe fi.ms
exii-as!

Suecesso de arte e de
originalidade

—•--—.
Peçam a dêsciipçíi.o em folheto

il lustrado grátis

Segunda=feira
PARISIENSE

O novo especfaciilo do Republica

nn!atÍ,,*,,n iMir,i<' :1 ^"««'raiia transformista',quc aiitc-hontein estreou com extraordináriasuecesso no Republica, dá hoje ,„„ p óg ai,.ma novo. Sao estas as partes: "O segredo 1»Proserp.na", "Geisha" 
ç «Pari.vConceirt"'

Lmi todos esses actos haverá bastantes ocen-
. *le n.Preciarrnos varias tttòdnlidndes dotalento artístico de Fátima Miris.

A revista cm ensaios no Carlos finmes
A 

companhia do IJdon de Lisboa, q,,c orase iiclia fazendo uniu temporada brilhanle no
f«i.0S«nTC'S- »Slr!. e»sni"»do a revista-faii-tas a, O Amor" [•/ ,lma peea em (lous ,R,te nove quadros. Sao seus autores os Srs Ar-naldo Leite c Carvalho Barbosa, do libreto eManoel de Figueiredo e Calderon, tía parti íi-ra Essa revista irá provavelmente ú scenia 24 tio corrente, ciado o suecesso que aindaesta obtendo a "Maré de rosas".
Uma festa no C. Gymnastico Portuguez

Renlisa-se. amanhã no Club GyniriasiicoPortuguez o festival ela actriz Coralia Moii-lei.ro. O cspcctaeulo será completo e começa-
f.'L"S «,rh-orTs' ic?,m as ''eP''escritações das

nÇèlIo 
Vr?'gl!b.mill°'' P^los artistas PedroArtcllo, Rodrigo Souza e Aurora Rosani-Raiz maraviIJiosa", por Leonardo de Sou/-e (.oralia Monleiro, e •.'Uma visita", por Lco-nardo.de Souza Gomes Vinnna e CoraliaMonteiro.; HcyevA ainda ,,m acto variado

m m .'|aneil"° Próximo deve npparecèr 
'o

Aniiiiario riie.itral", com mais amplas in-formações sobre a vida tlieatral. Estão or-h-n.sajulo-o os Srs. Rohespicrre Trovfió e Coi-ceiçao Machado.—Haverá terça-feira vindoura, no Phcnixa mat.i.ee dos humoristas", ciue deve se.uma festa brilhante. bCI
i,.^L,P.r*":a Sacils Pe,1:l cslá -ctiiãimehtctrabalhando, com suecesso, o Circo Sul-Ame-ricano, cuja inslallação é toda de macieiraierça-feira ali estreará o Honieni-Uala, que'

^AOr.^i1J^YI-PiV ÀLGUMA O.UE FSTA RE-CiilTA FAZ CRESCER O CARELLO
Ila tempos li em seu jornal a reccila de nmprci.arado, no q„„| sc nltrihul:, a propric".! dcdo destruir a caspn c 1'avorccer em alio nráoo rroso..,K-„i„ dos cnbollo:.. Si hon, ,„!>. jáhouvesse experimentado muitos e muito.) pre-

j'..rad..s sem provei!,, algum, deante do estadoas tnavel dos meus enhcllos, que caiam dia¦i ia cn. maior proporção, resolvi suhnicllbrn umn prova ,. sua receita, Por isso pedi - ,noi. phnrmaceutico que me misturasse cm umlasco de U., grammas, ãll gra.umas r]c „|cooia Jü, i (leoigrammas de mcnthol crvslolisailòc "Io grammas de água dis ul.-, e t|iic níe for-'SwfhS 
!'• "í' ' l,m- U'l\àl:o ,U' 30 «ramniiía dei..i\ona dc (iotnposcc-. Levei Indo para cosa omçia.hora antes dc usar a loção addlcionejaqueiles ingredientes metade «Ia ].„v.,nn cie.ompor-eo o agitei bom o frasco. Prepara Iaosla loção, eu applif|uei-ii eom regularidadedo mau!,., c a noite, durante dous dias, Sfro-

. èi',,1,.' dons d.as, accresccntei .-. oulntmelado da Lavona dc Composce. Com grandeniegU.Ve uno menor surpresa; verifiquei'....o -i
çoniiciito, quo era Intolerável, cessou Vogo \
prim.oi.ra oppllcação, a caspá (lesa pareceu

observei ZrT(^Ulll :i ,"ul',:, ll0R «K.c- ODseitci quo depois dc usar quatro frascosapenas o cabello volto,, a crescer nia s i, i c oo abundniile que nunca antes. Dnhi ern ó , -c lenho rcco.nme.ic adò essa receita . „ i* .,dos. nieiis nmjgos, os quaes, por sua vez onícolhido idênticos rcsulláílos'. Tenho cor ò"ne que esta formula pode obter-se cm qualincr pharmacia e aconselho calorosamente
Sr^SSf «"---.01,1 sein

br. ingóyeri bánquetea osembaixadores especiaes
estrangeiros

II (A. A.) -O Dr. I-Iip-sidento da Rcpiiblicn, offe-um grande banquete aosaos que vieram nssislir á
officiacs
uo aqui

UA Noite" Mundana
Apl VERSAMOS *

1*020111 iii.nos ai.ii.iiliá:
Os Srs. Dr. IVrivira(i.inoalvos Forrolrã, Or,Faz nunos nninnhãoclvogndo nn nosso foro.—Mllo. Maria Adelln faz annos nmanhã A*

- !-';i;:ein annos hoic-
-.."icoTatalS^0^

mnro^•oguclra da Ua,,,:., nosso^ÍKlfc
KASCIMKXTOS

• o lar-do Sr. Matheus Nunes, cbninlssariii¦!e Dollei,,, foi cnrlqueçhlo eom 'o 
SiSmSosla manhã

FESTAS-
dc seu li,- tos.

nri-vos aihks,
polito Irigoyeri; proroce hoje, á noite,
embaixadores especi
sua posse. Assistirão ao banquete o;dos navios dc guerra estrangeiros,m; uclmm fundeados, lodo o corpo diploihati-<.-- membros do ininlslcrio o toda:: n"s alias

O banquete será
l.una, vicc-prcsl-

co,
autoridad
presidido
.lento tia
Hippotitó

civis e militar....
polo Dr: Pchlgiò

rtepublica, por sc i.ç
Irigoycii.

>—«}<.*._-._

iu le Iiiln o Dr

____*»

Í1Fgml ilMií
Umn linici. ápi.|ici.í-i"io
Io IMIAÜIIL Imalii

puni Inzer dàsiippiire-
INSTAiNTAiNHA-

li l'OI( ClIJI-
dti corpo (pós.

í li I
 i

M i:\ii-;ri.l, 10 lodo o qualquer siiõr fclidonxilliis, ele.) A' vci.dn .,.. por.porfuifiniiã A.voiVA, ...a Itml.-i-
«.. Silv.-i I, rir,, j,cm lo(jas ajt|iu.
garias e peiTuniàiifls,

Preço 2S00Ò.

O eleitorado mineiro e a re-
forma eleitoral

BELLO HORIZONTE, 14 (A. A.) - Scgi.n-«o oaloi.los de pessoas eo.npolenlos. o eleito-
fionnnn ^!lns GTS' >° 6 -etunlménle dc000.000. eleitores, ficará reduzido, «ma vezexecutada a nova lei, a pouco mais de ãO 000

Rcallsoii-so hontem, cm casa do S.- ',,».«.

co$mEàiA7m soclc"mle-

, Nn sedo da Confederação Esnirlln do Ilnwfv««"sísasirlêSi•as, e ..,. Icrçn-felra, 17. ás l!) horas às rA'-

do Monde.,, Dr.MareelIinodc rllo br.*iSk

Wterol., ou (L, comniissão de' Inópaganíilsí
VELOS CLUBS%- __

!'.„ grupo de sócios «Io Cenlro dos Chorco-h.los ovar,, ,, Ofrello nn. baile do InVea ivnno dia 21 dn corrente, nuo poupánd n cónimksao promotora os maVes esforços pnni ó?j omesmo seja hrilhanlissiino !
lism rV-ifT"10 fesli,Vil1 tl0 "i" Chib a re:,-

r.i
fia
Al-

Risadas úç Cryslnl» ch.-íma-se uma scltol-L.sch composição,de Manoel F. Castro lealvcd.lada pe a Casa Wehrs, o de que rcee enòsum exemplar. ' i.»-c.».uemoh
• '~itm i

Chamados médicos á noite comurgência
Dr. Lacerda Guimarães

Telcpiione 5;í)56 Contrai.
RtTA DA OONSTITUlçXo X.

Dr.HüanoíleGotivôa-:11,
r.z o gnrgnnlu. 20, Assonililén, dai •' h -1 Adns; rpi,-..¦!:.< e çox-ti.« ' '

nu-
nu-

SOgtlll

Cerveja Toosca Bier
Muilo nutritiva,

pessoas frneus.
liiicoiitrn-so ii veiiiln ein lodns ns casasor(em.-lu|)iica .'. nu. Silva .Inrdini n |7.Itln Ci.itn.l - llio dó Jtineiró

recoiiirrieiiiliidn pólos módicos

do prinicirà—-Telcpiione

mpreiisn - Waltcr de Paiva iVe/endebert.no Bustos o Charles vinoal.ulfet ~ Augusto Alves Ferrei ra, J. G Men-des.;i Manoel Corroa de Queiroz e' Attnlò Fer-
Após o cqncorlo haverá baik sendo a iiran-

^Orchestra 
regida pelo .naèslro E^èst|

VIAJANTES

nS feClS tóre-n^^1 ^ T«4
i_;";,,t; amanhã para o Sul, pelo vapor «ila.

rico" em^iX,,S1,° ^^^^W^.
LUTO

i 
'c!?c ' nct"nl.menlc cm Buenos A ire.?""

(liHioinaás5:0í,i!ofií1UÍCla,'Ía SCrii rcS!",i' s«fi»'-
oi- úlma eld r'S'-!l ";.ISS!' <lc «tlmo tllapoi .unia (le D. America Campos Borges daCosta, esposa do Sr. Carlos Borges da Costafunccioiiàrip do Correio Gora! *"'

O —

Um mausolêo ao Dr. Bernar-
tlino dc Campos

pos... tios _is Drs. Washlng on Luiz BcnlhUueno. Eugênio ligas, respectivainefiiíc'
secretario.

Voíe Burlini, Leopoldo FróesMana Reis, Gabriella Montani!hunco Braga, Mlle. Gauthiers,iMiss Kosalie interpretarão o film
d'arte nacional

dente, thesoureiro

Exames de èang.ue, airiailyseQ
de urãnas, etc.

Drs. Bi-uno Loho e Mauricio de Medeiros rtrfaculdade de .Medicina - Laboratc ii. da illyses e Pesquisas: llOSA«K)°™fi8 &J^.«..ncnlv.»» f).a* foi rio l.nh N fe« Ç

Consüíforío Medico
—•—

(So se responde a cartas assignndas comin.c.aes.)
. I'. A. It. O, L, V. S. — Náo eleve fazer¦ As conseqüências maiores serão puratardo.;

[.._ 0. IV — Orexina básica, Forro redu-
, na. cinco ccnligrammos; iixtraclo de póle gencianti, q. b. Para uma pulula. Mandolaser ,111. lome duas antes das prlneipncs re-jelçoes

Pelas associações
ISSO.

1111. i
p.

ziclo.

M. /.. SI — Procure-nos.
H. — De manliã c á noite.
R. — Ji' impossível.'/¦¦ — Sempre.
11. li. — Nitrato de praia, 15 ccnli-fcia.nr.ins; água dislilladá 130 granimas. Paraunia lavagem. Repetir depois de «ious dias.

,".."• ;'•• •'• H. O. — Não se assuslc. Acoii-ce-o-ii.e. isso porque, com certeza, fuma mui-co. Aüanclone o fumo e verá que tudo passa.Mo u preciso procurar-nos por isso.
; Jime. F. A. N, N. Y. — Pó de ngarieo¦mro, lamiino, Extracto «le qtiiiiquina, ftã",!U. Para uma cápsula. Mande fazer 12. Tomeumn (li.i.s horas antes do accesso. E' necessn-™, porem, nesse eslado, uma vida mais cal-•na, so nao de absoluto repouso.

P. L'. Q. U. E. —.E' necessário o exame.
DR. NICOLA'0 CIANCIO.

m
V«M«\Aa««-«*-|-fiflY<»Y»M^V|^ »,,.^ .,

Associação Grupliica do Rio de Janeiro
Amanhã, ás 12 horas, realisar-se-á a tercei-ra nsseiuhléa geral ordinária, jiara apresenta-

çup de contas do .'I" trimestre, eleição .In com-•missão fiscal o cargos vagos na dircciorii..
Associação Christu de Moços

Está marcada para amanhã, ás 10 Iiorasuma conferência do Dr. S. L. Watson na As-sociação Clirl.stã de Moças.sobrc o thcma:"Sa-bci, mas sabei com certeza o que sabei;".A entrada é franca.
... ¦ -»«-¦ 

-!--l_ FOLHETIM ~~~^^

A COLUMNÃjNrWNÀT
i

I

»__a_fflSs^s^C4^»S'á_S_í'-¦ -

j^Sv^BS^B^KÊBS^v^^-t^t^^^^C *" *" t--3_t 19hBB

Seis actos de Oscar I nnr*

l^r_g-r-_°_!_g-_gg_gE^^
« capitão empurrou todos os quo ahi esta- 5"«'a!E*?*-

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

———' ¦—3«e—

2a PAUTE
A terrível aventura

O» 7 peccarJos moptaes 11

Os 7 mililandar-ios?!
Wiss Cycjowe!!

Segunda-feira
— Só no ceODEON» —

M

¦»«•»

M. MOREI RA .T-.-ÜSff™-

Visitas escolares
9 Sr. director da Instrucção, em compa-

{"ma dn inspector Dr. Elysio de Araújo, es-«eve hoje cm visitas ás escolas situadas'-, n.is*":is da Saúde, Harmonia, Livramento e Cie-
}><:ral Caldwell. Nesla, o Dr. Afránio Poixo-«) assistiu a alguns òxercicios tio gymiiastica«colar, feitos, correcta e garbosaiiieiite. pe-»» alumnos.

_. —srta-
A Central recebe o titulo

de "Congressista"
1 O V Congresso Brasileiro, de Geographia
da Bahia conferiu o titulo de congressista áE. de F. Central do Brasil.

Bom emprego de capital
Vendém-sè duas casas á rua 24 de

Maio (estação do Riachnelo) alugadas e
dando boa renda. Não são permittidos
intermediários. Para tratar, á rua da Uru-
güayana n. 41, i° andar.

E* preciso que fique, pelo menos, um paracontar a cousa nos outros! Sinão, para queserviria o exemplo? J
Marécage ergueu-se maravilhado, tonto...e poz-se a rir como um pobre idiota.
Fora superior á sua vontade. Tivera talmedo! Mas conseguiu rapidamente dominarcss.e riso nervoso.. Avaliou quanto o seu risofe-ra prodigiosamente lamentável. E suspirou-Ali! men Deus!...
E deixou-se cair sentado na cadeira, esgo-ado, muito fatigado... A feliz nova havia-llie dissipado a congestão.
Agora, do calçamento da pequena praça queladeavam as casas occupaclas pela "mairie"

e ela egreja subia um rumor e, subitamente,fizeram-se ouvir gritos.Ahi havia uma mulher que gritava comosi .1 estivessem csfolando viva. Ella faziaparte, do grupo das viclimas que acabavamde encostar no paredão do cemitério, o qualprecedia a egreja.
Vamos, senhores, é preciso descer! orde-nou o coronel.

Nessa mesma oceasião a porta da salauhriu-se e Monique appareceu, seguida docapitão Fcind.Coronel! Coronel! ainda é lempo, ex-

clamou ella, são innocentesl... 0 senhor nãovae mandar fuzilar inhòcciites!...:¦— Os meus soldados também eram inno-contes e, 110 entanto, morreram! respondeucom um sorriso amável o coronel, saudando"Aloniquc como a havlii saudado Feind, isto ódc certo modo, uni tanto atrevido.
Entretanto, essa chegada não havia delidoo movimento geral que consistia para os sol-dados que ahi estavam em impellir para atreino o maire" e os seus quatro filhos, ocura eu irmã e Corbillard, fazendo-os descera escada que conduzia á praça.Adeus, minha senhora! disse Talboche110 passar juiilo de Monique...
Levava pela mão o mais novo dos seus fi-lhos; ou, melhor, era o pequeno que lho agar-rara a nino para ter certeza de que iria mor-rei- com o seu papae.Os tres outros rapazes, que vinham atrás,cumprimentaram tirando os barrcles comorapazes bem educados.

v— Para onde yão elles? Para onde vãoelles? implorou Monique.
"Para onde iremos Iodos um dia"! —respondeu o coronel.

. ~ Y?' ordenou clle a Feind. depressa comisso. hslit comedia já durou dcinai.J

víini, respondendo
.— A's ordens !— Mas, os senhores hão vão assassinarns «rreanças! exclamou Monique. 

'SSnf,s"M1
EIn atiroit-se sobre o coronel. Este nfus-lo.i-a com a .11110, lium impei,, bnilhl

•...xMiorl!!L\-iy,t"""r"Si; ,k'7;'i''líl-''- Proourando
uut.tn, quc. se levantara o que parecia ciue-rei-dizçi; qualquer cousa. ,uc

.irêso''S,.ívSÍÍ0,!"SC,il vrlnilplo muito sur-
t.v 1, r n'L'lnu'l'"íl" o uso da palavra....)u\i.i-,e ia lar como em sonlio... Em, hliiís"
nevK nl'X"l"SÍ1,í ° '1Ue ÚUa dizin ' 

Pccíin*apenas ao coronel que consentisse quo ellesubstituísse o menino de solo niinos
rtiiiÃ 

'|"m"!vlR',1<li:- .«enlipr coronel, i,"„i ,,10-..110 de sole annns E> ainda muito creançapura morrer, mas ,,a tom bastante edade parase recordar... Elle poderá eontar U,<|o aosoutins ejior mais lempo ainda do qtic eiie a Jtçao que o senhor quer dar será aindamais proveitosa rio que contada por mini"!
o torotíellP ?ueil'n' 

"incu raI-nz"i respondèít'
O lio.Marécage saiu titubeanle e a gritar-— lalbocltel Talboche! espere por riiinil.Y.
Qual o facto pecorrido que pudera trans-formar aquelle pobre ente em um marlyr'e

n',V,,n ,C'? °,-s?Shi»te: .quando os outros setinham levantado para ir ao süpplicio c ha-viam desfilado junlo delle. parecera-lhe quclhe viravam a cara e já não „ conheciam,lalboohe despedira-se da senhora lianezeaumas nada dissera a Marécage. Essa mudacondemnaçao de seu covarde procedimento oopprimira e clle baixara a cabeçaSubitamente sentira nas faces".„„ bombeijinho mu,Io humido. Era o Talhochev°desete annos que, na passagem, o beijava. O tioMarécage. lhe havia dado tantas vozes pasl .lhas de jujubn que a creança lhe agradeceraa seu modo, antes de ir morrer com o pae-Talboche! Talboche! aqui eslóu, espero
pequeno!::*:* 

FU' *',m>il0 para ^llútr o
Monique quiz seguir 0 pharmnceutlcõ, mas

na cara?" 
"""^ lhc fecl,í,r!'™ » .JPOrttt

De um salto, ella dirigiu-se para a janclla, j

eme o coronel acabava de abrir. Estavfâd ahico,,,, ,,„m ,:lni;ll.olo ílü pnn.eh-i, o,Vloi,. 
'

demais, ^espiaV 
e '" SCr f,»"--« ?'««- <>»

Monique.disse de si para si: ,3 n iustica daDeus .. Mas, como Marictla achava quebra
Ur"o allcmão^^^ ,nUlcíisei" '''"'"^

O'«rei i ò ,?.,!'M1"" Ces!iflv" ,h Protestar.us gemidos das velhas, que sc haviam aiotí-'"do ao. ver opparecêr o cmn. o que'rêceí* ,"m11 sua ultimo benção, eram cobertol póloscininores dilacerantes de Marietl.í :' '

Monique, c.ffeclivamcnle, podia salvar Má-1 ti. ,10 engano tragic o talvez provi Iene 1(tno. taz.a sacrificar a infeliz pe os ,',,,. oi
rli fS> S" h!l^ia V01ldid0- Monique podo-na fazer eomprehendér iin coronel "a li-
pratmaP0^!:^^

p"it^an?o0IM1n„iP1'0Vn,Va-0 -ur-ieIenlcSi.il o.-

"o 
Pdeat^!aC5S ° t,ÍSP0Sla U ^

. Mariotta comprclíeiideu que estaria perdida» -Monique a desamparasse: então ó sé 
*

¦ ogos se fizeram mais desesperados o os se usgr. os mais lancinantes. Maltratada pelo. sol!d rio) que lhe batiam para f„zéJ-a calar, su-l.it.imeiito tez ouvir esse clamor:— .Minha senhora!... minha senhoraI...-.lenho uma f.lhinha... tenho ,.„,., fllKlShafi.•01 por causa da minha filhinl.a que"eu f5isso .. «Nao me abandone pôr eaus d s-«o- ... A minha filhinha, a minht, filhinha!,
w. i,1,,e -f!'z,flm ",,e lhe cortitriam a7
,„ , ':'í le" , r-ompaixaô da minha filhl-nha, minha senhoraI.;.
Moniqiie agarrara o braço do coronel •sem dar pelo que fazia, enterrava nerVosímente suas unhas uaquclla c-nrne quc nem si.quer se defendia dessa forte compressão.

(.Cort/intia.j
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Uttttas da Capital Fedeial
tompMMê il Ulirlu NmIcmn

h Irnll

»'.XUt%ccCep luibli.M.-, '"li n fiscall»
MifiO 00 «iivrin.» Imlrlnl, io, ii Vi •
i">i isbbado» du I) Iun im i A rui

Visconde de Itiiuorahy n. 4}

¦tptlf it aaaihi

IMooo
, cm meu»é*«a» IfbQU,

Os pedidos de lillliolos do Itile-
ilor Mvsro sor acainpsuluidos dt
nsjt 000 reis para o parle do Cor-
itio e dlrlildos aos agentes gerses
NuiHr«th « C, rua do Ouvidor
ii. 94, caiia u. 817. TcleK. LUS«
VEL • na casa F. Oulinnrfies Ho-
cario, 71. eiqulnii «Io beco das ütti-
eólias, caixa du Carreio n. 1.1178

Pé de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

i amado. Lata 2.fooo.
Ptrlumarli irltndo fUnqtl

-< winsntE-
ourives 37

TPX. 3666 NORTB
Anianlilanalmocoi

Sm ruim Um d poiliiguc/ii.
Lingua Rio Grude.
Mftyonnaise clcbnde|o.

Ao Imitar i
l.t-itiloíi brasileira»
Fmngotyomnrro* uo molho

pardo.
Creme tCasprgúü,
Todos os dias ostras cruas,

cnnja e papas.
Boas peixadus.
Sardinhasnas lun/ns.
Koas baeallioú das.

IMtKÇ.OS DO COSIl ML

Compra-se
qualquer qnanlldado ele joisi vcllisi

com nu «eni iiedrui, do qunlijuor valor e
- aiii*-'ii->ilii «Muniu tio Socoorro») nuga-so
i-.-fn, nu nu Gonçolves Dius n. ile.

Joallieria Valentim
Trlnplinnn flUI Cotiltal

¦««¦¦«ÍÍ"<W"M«t«t««««PP*

GELO
EMPRESA DE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS °ü*

AVENIDA LAURO MULLER N. 431 » Telephone Norte 1.355
ENTREGA DIÁRIA A DOMICILIO

Assinaturas mensaes de i|2 pedra ou 12
'(lios 11 iiuimi. mu I 2«|)000

Ab'siguaturas mensaes dc 1 ptdro ou a>
hilos  so$ooO

Assignaturas semestraes de ijí pedra ou ti
lei 9I000 per mei

DELICIOSA BEBIDA

íÉiCüdinl
j.nra canuliaueüf dc água;

VKUjOSTi MORET/M Sa COMI'
Ciais do Caju 11. 08, — Ttlop. Villa 19V.

I sbnes (Se * is j ' Ocas d<; i intento ar-
inado, Min'.., lagoolns para dlvlijei,
iiiiiij leu-- i.- econômicas dc quc qual-<{ii-routio mlipij similar.

Vtfas-madres nias;lças c postei para
i.eifíí.

SlMi! mas o
-¦%

iia

Espumante, rcfiigeranle, sem
álcool

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRESSE

àosti t&vrjwcVi T>OTtútv%Vi.e&''
Larcjo S. Francisco de Paula, 44

i-i;r.E7'HOí.-E as 1-4 norte
0 mais confortável salão, cozinba pri-

morosa.
Menu

Amanhã ao almoço: •
Mavonniiise elo lieostn, caldo verde ao

Progro>SB, sarrabulho ú Minhota c car-
noiro a Senhora da Poiihn.

Ao Jtuitar:
Suecesso I •••

fopa cem* ele r.spsrg. 9.
Peru recheado á portttguoza.
Capa íi Vionncnso
Vol-aux-venis íi Parisiense.
Grande variedade cie assados para

viagem, — Monumental Rnrra.elra.

I>l5J«BYCIv«UB
9r»|Nimm« Am !•' corrido • i«*Mmcnm de-mliig», 49 do

outubro «o lOte
ÜPinde promlo DBSr.OBBrITA DA AMERICA

-CM»"**-» 17 .BB.MgBMPnp
- 1.700 raolr«» - Anim«tf»-itv!• parso - O DB MARÇO—

I.R00 mclros — Anlmne» nuclo
naei - lUndloap — Premiou
ItOOOl. 800S o 808000.

mios
Lü VolIA iiiriiliiiini
CoticniUUaowi •••
IK'1'OdOS IIIIIIMIIMM
lv.|)ulct.i ., •..«
Piillílll iiillililllllllll
1'iUiufuoirw v

$
BI

Assignaturas semestraes dc i pedra ou aj
hilos  i5$ooo por meu

Assignaturas por couporw, I tonelada  32$ooo
Assignaturas por coupons. j toneladas: 75$> 80$, 90$ e

loolooo, conforme a cot)jumo diário

A Empresa faz saber aò publico e gos
seus clientes que acaba de tomar provi"dencias que Ine permittom garantir um
perfeito serviço de distribuição de cjelo,po-
dendo attender a qualquer pedido que

lhe seja feito
A Empresa dispõe também de espaço em
suas câmaras frigoríficas, com tempera-
turas adaptáveis a cada mercadoria» po-
dendo portanto receber qualquer quanti-
dade de feijão, cebollas, batatas» frutas,
pelles, queijos, manteiga, conservas e
.quaesquer outros gêneros sujeitos a de-
terioraçâo pelo calor, assumindo respon
sabilidade pela sua conservação, de ac-

córdo com a seguinte tabeliã:
TABEbbA DE PREÇOS PARA ARMAZENAGENS

S* pureo - VELOCIDADti -
I.SOO metros — Anliiues do qual-
«luor paiz — llsndlcau -* fioiuio».'
ii090<\ mu o BQS000.

6 o preparado americano
mais eiticaz na limpeza
de metaes, mármores, as-
soai lios, talheres, appara-
tos de cozinha, et:., etc.

A' venda nas boas casas

;•

CU3SODSPREPARAYOSI0S
(Admiss&o íis Escolas Supo-

riores)
P.tta da Carioca ti. 13. — Ia andar

Professores do Collegio Pe-
tiro II, aulas praticas de pliysi-
ta.chimica e historia natural,

DINHEIRO
Empresía-so sobre jolas,
roupas, fazendas, melacs,
pianos, moveis o tudo

quc represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
-— TELEPiió^rulfe Kòirr e —

{Aberto dns 7 horas dn
miiuliit ãs 7 dn noilti)

í. LIBERAL & C.

Gallista
Manicnra c massagün.» manuaes o

olectr-icis por prolcssnr iliplomaJo clif-
gicdo da liuropa. Rua São .Ioíí- ii. 29, Io
umlar. Toloiihonc (íentral 6,tó7.

ri

BouUvAtd (••;nV>>im

uauos A'
almelra.

Airti 
•»>Niid> s»

A2
09

Plrauc 111 • • • i i • • • »'*•«
Majtstlo ii.iiiniim

Vanguarda
Piitaebio , • •••••*••!'

19 Ml»

Cl
Oi»

5flca
co

í.
oaas -
liMOÍ.

parta — PROGRESSO •
rastros -» Auiinitts naelo-

Handleap — Premlofi
2i<4 • 861000.

J
Kllos

Sarnorlts/io iimumum 02
Qinsy niiiieti).«<•••• 49
CauKussii • ¦ •. i «"'•'•

Íitlilsto 
.,t<  40

ascalao

qtiòíquaV pais" - Handlçsn - Pri-
nioii I t3O09, 3605 • 891000

Mios
00
09
OU
01

Cuido Snauo •iwiMMM
Monle CluUtft ni

1'miinA
Fluiocu£o •< •

«• pare» - Dl\. PPONTIN .
1.700 mútros - Anlnittei du «iwal
quer pnls — Handloaç -• Pro-
miosi ItüÜQV, 8U0# e 409000.

Kllo»
MiuvJIIouí « *»S*
Atlas  W
Volupté Chast  f?
Mogy Ouassú  [<},
Huokloss  OS

LOTERIA
oi:

S. PAULO
«lifactlttó pelo sovem1) do

fitado

Terça-teirit, 17 do corrente

lOIOli
7' parso — GRANDE PRÊMIO

DESCOBERTA DA AMERICA -
2.9M mtUM — Animas» de qual-
«utr pall — Handleap — Premlosi
iiOIOI, 810$ e 909000.

Kllos
FIDALGO  .... 49

2 o1:n
4 0

BATTERY Ç8
PiERnOT I'!'
P£'OASO 49

SULTÃO 61
CAMPO ALEORE ... 6S

»••»•¦••••#•«

- ITAMARATY ^
5.

4? parco -.
1.700 jxiotros ¦*• Anlrnnss. os
dtiftkiie/ t>ai« -- Haadicap •-•

1 Go.vlftcai ..«íl;«.,;:.•..

ÍTiuufo 

..ih....i|4.i.<
ycsüvienue ,..»,,,lno
BoniaiiiiCT i.uiiri
Vültttil-t) •.. < 1...

Kilos
fio

r>2
i.o
02

8« pareô — SÜPPLEMESTAR -
1.009 metros — Anlmaes de qual-

?uer 
paiz — Handleap — Prêmios:

:2005, 210» e 86ÇO00.
Kllos

50
.IK
00
wi

411
08

Por 5 $600

Bilhetes A venda em todas u
casas loterias.

Nio se mudam!
Com os preparados para n

pelle. üióin ióa peKoüna esmal-
TE,nrilco qtiti adquiro c conieivn
a Mleis dn cnti«. Approvado pelo
ln»tiluto du llcllern de Pmi» o pie-
miadu i>ela Expoilçüo de Milano, Pro-
ço 3S00I).

Kncontra-ío 4 venda em iodai m
pcifuiimiitis _n.iinM^mJi:J^itilPj___

¦WppOal^asslilpas^»»)
STAOT MIJNOHRN

(ironiti t'rm;e COTO Mllsursill io ir
Nvrn.

Il-ij* no janlur:
Pur^n de eivilhn, badejo CvJiiln o*

HU • iHiiMHfid. IIiikiis fro>>u d« I if«>«»,
rstvn.lt .1 iiiilinii.i, loltüo h lim-.il' i,.,

Oinj.i e*pccl«l, topa 1'iilgnon. oMru
fr.'-l'H«. USIlimíll luirmli), l'i-.rii.;jiili«« 4
li»i|nji-iii» iiilii.iiihu., illhulm 1I9 iminh»,
ODIlellUlS* iln i-i/ihj, cmi.oiM «j vil',,i
POUlM lt I • ri»|in lilie.

Ainnmia an ulrnoço:
M<iviiiiiini«o da (.-ii.inp.i, (arratiullio |

Soitnpie/n. 
Gnlilnetss mi.er>Hilai. IM>mi

u iirolon-nuls u clt'liuio«o vlultu ANAlil.\,
1, Praça TlradenteB.l

TBI.13PX-1. oea aisi-JTívAi,
O proprlotârlo

A. iMotlii bublo;
———————~—. ' i

Malas

Idyl
Imune .,
Diivitl «i •
Uelic AiiKwiiia i!...<•
Uclios 
Snlnt 1'lplau 

1» i).ii'eo sorA reallsado ás 12
45 da turde. — Manuel Valladi»,

secretario.

Taxas por volumes
MERCADORIAS | PEãO

'1'sxs
HO dias

luxas por kllo
MERCADORIAS | TAXA | PRAZO

Unhas brilhantes
Com o uso constanlo elo l'riliolino, as

,,iili<i; ndqiiiroiii uni lindo lirillio o ex-
reltente cor rosaíln, qne não elefapnareco,
nindn mesmo depois ile lavar as mitos
diversaa vezes; Um vidro, lS.~itin. Ho-
mette-se pelo Correio por 2$0lií). Nn
sk' Garrafa Grande», run Uruguaytína
li. CS.

Verdadeiras telhas
de asbesto

STOREJUT
M1LI0ALLARD&C.

Ourives 119-Rio

Leilão de penhores
Em 24 de Outubro de 1916

L. GOKTH1ER & C.
Henry «5c Armando suecessores'CASA 

FUHOADA EM 1367

Ç- M Luiz de CamOss kl
Fazem leilão dos penhores

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

Frutas verdes!

rruús leceu

C«stanba!,etc

Cereaes

Batatas

Queijos

Manteiga

Dacalliáo...

A PROPRIEDADE
ao alcance de

todos !
PROBLEMA RESOLVIDO

Todos podem ser proprietários c tor-
nnr-so donos ele- uni terrc.-in do valor
de CI.NCO CONTOS DE RÉIS c do um
prédio do valor de DEZ CÜ.YIOS DI-l
Rr.lS, inscreveritlo-so na serie

«IDEM.» da soecão predial da PER-
SEVIsRANÇA I.NTI-RNAITONAL, pa-
gaiitlb npenas a iliminiita quantia
dç CI.NCO Mil. RÉIS por mez I In-
formações, prospectos, inscripçúes
na sede dn Companhia :
Perseverança Internacional
Avenida Rio Bronco n. 171

1110

Camarão sec.

Carnes salgs.

Toucinho....

Presuntos...

1Q

I
2
,0
\>

Banha,

6te 25 ks.

20 a 85 »

SC a 45 »

40 n 65 »

66 d 85 i)

86 a loó t

loOa 115 t

116 a 125 d

\ 12C a 135 »

sim
5500

$000

§700

£300

1$000

1Í500

2soao
2£5í.O

Carne verde.

Peixe fresco.
Peixe Salgado.

(Besf.
(Con;!.
ItÍBUf.

tCóng;

Para i.000 volumes
Desconta de 10 «/•

(Best''' 
(Cong.

Gullinscsos

Ovos

Cebolas....

Couros....

Pelles confeccionadas

Tabacos

Legumes

i.oite e Creme—Litro

Cerveja-barris Sã lits

Piores • •• ••••••«

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
DIRECÇÃO DO INSPECTOR ESCOIiAR

Francisco Furtado Mendes Vianna c da professora D. Ra-
cliel de Moura

Professores: Os directores e DD. Adelia Mariano de Oh-
veira e Luiza de Azambuja V. Ferreira.

30, RUA GONÇALVES DIAS. 30

A CULTURA PHYSIC4
Prof. Enéas Campcllo

Quercis ser
tortes 0 6a-
dlòs?

«Jtiereís pos-
SUir Çí VOi;'.'
íwst.i dèsèn-
volvido c i-or-
rigir os vop-
tos defeitos
pliyíi''«is ?

Matrieulac-
VÒ! nua aulas
«Io Centro ile
Cultura Phy-
sku, â rua
Cario dc La-
darlo, 38, ou
escrevei po-
dindo os ap-
parellios de
C.ymnastica

deQnarto.que
custam 105 c

I25OOO, com pesos do 1 ou 2 Uilos.
Am encontiarcis tamlicm tabcllas para

gymnaâtica sueca a 3$,regras para exerci-
cios, çom pequenos pesos, a 2S o todos
os meios para a vossa cultura phy-
«ma. rtcmettem-se pura o interior me-
diante valo postal Não csqticçaòs da
conservação dn vossa saúde, deixando de
escrever imtncdiatamcnle, pedindo os pro-
spectos ou informações circunstanciadas.

Nào se ucceita importância om soltos
O Centro dispõe tumbem da gatune-

te para massagens. Attendo a chama-
dos a domicilio. Te;. 4.152.

Su.v.l f Semana feí^^'^5^'7"'''''*
*~\\:,0 30 Lins fiSWHhJB "'È

gg°, [Semana l^^S £|

$030 1

$100 •
• • • •

ÜiSilnns í MIIPII
FILIAL OA CASA BARROCOS

105 Rua do Rosário io5 entre
Quitanda e Avenida

CASA MATRIZ Rua do Hospício 1SJ,
canto ela rua da Conceição.
Amanhã ao almoço:

Sarrabulho íí porfngticzn,
lingua do Rio Grande com ba-
tatas, bacalháo assado nas bra-
zar.

Ao jantar:
Creme de aspargos, porco

assado com farofa, peixadas c
bacalho/idas.
Todos os dias ostras frescas e caças, legu-
me- de S. Paulo

Einceiues vinhos Al-ar.i bún, Flor do
Mi.iiilegn, Mon risco e icide Dranco da
quinta da Insun.

Cliopp du llanscatira.
E>tis casas estão abertas.aos domingos

e feriados.
Manoel Fernandes Barrocas

HOTEL MIRAMAR E BABYL0NIA
VBEll-ALUSS!

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

PREÇOS MÓDICOS
Rua Gustavo Sampaio,
n. 64. (beme).

Telephone Sul 972

1
O maior c mais importante du
Brasil. Occupando a raellior si-

tuiição da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência annuttl de HO.Ü00 clien-
jes. Diária completa, a partir úe
10S0OO.

End. Telcg. ~ AVENIDA
RIO Dl? .lANKIRO

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos frèguezes mobilar
toda a sua casa sem capital;
rua Riachuelo n.
gresso.

/> Casa Pro-

TOSSE
O Xarope Peitoral de

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

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheumatico
Energil depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

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

HÔMÍEOPATHIAi

CORAÇÃO
Moléstias do coração, com falta de ar,

cansado, hydropi.siaí, pés inchados, palpi-
tações, dores do lado esquerdo, rlieuina-
tismiin syphilis (li) ciòração, liitojaniontò
das ártcrias dei pescoço, suffociiçOes, le-
sues, endiii-ardite>, elilalãçõcs dus vasos
ilosapparocem com o único especifico eles-
coliorto c APPROVADO PELA SAÚDE
PUBLICA, O C.\HIlI0C,F.N0i,. Brilhantes
curas! Iteceitado pelas nolabilidadcs
médicas!

Hncoritro-sc nas boas pharmacias o
ilrojçiirias. Granado & Filhos — fina da
Uurugiiaynrin n. Ul, Rio de Janeiro.

t,A POUPEI
ASSEMBLÉA /OO

Vestidos de filo, para
senhoras e mocinhas

Vestidos para meni-
nas de todas as idades, o

melhor e mais variado
sortimento

Enxovaes para bapti-
sados, chapéos, toucados,

etc.
Cintas elásticas, mode-
los práticos e elegantes,
para senhoras, a i8$ooo

WÀ**
W£Í%k*õs2? aV

Dinheiro sobre pe-
uhores de

jóias ecautelas do Monta
de Sgccoítq

•
Casa Gonthier

HENRY & ARMANDO
45 e 47, RUA LUIZ DE CAMÕES 45e 47

Casa fundada cm 1S67

t \UllAs
FORWflCANTES

Ctirniii: Anemia, c pailitlez das
faces.

Agentes geraes:
Carlos Cruz & Comp. — Htia 7
de Setembro n. 81. — Em frent.-

t> niriomii OTÍF.OM j

s
ul

Tosse ? Tosse muito ?
tome a milagrosa

BRONCHIGIA
1 \iclro 2$íj00

Constipou-se ? faça
uso ua

GRIPPINA .
um dos memores remedi-
os alé nojo conhecidos pa-
ra aborlar coiístipaçôes c
curtir inílttenza.

1 Vidro 1$000
Adolpbo Vasconcelos

ES
en
55

*
27 Rua da Quitanda

m^iO? o* 0^«SbT

/•naféH•delangrenier»
VS CONTNAI ];¥
lf- TOltt, DEfLUXO, JÉ

SÃO LOURENÇO
Pensão Stella

Troprielarlo, Daiio Mascnronbas
Rede Sui Mineira. — Csuada dc Mi-

nos.
r.ccontomcnlc inaugurada perto dai

f-nilos iiicgiioianti:'. dispflfl de nposon-
(us cpilfurlaveis o Itygicuicos. Tratanu-n-
Iodei' ofiloni.InfurinaçOes na aJmiiiis-
tiavào deste jornal.

ESC0L4 DE CORTE
ftlmc. Tcllcs Ribeiro ensina

com perfeiç3o a cortar sob
medida e com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tempo indcler
minado.

Moldes experimentados e ali-
nliavado».

Acccitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4o andar.Odeon á
direita do elevador.

A MhU CliimiM, 11 run do UvrstJlo
n. 81, •'• 11 insii ipio rnols barato vomls,
vUto o liitnide lortlmonto cpn tem; dmnit
n ititeiniio dos soiiliores Vlajunleu,

Vendem-se
Jotas a prçcos baratissimos: nt

lionçalves Dlus 87run

Joallieria Valentim
Tclcplione n. P01 — Central

Vende-se
oii nlugo-sc nm prédio novo, ten Io d|i«s
-alas, dou* «itmrlos o mon depoiuloncli.',
inr.liin nn froiile B.grandfl Icrrono. — Rua
Vinte ii oito de Agosto, 11. 120, liiinouia;
trata-f o nn rim S. Cleincntu 0. 81, liija,
com o nropriolnrio.

Tuberculose

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO <& C.

Mine.
Ol.lYKl-Pintura deeabellos

RA tinge cabedos particularmente, só a
sonhoriis, com llenné. Actualmente ga-
ranle a rnaiur perfeição no seu trabalho.
Duração quatro mores. Completamente
inoflensivo. Preparados recebidos da F.uro-
pa pelos ullinio-* vanores.

Avenida Comes Freire n. 108, sobrado.
Telçphone 5.800 Centrai.

Nao precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GERAI,

Rua Tlieophilo Ottoni n. 34

Tclcplione Norte 355

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' -

Teleph. 5.324 C.
GAFE' SANTA RITA

mmm\lmT~^h SSSB^Sl 1iS3ms«»%

^E^^BcJasi^MBB
frnrm vm ujh

Rua do Acie n. 81. Telephone M01 Norte
o rua Marechal Floriano, 22. Telephone
1.218 Norte.

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

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

VENDE-SE
Vende-se barato o prédio da

rua Antônio de Padua n. ii,
Riacluiele, próximo da rua 24
de Maio. com duas salas, cinco
quartos e mais dependências e
grande terreno; trata-se no mes-
mo com a proprietária.

A Sjphilis vencida por pouco di-
lilieiro pelo novo produeto

fiancez

MAIMCEOL
SoUição estável, eslerilisante e
in.jcctavel ele Neosalvarsan, expe-
rimentada eom suecesso nos lios-
pitaes -S. Loüis, Beaujon e outros

do Paris e Duciios Aires

NEUKASTHENIA
O Hcnialogenol de Alfredo de

Carvalho é u único que cura esta
terrivel moléstia; innumeros altes-
tndos.

A venda nas boas pliarniacias c
drogarias do Rio o dos Eslados.

Deposilo: — 10, llua Io ele Março.
- Rio.

O mais moderno especifl -o que cura »
o STENOLIN'0, íecciltido o admirado pilai
notnhllldades médicas do paiz c da f.u-
ropa. Cicatriza os pulmões, mata oá nii«
croblos, dá vida fi saúde íis pessoa.» Ira-
cas, anemii-as, dyspcpticns ncurnstlicni-

as e fuitnlcce u^ iu-'\o<. dando o e.íur
da mocidade. Bròjpiriii Granado i- ril^js,
rua Uiugiiaváiia, 9Í. Vidro f.S: pelo rur-
reiu, 7jr.u0.' Conte-iias do attestados I

S. LOURENÇO
MOTEL CENTRAI,

— Pronrietarin: Jnsó .ln=llno Ferreira —
Rede í-ul .Mineira — Estado

de Minas
A estação ile ngu.is mais proxim»

dns grandescapilae< ileS. Paulo e Rio,
InlormaçOcs: rua Clapp 7: O.S José 1.

RIO DF. JANEIRO

ASTHMA
A cura sú sc obtém eom o es-pectnso

dcíeobcrto pelo l>r. Iiing's Palmcr, o
CARDIOGENOI.; não fnllia n.is offlj-çâes,
filiados no peilo. falta .le ur, íic-cessoí.
Drojaria Granado i Filhos, rua Cru*
guayana, 01; Rio de Janeiro.

Vidro OjOOO; pelo Curreio, SSú^O,
Attestados de valor.

DtNTISTÃ
A. Lopes Ribeiro, cirurgião elentis.

ta pela Faculdade de Medicina du Rio
de Jnneiro, com longa pratica. Traiu-
Ihos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, rua ela Quitanda 11. 48.

Tell's Bier
A cerveja preferida pelas Se«
olioras (leve e saudavelj.

Iniroduzida no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 188Q
com MEDALHA DE OURO.

Rua Riachuelo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

Oleo para lamparina
Aromatol

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 h. 65

Professora de corte
Habilita n cortar por escala geométrica

e pralii-a qualquer modelo, inclusive tail-
leur, em poucas lições

Também corta moldes sob medida o
podem ser em fazendas, alinhavados e
provados 011 meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uriigünyana 110 i- andar
T13L. 3.573 NORTE

Papeis pintado?
Casa Brandão

E' a nnica casa que nesla
época pôde vender modernos
papeis pintados desde ,100 réis
a peça.á rua da Assembléa, 87,
(próximo á Avenida).

Curso de preparatórios
Mensalidade  2^000i).pt

Professores do Collegio Pedro
II. Rua Sete dc Setembro, 101,
i° andar.

Novidades musicaes
Para niano, últimos tangos, valsas,

onc-sleps de suecesso executados nos ca-
bnrct> chies da capital, á venda na Casa
Slephcu. Secção musical ele

). ANOREOZZl.
Crnndo sòrlihichtb dc rolos para AUTO-PIANO.-Rua São José n. 117 (cantolarcjo da Ca lineal.

A FIDALGA
Reslaurant onde se reúnem as nniilio-

res familias. Rigorosa escolha leita dia-
riiireiõhte; em carnes, ca.;as o legumes.
Vinhos, iinpoilaeáo do marcas e.-tclusivui
da casa. Pretos módicos.

RUA S. JOSÉ', SI - Telep 4.513 C.

ANTARCTICA
Recebem-se pedidose encòninieiidas des-

tas atanuuias cerveja.'
no Deposito á rua Ria
chuelo n. 92, (Emprc-sa de Águas Gazosas);
entregas ao dpinici-
lio Talenho^fl ^?6i \

Cabaret Restauram do

CLUBMOZART
HOJE E SEMPRE

A elegante bonbonniòre da rua Chile, 31

Todas as noites, ás í) horas, suecesso
Inegualavel da « troupe n contratada ex-
pressamehte para este cabaret em São
Paulo e Buenos Aires pela Agencia Thea-
tiRl.Ingleza.

A sympatbica cabarotière LAURA
ORETTB. 

FLOP.V, cantora franceza.
LOS MINKP.VIXI.
TRIO KANEIWSKY, bailarinas russas.
KINETTB, ohanteusc ffançaisé.
SILV1MA BEI.I.A I.ÜZITANA.
HELENE LA C1GQLETTI3.

lirevamente — Novas estréatí.

Variado corpo de baile sob a uirecção
do prolessor PAULO.

Orchestra tle tziganoi sob n direcção
do prolessor brasileiro ERNEíTO NlUtV.

PALACE THLATRB
Grande companhia LUCILIA PERES-LEO-

PULOO FROES

HOJE-Sabbado-HOJE
A's 8 e ás 10 lioras

Únicas representações da comedia cm
tres actos, de ARTHUR AZEVEDO

O DOTE
Notável creação artística de LUCILIA

PERES
Ilenriiiueta, LUCILIA PERES • Isabel,

Apollonia Pinto ; Anseio, Attila Moraes;
Rodrigo, LEOPOLDO FROES ; l.üdgcro,
João Cola- ; Pae João, Eduardo Pereira
Lisboa, Emygtlio Campos; Espozende,
Estevão CBpipos. 

Amanhã, « mntinée » ás 2 1/2 — O
DOTE.

A' noite, ás 8 e ás 10 horas — Despe-
dieta da companhia—O CAFÉ' DO FE-
LISBERTO.

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia de sessões,

Eclcn-Thciitro, de Lisboa
do

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia de A. Gòrjão

HO«TE HOJE
Duas sessões-

c 0 3
Duas—A's

i da noite
W

Dous iuiiiiiíicnlos cspectaculos
com a celebre, ipicrida e popular

revistít-ltiiitii-iii cm dous actos
c nove qúalros

MARÉ DE ROSAS
O maior êxito desta « tournée »

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

Toma parte toda a companhia
Sumpluosos scenários — Luxuoso

(çtinnlii-rotipa — Apparatosa o ini;e-
cli-scène d

Amanhã—Grandiosa <¦• inaliiiéo
2.1/2 - MARÉ" DE ROSAS.

THEATRO LYRICO
UA f\P Recita de despedida da DIVA MUNDIALnUllls,> MARM BARRIENTOS
A's 8 ;!/l, com a opera cm I J| f D A \l I A TT A
quatro netos, dc VERDl "" 

l» M I ílH V I H I H
A mais genial creação da mais celebre cantora do mundo

SCHIPA-CRABBE' - Director da orcliestra, XAVIER LEROUX

Preços: Friías 150$; camarotes, 110Ç, poltronas e varandas, 5ÔÇ; cadeiras,
15$ ; galerias 1- fila. 7$; 2- fila, C$000.

Amanhã, domingo, ás 2 lioras cm ponto-ULTi.MA RECITA DA TEMPORADA-
Grandiosa • matinée » :

TOSCA
Festa artística do celebre tennr TITO HCIIIPA. Protagonista; Gilda Dalla Rizza

—Se-arpia, Armand - Crabbè. Director da orchestriti Xavier l.crou.x.

Preços para a a matinée e: FrizaS. 8t'$; camarotes, 50S: poltronas e varan-
daí, 12$; cadeiras, SS; galerias I- fila. 7S , ditas de 3 fila, GJOOO.

Galeria; á venda na bilheteria doThealrò l.vrico, das 10 lj2ásõ da tarde.

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA 4- C.

HQJE HtttP
A's S ó'/.l

Orcliestra do 21 professores sob a
regência do Arthiiro Fiassinesi.

Consagração da genial artista

FÁTIMA MIRIS
A mais comolela artista de trans-

formisino.
PROGRAMMV NOVO

0 Segredo de Proserpina
Um acto — 02 transformações —

Sempre FÁTIMA MIRIS!! !
GEIS1IA- l.uxiiu.*a < niise-en-scène »-PARlS-C.ONCEIil.

Prçços: Camarotes e frizas, 15$:
lugares clistinetos, 3$; cadeiras de 1-,
2*; littlcões, ÍIS .: -J.S; galerias nu-
iíieradas e entrada geral,' 1^01)0.

Cilbcles á venda nu tliealr^.
Àmunliã, c matineís u ás 2 i/2.

THEATRO RECHEIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

« Tonrnío > Cremilila dlOlivcif-ti
HOJE: :HOJE

A's 8 horas e ás 10 liurns
Os cspcctacuios preferidos pela elite !

umm
Rrilltarite creação de CRÈMILÜÀ

D'OLIVl-.lRA.
Miigiiitlcó trabního dc ALEXANDRE

AZEVEDO. 'i° pintor Gernrçíu.

Amanhã, doihingn, « matinée » ás1,2 e ás 7 li. i e '.» 3/-1—O CANÁRIO.

A seguir a comedia inglesei dc Pinero-MENTIRA Dl! MULllEIt"
EXI10 ABSOLUTO

CAB.UiLI Ri-.SlAl.iiA.W 11.i

CbUB DOS PObITICOS
RUA DO PASSEIO N. 7S

' .-:

O mais elegante desta capital
Rendoz-vuiis da clito carioca

ARTE .. MUSICA. l-l.'0lll!S
Iloje.graniliosa o sntréc» em quc tomntn

parte os mais ili«tinctoR nrtistns do ge-
nero, sob a direcção do olegnníe cabaretier
brasileira'(único no gênero) JÚLIO MO-
rães; '

LA IRERIA.a raiiiha do baile liospanhol,
I.INA DORIS, cantora franceza.
LA MURUCIIA; ti graciosa canlantl

ilalo-argoiftirin;
LA NINETTE.seni rival cnntora francci».
LA VALENCIANITA, coupíetisla luspa-

nliiila.
Artistas contratado' expressamente pel»

Empresa PAR1S1-MOLINA em Bucnoi
Aires

Orchestrn ele tziganos sob a direcfti
lu pèjtulnr PICKMANX.

• Segunda-feira, eutréa de novo; artüu


