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á nova marinha mercante da lia
E O BRASIL ?

(Especial pára A NOITE)
Roma, -.'• (fe agosto.

A guerra lein revelado na vida iiilern.icío-
fiai dos listados enormes deficiências, que uté
íiojo passaram sem reparo, ou não desperta-
um o menor interesse

A Ituliu, por exemplo, sõ agora teve a rove-
lição dns deficiências da sua niariiilin uirr-
canto, relallvameute ú sua importância dc
grande potência luilitica c commcrcial. E. em-
quanto o conflicto horrendo, que perturba
profundamente a Europa, desperta no csplrl-
to dns nações todas ns suas Inesgotáveis ener-
l.tt\ o nas fronteiras os seus exércitos se ba-
tom lierolcamenlc, paru fa7rl-n conquistar
nu mund» o logar a que tom direito u sua mil-
lenarln clvillsnção, ns classes que dirigem ns
orjoiiisações econômicas do paiz estão cui-
dando do fazer voltar aos antigos esplendores
í! Cernira e Uc Vcuu/.a a suu marinha tncr-
cante."Navigaro necesse cst". Nunca, como agora,
oi Italianos comprobenderam que para ser
grande a Ilnlla precisa du uma marinha mer-
cinte do prlmclrn ordem. Nunca, como ngorn,
os italianos tiveram o ensejo de constatar que
para não ficar seu paiz dependente de nina
outra ijolenciu torna-se necessário construir
navios e mandnl-os inundo sfóra, em grande
numero, o em todos os tempos e cm todas as
dlrecções.

L eis abi o fim da reunião que o* cnnr.lrii-
ct.iri"; novaes c ófniodorcs Italianos realisn-
iam hontem em Homa, no Ministério dns
Obra-. Publicas, sob a presidência do minis-
tro <los transportes por terra c por mar.

Tem sido uma das raras reuniões cm que
se fizeram poucas palavras c tomanirn-se,
pcln contrario, resoluções concretas e impor-
Uníissini.is.

O ministro Arloltn teve o cuidado do não
fjzer discursos: só expòz rapidamente o ne-
cessidade que tem a Itália de iniciar logo a
(¦(instrucção ilo maior numero possivel de nn-
vios de carga, nos estaleiros nncionaes, de
maneira a resgatar-se o mais depressa da nn-
liga dependência dos bandeiras estrangeiras.
Explicou depois todas as providencias de fa-
vor decretadas pelo governn, afim de facilitar
u formação da nova esquadra commçrcinl dc
que a Itália precisa, li levou c infira an eonbe-
cimento dos presentes o.s accordõs estipulados
lia reunião de Pallaiiüa com o ministro inglez
lluciiimaii, pelos quaes, apezar de não dispor
;i Inglaterra, ua liora presente, sinão dc mate-
rial metalllco necessário ás suas nccessiiladcs
ii-tcrnas, obtivemos que o governo do rei Jor-
gc permitisse a exportação da quantidade que
desie material for precisa para os estaleiros
italianos. fi,r"CímcHiindo,- -gnrnnUi^-fflie-—osse
"nníerfnl será transportado da Inglatcrru para
a Itália pelos vapores allemãcs c austríacos
por nós requisitados, c que as novas constru-
cções seriam financiadas pelos institutos dc
credito italianos.

Seguiu-se com a palavra o sub-secretnrio dc

A política de Matto Grosso
e o Sr, general Barbedo
Pede-nos o Sr. .general Barbedo a publica-

ç."o do seguinte :
"Depois que fui nomeado commandante da

fi' região militar, alguns diários têm-me nl-
trilmido declarações que se relacionam coni o
desempenho de minha futura missão. Ainda
hoje, o "Correio da Manhã" nffirma haver
visto, om minhas mãos, durante uma viagem
de bonde, um documento qualquer com res-
peito ú questão de Malto Grosso.

Declaro, de uma maneira formal, não lia-
ver concedido entrevista alguma nem mostra-
do nenhum documento a quem quer que sc.ia
c que não recebi ainda do Exmo. Sr. presi-
dente da Republica', nem do Sr. ministro da
Guerra, inslruççõcs relativas ú situação."
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Morreu o chele do partido
conservador rumaico

BÜCAREST, 10 (Havas) — Falleccu o an-
ligo "leader" do partido conservador, Sr.
Filipescu.
-— i «li»' i

Os pesos viciados
Um dia destes encontrei o Abrea ro aonde

rom um volume maior do qnc o permiitido
peta praxe, a homens de cer.li situação
social.

Qnc ê isso, Abreu ?--{¦'mo balança — responde-i tllt;
i. continuou :A mim sempre me parcc.tu, por palpite,

que o peso dos açougueiros era menor '•'ih
que o regulamentar. Não podia verificai
porque só ha cm casa uma balança velha,
sepi pesos. Um dia desles a cozinheira, qnc
(ijunla jornaes para vender, pàz os ijus ti-
íi/i« numa concha da balança, Ires kiioj dc
nirne na outra, c o equilíbrio ficou perfeita.
lUla foi ao açougueiro c disse-lhe: —Aqui
estão ires kilos de jornaes; dê-me seis tos-
tôcs. —Tres kilos? — disse o açougueiro,
pcsando-Os, Que. ires kilos ião estes ? islo
pesa exàcliimenle dous kilos e duzentos
iirammas. A cozinheira cxplicou-lhc que os
havia pesado pela carne, c o homem lli.> pá-
(imi cous mil reis pelos jornaes, com a con-
'lição de nada dizer ao patrão. Mas é uma
cozinheira dc bem. Que. ar, ha. E por isso
vou ai d'aaora cm deante pesar lodo o rnen
fornecimento".

1'assaram-sc dons dias. Hontem encontrei
de noun o meu amigo,Então lucrou com a balança? — per-
(iiintci-lhe.Lucrei... um bloqueio. Apenas se di-
milgoú nn bairro que eu tinha uma balança,
o açougueiro dispensou minha freguezia, o
Vendèiro pediu demissão de meu fornecedor,•m outros recusaram minha clientela. Estou
toijcotddo,.:

0 peso viciado dos açougueiros é iraili-
tionãf. O meu, um Gomes, sempre suppuz
que. tivesse os pesos certos pelo padrão òf-
ficial, porque i homem geralmente coiiside-
fulo ile bem. Oulro dia, entretanto, o ufc-
iidor da Prefeitura esteve, no seu talho e cn-
iontrou pesos errados.' Reuniu-se povo.

Quando a multidão se dissolveu, fui vel-o
? o encontrei acabrunhado.Olá, Sr. Gomes, que foi isso ?

l'cso errado, seu doutor 1 Uns pesos de
thumbo que um iralantc me veiu vender
Piníj e que eu estava usando como certos.

-Então o senhor estava a fornecer à fie-
Gitezia oilocentas grammas de carne por
Km kilo ?Peor, seu doutor ! muito peor l.. • Eu
tttava usando um peso dc kilo que pesa
tnlt c cem grammas!...

listado Anconn, o qual traçou um program-iiia pratico paia sc chegar ncsle mesmo niuio
á conalrticçãu do mnior numero possível de
navios, o que coutem duas decisões capitão*:
mi lão dos coiutructorcs o armadores era "cou-
i.oiviu", e coiistrnrção em "series", isto i,
reduzir os navios a construir a um ou dous
lypos únicos.

Apôs brevíssima discussão cm que tomaram
parle os prlnclpacs armadores o constructorei,
sobre os meios necessários para se alcançar
mais rapidamente o fim almejado, foi doei-
diila a formação do "consórcio'.', que será
constituído legalmente por estes dias.

No entanto, fnl estabelecida n conslríicção
i mundial a de 11 navios du li n S mil tone-
ilidas. .

Foi assim resolvido um dos mais graves
problemas para o futuro dn Ilnlla. 15 a roso-
lução foi cncoulradn com uir.a facilidade, fir-
lucza e segurança que honram o governo, quolão opporlunanienle foi l:ir-í<> de favores, c a
industria particular, que se mostrou digna
dc nierecel-os.

I! eu oprcsr.o-mo cm nssignnlnr o imporlhn-
lc acontecimento aos governantes do lírasil,
para que saibam aprnvcital-o. As dilficulih-
des em que se debatem todos os paizes da
America do Sul, e especialmente o Brasil, pró-\vui justamente dn falta de transportes e do
enorme, inverosimíl alia dos freirs. Dever tle
nm bom governo seria, pois, assegurar ao sr-:t
paiz o concurso do maior numero possivel de
navio:; para o trafego com a Europa, depois
da guerra.

0 Brasil .já cpnslnlon nestes ullimns mezes
quo 80 ' " dc seu rafe foi só transportado pornavios italianos.Claro o, pois. que depois da
guerra, quando ao porto de Oenova c ao dc
Nápoles jnnlar-sc o dc Triosle, a llalia será
mu dos centros mais impnrlnritcs e .mais pio-
picios para o comnicivio brasileiro';

Que ha de í.-izer, jiois. o governo do Brasil?
K-l.-ibcli-ccr dó antciiião uma linha subsidia-

d.i, que, iiiilcpenilcntiítnciilc dns mit.rns livres,
ligue os portos dc Santos c do Itio com os dc
Nápoles c de Triésfe, U para is.-o o Congrcs-
so deverá votar a verba necessária.

O problema é grave e Importante c devo
ser considerado o resolvido com largucza de
iiié.is o de meios.

Não C- com a economia ile alguns milhares
de contos de reis que o Brasil poderá gáraíi-
tii* o seu futuro: ao passo que; com um peque-
no sacrifício, que pese aliás beirt pouco no seu
orçamento, poderá tomar um assento de pri-
meirn ordem no banquete que a Europa vae
offòfcccr, depois da guerra, aos paizes de ex-
portação. .- PciíSetn" s'Òrlh'mentc"*ftTssò*"n"s" egrégias pcY-soas que regem os destinos dessa terra mara-
villiosn, tão pouco conhecida e tão mal julga-
dn, por culpa dos que arrancam, ás vezes, ao
povo ingênuo as honras do poder,

Alfredo Cusano
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Ao Dr. lrbaldino do Amaral, que figura nh
historia dn nnsca Coiislituiçào, já represou-
lou no Senado o Eslado do Paraná o é um dos
encarregados, por parle deste Estudo, do re-
digir a iicta do accordo, nprouve eslá tarde
nos tráiismitlir algumas idéns sobre o ac-
corilo de limites entro o Paraná o Santa
Clithiirlna, S. S. iludia, com relativa isen-
ção de animo, apreciar os fados, como
quem se acha afastado da agitação da políticafederal c como quem á política do Paraná está
preso apenas pelo vulo de paranaense quedeseja n paz o a felicidade do sua terra,O que sei do accordo — disse S. S. — 6
o que está publicado nos jornaes. Eala-sc
agora no praso dentro do qual Paraná deveria
entregar n Santa Cathnrinn n região domar-
cada pela base do necordo.Diz-se que sc co-
gitara dc um termo do 110 dias; não creio, po-réin, que seja verdadeira tal nsserção, por-
quanto o Sr. presidente Camargo conhece
bem ns leis dn paiz o as do Eslado que goycr-na liara ter lido n lembrança dc estipular pra-sor, á execução completa do accordo. A Con-
.•diluição paranaense eslulue que as alterações
de território só podem ser cffcctiiadns depois
de duas sessões annunes e npprovação do Con-
grosso Nacional, Assim, hão se pôde cogitar
de prasns. ou, melhor, este será aquclle que
for necessário á reunião dos dous congressos
cstndilacs e npprovação dò duas sessões nn-
niiaes.

Pulando propriamente sobre* o accordo. o Sr.
t holilino do Amaral levo ns seguintes cx-
pressões:Na minha opinião Paraná é prejudicodocom o accordo do Sr. Affonsò Camargo. Disse,
e corrigiu logoj Do Sr. Affpnso (Jiimargo, não;
do Sr. presidente da Bcpnliiic.i, queria dizer,
porquanto foi S.Ex. quem escolheu as bnsos
do necordo;

Paraná, segundo penso, tinha c lem direito
a todo 6' Cóiilcstndo. Mas, como contra tais
direilos já se haviam pronunciado varias sen-
Icnças do Supremo Tribunal, acho que os pa-rniinenses se devem conformar com nm ac-
corda quo lhes concede cerca de metade ila rc-
gjno e. o que õ mais. vem evitar as lulas infer-
iiiccs que tanlii perturbavam a vida do lista-
do. Sei quo ha muitos protestos conlra o ne-
enrdo; deve-se, porém, ter cm consideração
que n maioria dellcs parte dos adversários' (To
governo, que, em vez do se liarinonisarcin nes-
sa questão de tão elevado interesse, preferem1,
por colicrcncia, manter attitudc irreduclivel
de opposição.

O mal todo provém das sentenças... "O Su-
premo julgou ínal... O accordo, porém, é
IrenÍ*TnblfinT^Ò'"*í'fu*8'^
seriam arrastados os dous Estados quando,desprezados os embargos de execução, Santa
Gathnrino pretendesse oecupar c governai- as
terras sobre ns quaes successivns sentenças
lhe rócoiihcccratn direitos, direitos que, aliás,
sempre neguei c nego.

A GUERRA

A RUM AM A NA GUERRA
A reorgarisaçâo do gabinete

LONDRES, 18 (A. A.) — O Sr. Brat
presidente do gabinete do ministros da
i" '.'''ou o« chefes da opposicãõ

wno,
ilu-

•"rs.

dn monte Ncgri c bem assim Zancassa e fize
mos quarenta c um prisioneiros.

Em Orsova, duellos de artilharia.
Na frente sul, no longo de todo o Danúbio,

actividade da artilharia e das tropas do in-
fantaria."

iflaje--

A ITÁLIA NA GUERRA

...,• o.s. 1 ni.fi tionesc.o e MÚrfiitliüuiuii',
chefes tle dous partidos rumaicos, c que
vão fazer parle dn gabinete. O Sr. Tdlçe
Jonesco foi sempre, um partidário extre-
íriado dos alliados; o Sr. Marghiloman
cra considerado, antes da guerra, o chefe

dos elementos gcrnianophilós
Joncscu c Marghiloman pnra participarem do
ministério, afim de dar no actual gabinete cn-
meter de concentração nacional.
Em todas as frentes

LONDRES, 1G (A NOITE) — Tclcgrapliam
de Bucarest, cm dala de hoje:"Em todas as frentes de. batalha, ao norte,
a noroeste, ao sul e na Dobíudja, a situação
melhorou muito nestes dous últimos dias.

A offensiva dos austro-allemães na Transyl-
v.inia pódc ser considerada dominada, As tro-
pas rumnicas reconquistaram já parte do ter-
reno perdido c tomaram novas posições. No
valle do Jiul oecuparam, dc assalto, o cume
do monte Ncgri-Zancassa, aprisionando 42
húngaros, comninndailos por tres officiaes ai-
lemães. Os austro-allemães foram também cx-
pulsos do valle do Politosha, scndo.lhcs infli-
gidas urandes perdas.

No Eanalo, ao noroéeste e nordeste de 0'r-
sova, os nllcrnães foram também impellidos c
os rumaicos tomaram novas posições.

No frente do Dannliio houve, em diversos
pontos, tentativas (1os,teuto-'iiil-;aros pnra des-
embarque dc tropas no território rumaico. O
inimigo julgava que os rumaicos, devido á
pressão ao norte e na Dobrudja, tinham dei-
xado indefesa n margem do Danúbio. Uludiu-
se, porém, e a artilharia riimaicá melleu a pi-
que, até agora, uns vinte lanchões carregados
de tropas.

Na Dobrudja, a situação não soffreu inotlifi.
cação: Tem havido apenas fortes duellos dc
artilharia."
O ccmmunicado official

Communicado of-BÜÇARESÍ, 10 (Bavas)
ficial:"Km Lucar, violentissimo combate. Manto-
mos, entretanto, todas as posições.

No valle do Alt, combates de artilharia sc-
cundarins.

No valle do Jiul tomámos dc assalto o cume

Ao longo da frente
ROMA, 1G (A NOITE) — O ultimo commu-

nicado do iieneralissimo Cadorna informa que
as tropas italianas realisaram um ligeiro re-
euo a oeste do Tovo, em conseqüência de te-
rem sido atacadas por contingentes austria-
cos moitas vezes superiores em numero Logo
cm seguida, porém, depois do reforçados, os
nossos soldados contra-atacaram o inimigo,
expulsando-o do terreno conquistado.

A artilharia austríaca de grosso calibre
continua a bombardear Gorizia.

A batalha do Carso prosegue. As massas
italianas atacam, com suecesso, as linhas aus-
triaciia, que estão em franca retirada. Entre
os últimos priisonciros ali capturados foi en-
conlrada quasi inteira uma companliia alie-
mã. Officialmcute são os primeiros soldados
allemãcs capturados na frento italiana.

As baixas dos austríacos no Carso, nestes
últimos quatro dias, são calculadas pelos seus
próprios prisioneiros em 32.000 homens.
Noticias do capitão aviador

Pesei
BOMA, 16 (A NOITE) — Uin aeroplano ai-

lcnião deixou cair sobro as linhas italianas,
na frente de batalha, uma mensagem cm quesc lia o seguinte :"O corpo austríaco de aviação envia-vos os
objectos'pertencentes ao capilão aviador Pes-
ei — cartas, carteira, pulseira-relogio de ouro,
corrente com tres medalhas de ouro, 1S5 liras
cm ouro, Cü liras cm papel e uma lapiseira —
que morreu como um bravo, a 4 do corrente,
sobre Eicri. O capitão Pesei foi encontrado
gravemente ferido na cabeça, morrendo pou-co depois. O seu cadáver foi sepultado com
as honras devidas ao seu gráo. O observa-
dor que o acompanhava, tenente Jorge Cas-
telello, está ferido, mas esp.orá-so salvnl-d c
melhora dc dia» para dia. Aqui vão as cartas
quo elle nos pede para fazermos chegar ás
vossas mãos."

Com esta mensagem foi lançado um pacotecontendo todos aqucllcs objectos.

A Grécia quer eiatrar saa

Uma proposta aos ai-
lindos
ATHENAS, 16 (Havas) — O novo

gabinete renovou aos alliados a propostaofficial feita em 18 de setembro findo
para a entrada da Grécia na guerra.
O Parlamento adiado

ATHENAS, 10 (Havas) — O rei Constanti-
no assignou hontem uin decreto adiando por
um mez a reunião da Câmara dos Depu-
fados.

0 Congresso de Estradas de Rodagem
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E o Congresso das. Tarifas e dos
Transportes ?
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As -Jâniagcris dá estrada de rodagem nos Estados Unidos—O transporte de ge-tiiros c toda a espécie de carga feito an licitas estradas carroçaveis, cm auto'ca-
min/iõrs. Estas estradas foram construídas com retalho e diminuto ônus para os

<-~ cofres do thesouro norte americano
O Congresso de Estradas dc Rodagem eslá

cm pleno funccionnmcnto. O assumplo, lar-
ghmerítc interessante o oppiirtunissihio, l»m
offórccido uma conlinuiilailo de npplansos
sjginficnlivbSi tanto quanto merece n ini-
cjaliya que sc fez cheia de decisão o prom-
pia pnra vencer. Ligado ao problema de
nossas vias 'de communicação, tem-se dito c
explorado o lado patriótico que a intenção
pratica ilns promotores do Congresso vae. in-
cèiUiv.ando, como qlie descobrindo, alargáh-
do, jilaiios do defesa nacional, neste mo-
niciilo do rubro cnthusiasmo pelas coiisas
militares. Tudo isso não pódc, outrosini, doi-r
x;ti- de ser npplnudido; mas, eoiivenliiimos
que o lado do estudo, a iniciativa primor-(Pai, soja sempre a necessidade absoluta dc
òíijimuijicaçõès amplas para a grandeza do
commercio interno, dá producção nacional,
qi/e não corresponde ns expansões e proprie-
dados do nosso território vastíssimo.

Quando, ha pouco, dizíamos — iniciativa
cheia dc decisão — rosa 11 ávamos o facto
pouco commum dentro todas as iniciativas
promissoras que púllúlãih de quando em
quando o desapparcceni riiyslcriOsamèhtii na
sua própria vida cplicmern. Uma dellas, iu-
timaiiiente ligada ao assumpto dns Estradas
de Hodagóm, surgiu dc re))onte e trouxe a
impressão do que iriamos ter cm breve unia
legislação perfeija sobre tarifas, !i scmclhnn-
ça da italiana, por exemplo, que é modelar,
dn norte-americana, dn ingleza ou da alie-
mã: n reunião do Congresso para o lis-
Indo rins Tarifas o dos Transpoflos. Dir-
sc-ia, quando sc cogitou do assumplo, que.
a nossa índole administrativa passava por
estranha mctnmòi-phoso. Era o interesso pe-
Ias cousas praticas dc que tanto necessit.i?
mos para o natural progresso do nosso paiz.
Marcou-se a rocinião do Congresso para li)
(lc maio, e, quando chegou esta d.iln, cila
j.i fora transferida para 7 dc setembro. Os
estudos sc avolumavam — diziam os offi-
cios trocados a respeito. Antes, successivns
reuniões preparatórias, ile autoridades no as-
sumpto, tiveram também éco, e lodo o
mundo esperava pelo dia da abertura dos
trabalhos, a 7 de setembro, quando um acto
do ministro da Viação, nttciidendo ao que ]iie
cxpr.z o inspector federal das Estrada', mis-
pendeu n reunião por tempo iiiiiclcrurnndo
ou, melhor, desferiu o golpe de moile no
Congresso, que poderia ser alguma cousa de
proveito, por pouco que fizesse, nllondenrlo
a que o assumplo consliluu'lambem um pro-
blcina nacional.

Bem haja, pois, a decisiva orie.hííição dos
promotores do Congresso de Estradas de
Rodagem, buscando mil e uni alvilres.

Destas còlúninns, certa vez, detalhada-
mente, mostrámos cm como abandonávamos,
por falta de cnmuiunicaçõcs, duas poderosas
força", para o nosso desenyólvimehtb eco-
noinico, no mesmo tempo que a Argentina
coniprcliendia claramente a situação e delia
tirava o máximo partido. Era o escoadouro
das pròdiieçõcs boliviana e peruana através
Matto Crosso, S. Paulo, Rio e Santos, para
o sul, e Ribeiralta, rumo ao Amazona.,' c
Pará, via Madcira-Mamoré itaihvay, pira o
norte. Que se alíegiissO ri- impossibilidade do
prolongamento férrò-viario da Noroeste,
mas o problema seria resolvido com as Es-
tradas ile Rodagem. A Argentina, cheia- de
progresso, enfrentando até uni incidente di-
plomatico' com a Bolicia, do qiiál se líóiívo
liiui.lb bem, levou a ponta doi trilhos de sua
via férrea de I.a Qujaca á Tupiza, iniérnnn-
do-se assim pelo território boliviano, cm

busca do escondònrò de que foliámos, pnraKpsariò e Uiiciios Aires, creand-.i o maiorempório cnnimercial snl-americnno, 'nas
águas do Pi-nta, uma verdadeira Nova Yorltnesta ]>:irle do continente;

Pois bem: o Sr. Pnndiú Cnloger.is, na nl-
tinia excursão ministerial que fez u Malto
Grosso, em Corumbá foi scícntc dcslo gi-
gantesco plano do grandeza pnra ns terras
interiores do Brasil, opulcnciii que sc ma-
nifc.slnvir no centro para terminar á beira-
mar, triplicando o desenvolvimento com-
inercinl marilimo.

Naquelia cidade nintlogro:;scnse o Sr. mi-
nistro ouviu nm vclbo engenheiro, o Sr. De
Blaynionl, que lhe. expoz uni plano de es-
traria earroçavcl, de Sártln. Cru/ ile Ia Slérra
n Corunibá nm passo aiíêuiilinto para o es-»
co.idouro dá producção boliviana através o
no^so território e vice-versa, i) Si'. Caloge-
r.u coiiiprehendeu bastante o projecto; ap-
plaiiiiiu-o vivamente, impressionou-se mei-
mo jior elle e declarou cm Corumbá que.
cm chegando ao Rio, cutenricr-sc-ia a respei-
to com o governo.

E que saibamos, nada fez alé hoje S. Ex.
O "frou-frou" ria Avenida, a politica, as
reuniões palacianas, fazem esquecer as ne-
cessidádos rio interior, que todos nós senti-
mos quando a prcscriitamos dc perto. Neste
borborinbo dn capital, qnnndo se discute,
pois, um problema como o rias Estradas do
Rodagem, nada ba a negar une n decisão dc
esluijtil-o imporia numa acção nova, prati-
ca, iiitçlligcnló c patriótica. 15, ao Congrcs-
so, as communicnçõcs inattogrossenses darão
largo campo de. estudos.

Urna oraorn do dia do
Sr. general Besouro

O gcn-ral Oalitno Detouro, commandant*
J:i 8* CíglSo miiilnr, baixou hoje u teguliilu
ordem üo dia :"O.i exames de Inslrue.fio dos COS vohjji-
tnrios do manobrai, incoriiorados i 3' éi\'l-
são, de meu comninndo, paia «s niH»o)iriis d>>
corrente anno o rcnlliados no li* regiminto
de Infanlnria d.i 0" brigada, após um traba-
Ilio nhi apenas de pouco iii.iím de um mtf,
piizcram pnleute o quanto se pode ob!»r du
cfficlontcs resultados no preparo do cldailío'
paru a defesn nacional, com nm ensino nu-
lliotllco e ordenado e uma vontade firme,
sem alarde o um querer decidido, sem preten-
ciosldadcs. .

I! a: formalidade!) de honlcm, na praça
Marecbn) Doodaro, em S. Christovão, par.i
o solomhê cbmpròinlsso á bandeira, dos mes-
rins (M8 voluntários, foram mais ura Stte-»-
tado (leso brilhante resultado, q:ie, confio
esperançado, terá o stu coroamento com as
manobras gemes.

E assim, possuído do taes sentimentos, con-
grnltilo-me com o Sr. commnndante <ln fl*
brigada de infantaria, general Tilo Pedro de
Escobnr, e com o Sr. commaiidonlc do H° r«-
ginienlo de. infantaria, coronel Abilio Augusto
de Noronha r Silva, o seus esforçados offi-
elaos, cspc.clalmcnto os que foram dirccla-
mente incumbidos de ministrar a instm-
cção."

' . i ¦*•*?*¦ ¦ ¦ ,

Acondessa P<irdo Bazan tem um
monumento em vida

MADRID, lli (Havas) — Telegrapliam d»
Corunha :'•Inaugurou-se lionlom ne:ta cidade um,
monumento cm honra da coudessa Partío
P.azan.

O vío que encobria o monumento foi de*.-
cerrado por uma filha da condessa e nm
filho proferiu o discurso de agradecimento."
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A morte de um co~
nhecidò professor—•—

Falleceu o Dr. J. J. Luiz
Viamua

Era um dos mais conhecidos do magistério
carioca, o Vclbo professor Dr. .I..I. l.uiz \'i:in-
nn, hoje fallccido. Fundador e director do
ala mudo Collegio Vianna", onde se educaram
lautas gerações, lente dc niallimatica da lis-
cola Naval, autor de varias obras ilidacticas,
entre as quaes u popular "Aritbmetica Vian-
na", espalhada pelo Brasil inteiro, o Dr.-
Viauna «ra certamente lira professor de raça,
ii in desses raros homens que não erram a vo-
cação.

O Dr. ,T. ,T. I.uiz Vianna foi easndo com
D. Eulina Vianna, ha pouco laüecida, o dcijt.t
do seu consórcio os seguintes filhos: coriimnn-
ilante Olavo Vianna, Dr. Octavio Vianna, João
Vianna, Oswaldo Vianna, c as Sras. DD; Zlll-
mira Vianna, casaria com o Dr. ,loão l.ima
Vianna, c Carmcn Vianna de Mendonça, casa-
da com o Sr. Anlonio Carneiro de Mendonça.

O enterro saiu hoje, ás 17 horas, da rua Ge-
neral Canabarro.
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Festejando uma victoria
T.ISD0A, 1(i (A. A.) -- O regimcnlo de

infantaria 81, que eslá estacionado no Porto,
festejou a entrega rio prêmio rio Campeonato
Nacional de Tiro, por osso regimento ganhoem provas disputadissimas.

AS DOENÇAS DA MISÉRIA

00I8IÍ8 i. de Dermatologia impres
»aa com a sarna e a pediculose

A acçi« êst Policia e da Saúde Publica

Os humoristas
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A gravura representa o trecho de uma morada collcciiva das mui/as que. existem
no centro da cidade, e de que a policia e a Prefeitura não têm conhecimento.
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1'elo tod.o alcre, vc-sc lojfi» U"1(* ^ '!n"
morista.., .í

A solução de certos problemas sociaes é
geralmente tão complexa c. requer tão profundoolhar rie conjunto que, a despeito ria boa vou-
tndis dos legisladores e autoridades adinlnis-
traliviis, o esqueçimOiito rio uma ile suas fa-
ces vem não raro toiuiar quasi que conlrapro-
ouceiilcs os éíhprehcnriimentos inspiradas

,nas melhores iiiéas ile justiça e huuianidarie.
Assim, todo mundo que mcrècidumcntò não

tem poupado applausos á fundação dos ai-
bergues nòclurnos, os quaes ihdübilavclmcn-
te vieram consultar a uma das maiores heces-
sidailes da população miserável ilo Ilio, ficará
de certo surprelienriiilo ao salier que os alber-
giies desta capital' porque ern sua construcçáo;
ou por ignorai.cia ou esqiiecimenlo, foram
postergadas algumas préscripções hygiehicàs;
estão increinentiihdo a sarna e a peilienlose.
Accresce niiiria, o que não deixa' de augiiicii-
tar a importância rio assumiito, quo no nics-
mo caso rios albergues se acham ás casas do
comrnoribs e dcítiàis inorarias collcctivas.

Dil-o um órgão de aiiloriilaile scicnlifica: a
Sociedade Brasileira de Dermatologia, que, em
officio enviado á Saudê Publica e assignado
pelo seu presidente o-respectivo .secretario,
coriiinunicava líaver. áquella sociedade deli-
berailo "solicitar as medidas necessárias con-
tra d incivniculo da sarna e pediculose nestes
üllimòs tempots".

Nesse officio se declarava que os priucipaesfocos dessas epidemias são as moradas colle-
olivas, lács como os albergues e outros esta-
belécimehtòs congêneres, ultimamente gene-ralisados.

O Sr. Dr. Carlos Sçidl, di redor de Saúde
Publica, â vista do officio, para agir com pie-no conheci meu lo, resolveu pedir á policia uma
relação completa rios albergues públicos c par-ticulares, hospedai-las e ca<as de comraodõs,
existentes nos respectivos riistriclos.

Essa solicitação foi logo nllchdida, como sc

vê da circular que, naquellc sentido, foi Hrt
dias enviada á todas as delegacias de policia.No propósito de conhecermos qual o planoa ser adoptado pela Saude. Publica, no desejo
rio ir ao encontro dos intuilos proveitosos d*
Sociedade de Dermatologia, fomos ouvir o Sr.
Dr. Carlos Seidl.

S. S. começou lamentando não poder, in-""lizmonto, levar a cffeilo o que. desejava, fru-
lo ,'.e observações c demorado estudo. Era sca
intuito iustalliir nó albergue nocturno do
eáes do porlo, de riccoi-dò com o Sr. chefe de
policia, banheiros com chuveiros de água mor-
na paru os portadores de sarna. Com essa me-
diria e applicações rie pomhdn apropriada, no
praso de <1S horas não seria de estranhar a
cura dc qualquer sarnenlo.Infelizmente, devi-
ilo ás aporturas com que lula o governo, dif-
1'icil será a manutenção rias despesas de aque-
cimento de. água, comqunnto seja possivel á
Saude Publica auxiliar até certo ponto a acção
da policia.

Lembra o Dr. Carlos Seidl. como medida
urgente, á entrada dc. sarnentos no Hospital
ile São Sebastião, indo mesmo neste sentido
officinr ii Sociedade de Dermatologia, cm res-
posta ii solicii.ição recebiria.

Quanto á pediculose, a medida é muito sim-
pies: basta a applicação de pomada mer-
curial. Com esta precaução ficaria assim
afastado qualquer receio de transmissão do
piolho transmissor do typhiis exanthenialieo,
mal que, felizmente, ainda não tivemos oeca-
sião dc registar cm nossas estatísticas sanila-
rias, apezar do notável profrssor Adolnlio
Luiz, dc Manguiiihos, e da Sociodade de Dor-
matolbgia terem nffirmádo a existência de
casos no interior do paiz.

Alem dessas medidas, lembrou ainda o Dr.
Carlos Seidl, no que respeita á cama, o uso

uma estufa locomovei para a desinfeccão
nas roupas-
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Ecos e novidades! I
Toda ¦ gentil iiuo lí a lilhlorln do sujeito

¦ue, eom um piiiiliul nos peitos, foi obrigado,
lio Recife, a engolir «liv. pílulas iiiaulpulmliis
com um pudaço do Jornal, «indo so cimllnlin
iiiiiii reclamação «pio fizera contra o vUlnlin iu-
conuuodo o original "bnlleuilo", indaga logo
•os seus «llscrclos botões qual serin o seu pro.
sedimento cm tão critica illuntfloi ,—Ku engoliria'.* Nüo engoliria? Si eu cngo.
llsse, ficaria desiiioralliJailo... SI nAo cngo-
Üsse, talvez fosse assassinado...

K talvez muitos «me estilo flrmemcnle cou-
vencidos de «pie prefeririam n morto a ncccilar
o esquisito remédio, o engoliriam com mais
pressa que o lnfells reclamante pernambucano,
«llio neste momento digere a sua própria
ouolxiii

Imagine-se, por exemplo, a liypotlicso do
true esse cavalheiro seja um homem iellz, com
o seu lar Iranqulllo, alguns pares da filhos

lintcroswmtos «-• uma jnngnlflcn situação liniui.
'eelru... Por <|iie ello linvia do perder tudo Isso
lapeims pela satisfuçilo moral do morrer como
.um valente? Ainda si Hio restasse o consolo
«te mie o seu assassino Irln parar ã cadeia,
onde pagaria o seu crime com trinta «mios de
'prisão, comprcboniler-scln quo cllc neeeitas-
•»e a morte, nn mcsina iiituação do espirito com
uue os chlntzes so vingam de seus Inimigos,
lütcldando-se ú sua poria. Mas, o homem do

'Recife, «íue conheço lieni a '-ua lerra, «leve tor
tido a calma necessária para rcllvctlr sobre
bs residindo» du mui resistência; «> seu leroz
vlsinho jiiutler-lhcia o punhal nn barriga, ou
*m qualquer outra parle «lu corpo e depois
iria nuiilo Iranqlullnmento n policia nllegar
«nio commettcra o assassinato cm "privação

• de sentidos". Ií bastaria essa allcgação paro
«pie dous ou tres mezes depois o seu processo
— si houvesse processo -- estivese inleIra-
mente liquidado, c elle fosse solto, inteira-
mente livre dc culpa e pena. Mesmo porque
não ó muito provável «pie houvesse jurados
capazes do condcninar uni Indivíduo que mos-
trusso tão francas disposições dc enfiar um
punhal na barriga alheia, por um pretexto tao
(útil.

S'8
Alguém que se nssigna "Vm constante lei-

itor", escreve-nos de Hello Horizonte :
"Cordeacs saudações. Para os que coube-

cem a Integridade da magistratura mineira,
cora orgulho nosso, causará estranheza o
"éco" publicado no vosso paladino dus cau-
sas llbernes do 11 do fluente, lia bem pouco
tempo foram processados pelo egrégio T-i-
Jiunal da Relação dc Minas os juizes de di-
icilo elo Praia c dc Caratinga — aquclle pelo
crime dc prevaricação c este pelo crime dc
Injuria. A ambos foi imposta a pena que me-
recitim. Ao par destes, podemos também ei-
tar o processo dc responsabilidade promovi-
do pelo Tribunal dc Minas contra o Dr. juiz
do direito dc Minas Novas, que, por falta dc
base, foi julgado improcedente.

, Quanto no processo do Dr. juiz de direito
de Uberaba, posso garantir-vos que será cm
breve iniciado e não ficará para ser julgado
jias Iialendas gregas. A denuncia já foi re-
ccblda pelo Esmo; Sr. desembargador presi-
«leute da Relação c remellida ao Exmo. Sr,
Dr. procurador geral do Estado. Posso ga-
ranlir-vos mais «(iic o operoso c inlclligcntç
Sr. procurador geral já está «lc posse da re-
ferida denuncia, tendo tomado as preliuiina-'res providencias.

Rodemos, pois, bradar alto c cm bom som
quo a magistratura mineira ainda não pos-
sue juizes venaes c as suas sentenças ainda
conservara o impoliulismò c a severidade na
applicação da justiça, no que são dignos de
ter Imitados."

Até aqui a carta. Cumpre-nos agora ac-
creseentar, a bem da verdade, que realmente
o Tribunal da Relação se mostra disposto a
punir o juiz de Uberaba.
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Morreu para salvar
duas creanças!

\ 5*9
' No "Diário Official" esta publicado um
«edital da Directoria do Serviço de Povoa-
jinento, communicando o próximo leilão dc
ivarios semovciites o materiaes existentes no
.núcleo "João Pinheiro", nos arredores dí
Bello Horizonte. Dos semovente» consta uma

'vasta relação de bois, que todos vfiem com
or. respectivos nomes e característicos. E ns-
sim, ao lado do "filoj-ios-o", do ."Ramalbo",
do "Pimpão", elo "VcJludo", do "Invejoso",
do "Dourado", do "Faceiro", do. "Bruma-
<lo", do "Argolão", do "Pintasilgo" c ou-
Itros, vão á venda dous notáveis touros a que
|lá deram os nomes de "Senado" c "Hermis-
ta". O "Senado" é "raposa", claro, armação
alta, o o "ílcrmlsta" é amarello e branco, e
armação baixa.

Quem «piizcr qua decifre o symbolismo
porventura existente nesses nomes e nesses
característicos.

Em outro local publicamos Ires cartas que
recebemos sobro o incidente de hontem, na
Rotisserie Rio Brauco.

Tres cario» quo noa foram
dirigido*

A propósito de um Incidente hontem aqui
narrado, secebomos as seguintes cariai:

"Jllmo. Sr. rciloclor dn A NOITE — San-
diiçòes — Honlem « noite lemos viu seu
coiicoltiido Jornal, na lOCOfio "J*:*cos e Novi-
iludes", uni artigo cm quo tratava do um
pequeno incidente decorrido cm nosso esta»
bcleelmenlo "llotlsserio llio Urnnco" entro
o cmpivitailii encarregado do elevador « um
nosso freguês, pessoa dlstinel» « qu« no*
mereço todu consideração e respeito. Sc-
giindo nos disso o nosso freguez, parece qu?
o empregado mnnlfeslou-io com palavras
pouco «orlezes a respeito dos voluntários
cspcriiicH que, unqttellii oujiiílflo, passavam
pela Avenida em garbosa foriiuitura, Al-
tendendo em absoluto á justa reeliunnçiV)
«pio nos fez o referido nosso freguez o anil-
go, dispensámos liieontlnenti us serviços do
dito empregado, despedindo-o imnicdinta-
mente, como podo inovai' 6 senhor cm «pie-
Stilo. Quanto uo coinmcntiirio «Io chrouisU
reprovando os "estrangeiros", devemos de-
clurat' ao Sr. redactor qne, si bem que. o
sejamos, também c certo que temos a com-
pleta coinprohensiio «Io respeito que deve-
mos guardar ao pavilhão da Nação «pie, com
tanto amor, nos acolhe. Antecipadamente
agradecemos a publicação destn cm seu von-
eclttido jornal e nos subscrevemos, com toda
n consideração, amigos o constantes leitores
— Fernandes & llcrmidu."

Sr. redaclor da A NOITE:
"Verdadeiramente compuugido, deparei na

edição dc hontem, do vosso conceituado u po-
pular jornal, com uma noticia, nn secção
"Ecos c novidades", nu qual não se diz o que
verdadeiramente succcdcu, na conversa que,
no elevador da Itotisscrlo Hio Branco, tive
com um assíduo concorrente daquclle cstahc-
leclmcnto, o Exmo; Sr. coronel Câmara. Eu
apenas disse, quando, garbosos, passavam
pela avenida Rio Branco, os defensores arma-
dos da grande c culta pátria brasileira, que, si
fossem para a guerra, não iriam tão contou-
tes. Isto foro quo se deu. Agora bem, si nos
meus poucos annos dc edade, cominclti uma
indiscrição, que inclindrou os brios patrioti-
cos do Si*, coronel ('.amara, e o patriotismo
ardente da nação brasileira, publicamente
peço desculpas o retiro —¦ penalisado pelo iu-
vidente — a phrasc única que proferi. Peço-
lhe a publicação destas linhar., e subscrevo-
me assíduo leitor da A NOITE. — ltaphacl
Cuiíhngo, ex-empregado da Itotisscrlo llio
Branco."

"llio. 1G-10-1C) — Amigo Srs. redaclorcs
da NOITE — Eu capitão do exercito João
dc Albuquerque Lima, lendo hontem em
vosso conceituado vespertino A. NOITE, lia
secção "Echo o Novidades", um incidento
passado na llotisserio llio branco na mesma
hora cm que eu almoçava venho por meio
desta esclarecer a verdade do faeto quo sa
passou c pedir um desmentido dc ser aquclle
cavalheiro cin questão Official do nosso
Excreilo; aquelle senhor 6 freguez daquclle
restaurant ji ú muito tempo o vlsinho de
mesa comigo, 5 um senhor epio sempre está
pilheriando com os garçons c ulé mesmo
com os donos da casa, e principalmente com
o menino do elevador com quem cllo dava-
lhe sempre muita confiança, c natural c dc
esperar quo um dia apanhava o Sr. Coronel
como cllc era alli tratado, nos seus dias de
aborrecimentos c que mais tarde ou mais
cedo desse numa conlrariedí.(.'e: foi o que
hontem aconteceu, porém não há duvida que
esto menino devia ser punido como parece
(pio foi, mas o Sr. Coronel não devia ter
dado o escândalo qua deu sendo çllo o çau-
sador dò menino ter'tomado aquella- libcf-
dade; Outra que cllo na minha presença
disse a um Senhor Redactor do vosso jor-
nalque elle era official do Exercito, c quan-
do não c, e ainda mais "Coronel de Emje-
nheiros", este Cavalheiro é o Sr. Câmara,
negociante em café, c Coronel da Guar.la
Nacional; não do Exercito Brasileiro, se du-
vidarem desta rcctiíicação poderão procurar
este cavalheiro no Café Câmara quo não
desmentirá que seja Coronel, ma3 da Guarda
Nacional o que o facto verdadeiro foi esle.

Agradecendo esla publicação Sou -vosso

Constante lei lor o amigo — Capitão João de
Albuquerque Lima, Official do Exercito.*
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Uma senhora mata-se,
varando a bala o craneo
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A suicida no necrotério

Foi h explosão, talvez, «lf um grande
desespero, um impulso incontido, horrível.
Ií a pohro senhora, valcndo-so dc uma pis-
tola «pio o seu companheiro costumava dei-
xar no quarto do dormir, varou «> crnneo
com uma bala ccrlcirn, caindo no cimo ei-
vajndo-so cm sanguo e ngònlsrindo; Ao es-
tainpldo ncudtrn n irlndo, única pessoa dn
casu, o o dentista Oscar Corria dn Silva, que
estava, cm visita, na sala da frente. Clie-
garuin «Icpnis vislnhos. popnlnres, os quoes
chamaram n Assistência, mula mais sendo
possível fazer porquo a suicida morria.

A secnn rápida c trágica passou-so na ca-
sinlia da rua 1'auln .Mnllos n. 'J, onde residiam
n proliigoulsla do caso c seu companheiro
dc tres anuo» do vida inniilal/o Sr. Ma-

A La Capinai®
O melhor sortimento de artigos finos

para homens. ,
Rua do Ouvidor, 161
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criadihlia 'Anloniclá, testemunha

vista do suicídio dc Petrolina
dn

Elixir de Nogueira — Cura rheumatUmo.
***, ———

Deixou hoje Buenos Aires
o "Barroso"

BUENOS AIRES, 1G (A. A.)—Deixam hoje
á tarilc o nosso porto os cruzadores Mou-
tevidéo" e "Barroso", a bordo dos quacs rc-
grassam aos respectivos paizes os embaixa-
das especiaes do Uniguay c do Brasil, que
vieram assistir á posse do Dr. Hipolito In-
goyen, presidente da Republica.

mm*

noel Rosa, funceionario da Directoria de
Despesa do Thesouro Nacional. O suicídio
tomou desdo logo uma feição toda myste-
1'iosa.;

D. Petrolina Ferreira Rosa, com 2G nn-
nos apenas, casada c separada do marido, vi-
vendo com Manoel Rosa, a quem so entre-
gara por amor c com quem vivia na melhor
harmonia, embora j.obreniente, que motivos
tão fortes teria tido para tão trágica rc-
solução ? A policia havia chegado, avisada
pela Assistência, pouco depois do suicídio,
c. o Sr. Manoel Rosa, chamado pelo dentista
Oscar Corrêa da Sih-a, quo correra em sua
procura, também compareceu logo. Nas im-
mediações da casa, grande numero da popu-
lares da visinhança, attrahidos pela nova
quo correu rápida, trocava commentarios
curiosos. Todos falavam já das liberdades
do dentista Oscar Corrêa da Silva com D. Pe-

trolina. Não havia' umn manha em que o
dentista, depois do marido sair, deixasse de
parar a, jánolln da casu n. 0 c, cheio lio
mosuras o delicadezas, conversava horas e
horas com aquella senhora. De umas semfj-
nas passadas para cela data, o dentista ti-
nha filtrada em casa do Sr. Manoel Rosa
o tratava dos dentes de D. Pclrollnn c de
uma mocinha, Paulina Hondiiiellc, amiga
da morta. Ainda ú noite passada1 cm com-
panhin dos da casa, inclusive o Sr. Roía,
Oscar Corrêa da Silva fora no cinema.

A» autoridades policiaes foram encontrar
í). Petrolina Ferreira já cm seu leito, mas
ouviram da criada, Antonictta do tal, c do
dentista, que assistiram á scena sem pode;'
cvllnl-ii, a doscripção da posição cm que
cairá a suicida, examinando o ferimento da
bala, pouco acima di fonte, do lado direito,
c npprchcndondò n arma. «íue foi reconheci-
da como sua pelo companheiro dn morta,
não sendo mais poíto «*ni duvida o suicídio.
O cadáver foi removido, jio tntanto, para o
necrotério.

Não deixou declaração nenhuma sobre o
seu neto desesperado a suicida, que tinha um
filliinho do cinco annos entregue aos cuida-
dos do sua sogra, om Pernambuco, de onde
ella é filha, mas eslá aberto um inquérito
c todos os pormenores deverão ser couve-
nicntcnienle apurados.

A primeira impressão, a mais razoável
mesmo, pelas clrcumstancias que cercam o
caso, ó que è. responsável nicral dc toda a
tragédia o dentista Oscar «Corrêa da Silva,
morador antigo de Paula Mattos, onde são
conhecidos todos o.s seus antecedentes c
onde tem cllc a fama dó um terrível con-
quistador. Oscar está detido na delegacia
do 12* districto.

Ao que já sc sabe, um dia dcslcs, D. Pe-
trolina foi observada pelo seu companhei-
ro, que lhe recriminou a liberdade demasia-
da com que. tratava a Oscar Corrêa da Silva,
lista manhã, na visita costumeira que o deu-
tisla fazia á casa n. !) da rua Paula Mattos,
a senhora lhe fez sentir qus so devia afãs-
tar, cm conversa com Oscar, na sala de vi-
sitas, porquo estava servindo dc commcn-
tarios desagradáveis na visinhança a sua as-
siduidade.

O «íue so passou, então, ninguem sabe, e
o dentista não disso ainda em suas deda-
rações, nesso ponto cheia de contradições.

D. Petrolina saiu, porém, como estava,
passandn-so para uma easa vlsinho, não se
retirando, mesmo assim, o dentista.'

A eriadinha Antonictta, que percebeu
qualquer cousa dc anormal, veiu á sala nes-
se momento c, a pedido dc Oscar, foi chamar
D. Petrolina, que se recusou a voltar. Tanto
insistiu, porém, Antonictta, quo a senhora
accedeu, voltando á easa c, sem dizer cousa
alguma, entrou para seu quarto, onde, se-
gundo depois, estourava n cabeça".

Alguns pormenores fazem acreditar tam-
bem quo D. Petrolina houvesse premeditado
o suicídio; Talvez para so livrar da perse-
guição dc Oscar, ou mesmo por lhe ter nece-
elido aos rogos e querer se af.istar> agora,
não ccquicscendo com isso o conquistador,
ameaçando-a de escândalos, de vinganças,
que a levaram ao desespero. I). Petrolina,
hoje pela manhã, lavou a cabeça, preparou
seu quarlo, e ainda hontem mandou chamar
uma sua afilhada, á qual dedica grande
amisade, dizendo quo estava muito triste c

; queria beijal-a.

Uma homenagem a João
Oonotontino •

r«d um» icenn Inesquecível para quantos n
viram, o «esto de nbnegiiçfio do um pobre
rapai que, no sahbndo, sacrificou a lua^vlda
para •lefemler n de duas creanças. A .NOIlJi
!le sabbado contou o lancinante caso com lo-
das ns minúcias. Foi im estação ile Cosia
Barras. Duas creimclnhn» «iiuroxiiiiavaui-se,
litconsoloutomenlc, do fio oloclrlon do appii-
iilho Adel, na estação de Cosia linrrni. cou-
duetor de unia fortíssima corrente eleelrlea
o quo o ultimo temporal partira.

l'oln assistência correu uni "frlsson" «le
horron mais alguns passos « ai «lua* vldns
cm botão seriam ceifadas !... rol quando
João Constantino, pobre rapa/, «Ia seu* .'U
nnnos. em um gosto de rarlsslmn abnegação,
om um desses gesto» quo honram n espécie
humana, se atirou no fio o o nrmlou para
que os meninos nüo o tocassem... Ouviu-
se um chiar de curno queimada; 0 ar se im-
picgnou de um acro cheiro característico;
João Constantino, ò modesto heróo, Jazia no
chão fulminado I Elle nAo conhecia as erenu-
çiis, mio era seu pae, nem parente, não linha
obrigação nlgum.i do zelar pela sua vida: ngi-
ra, pois, unicamente movido pelo sentimento
de «mor «o próximo e do solidariedade bu-

Cm dos nossos mais illuslrcs cirurgiões
procurou hoje n redacçãu da A NOITh', para
pedir que acccitasscmos o obulo com que con-
corria para essa homenagem, que tanto pode
ser um maiisolco, ou um modesto nionuiiieii-
tn, que commemorasse o altruísmo de João
Constantino :

— Tenho filhos — disse-nos o Dr. .T. M.
— e só quem tem filhos podo avaliar a no<
brezn, a suprema bcllcza do gesto do liumil-
de heróe do Costa Uarros. O sentimento dc
solidariedade humana é bojo tão raro que
seria nina flagrante injustiça que n nossa
geração não Venda u João Constantino uniu
homenagem qualquer. Aqui deixo trinta mil
reis, como semente «Jcssa homenagem'; Si a
quantia avrecadada fòr pequena, servirá para
um modesto mnusoléo ao abnegado filho do
povo; si for mais nvulfaila, talvez dê para um
monumento commcmorativo dc tão sublime
c raro gesto. Esse monumento seria muito
mais expressivo c muito mais digno do «íue
muitos outros quo por ahl se ostentam. Deixo
a minha idêa sob os auspícios da A NOITE.

Correspondendo ú generosa c feliz lem-
branca do Dr. .1. M., concorremos também
com quantia cguol para a homenagem a ser
prestada a João Constantino.

*****
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EM TORNO ÜA GUERRA

Os Jornact nllemflcs o os Es<

AS AVENTURAS DE

«CHERLOQUINHO»

A excursão pelo Distrtcto
Realisou-so hojo a excursão offercçida

pelo Sr. prefeito aos membros <lo Congres-
so das Estradas de Rodagem, com o fim de
visitar a estrada do Santa Cruz. O ponto
de reunião foi, ás S horas, deante da Pre-
feitura. A eslu hora uma dúzia de automo-
vois attendiam os excursionistas, entre os
qtiaes os directores das Obras Publicas e de-
legados dos Estados de S. Paulo, Minas Gc-
raes e Paraná, Drs. Alfredo Braga, Arthur
(iuimarães e João Moreira Careez; o dele-
gado do Estado de Psauby, Dr. João Baptista
Luz; o delegado do^ipinistro da Fazenda, Dr.
Esdras do Prado 

"Seixas; 
o secretario geral

do Congresso, Dr. Ricardo Llgonto, etc.
Acompanhavam os excursionistas, dando

as necessárias informações, os Srs. Dr. Du-
rão, director das Obras Publicas do Districto
Federal; Dr. Tobias de Amarr.l, delegado no
Congresso do prefeito e diicctor das Obras
de Viação do Districto Federal, c o Sr. Sou-
za e Silva, inspector da Limpeza Publica.

Foi percorrido o seguinte itinerário: Pre-
feitura, Senador Eüzeblò, avenida do Maíi-
guc, boulevard de S. Chrisfoyão, Mariz e Bar-
ros, S. Francisco Xavier, 24 de Maio, Ar-
ehias Cordeiro, Manoel Victorino, Elias da
Silva, Coronel Rangel, estrada do Santa
Cruz até Bangu, e vice-versa.

Os excursionistas admiraram a bella con-
strucção cm macadam da estrada de Santa
Cruz, por uma extensão do mais do seis lei-
lometros, sendo a estrada do dez metros de
largura, o que a põe na condição das me-
lborcs estradas departamentaes dc França.
Faltam ainda tres kilometros para chegar ao
Realengo e outros quatro kilometros para
chegar ao Bangú, e cm vista dc que estes sete
kilometros estão já ntacado3 pelas obras cm
vários pontos, contemporaneamente, por
mais de 500 obreiros, sob a directa depen-
dencia dos Srs. Torres de Oliveira, no tre-
cho até Realengo, o Ângelo Barata, até
Bangú, a eslrada ficará perfeitamente aca-
bada até Realengo no próximo janeiro, e até
Bangú no próximo março.

Os congressistas tiveram palavras llson-
Jeiras para os l)rs. Durão e Tobias de Ama-
ral, pela interessante estrada macadamisada
que acabaram de visitar, e que pôde muito
bem servir de modelo, por quantas de mais
modesta largura quo deverão se construir
em todo o Brasil.

Os Srs. congressistas foram convidados a
participar á excursão que o Sr. prefeito do
Districto Federal lhes offcrcce amanhã, teu-
do por itinerário: Prefeitura, Tijuca, Gávea
e avenida Rio Branco. O ponto de reunião
è deante da Prefeitura, frente do campo de
SanfAnna, ás 8 horas.

Láf; EmulsãodeScott j
llll robustece os I
SlllL meninos rachi- i

O caso da delimitação das
ilhas do rio Uruguay

BUENOS AIRES, 1(5 (A. A.) — O jornal"La Prensa", referindo-se á campanha que
está sendo feita por uma parte da imprensa
de Montevidéo, contra o tratado de delimita-
ção das ilhas do rio Uruguay, recentemente
assignado entre os governos do Uruguay e da
Republica Argentina, demonstra a insubsis-
tciicia das allegações desses jornaes contra a
referida delimitação, baseada no "thalwcg".
¦i. i ii > *****  —
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BIBLIOTHECA POPULAR—Aberta

ao publico das ii ás 21 horas, no Lyceú
ác Artes e Officios.

Arithm ética e Escriptura-
ção Mercantil

CURSOS PRÁTICOS DIURNOS E
NOCTURNOS. Leccionam-ss estas disci-
plinas na Escola Remington. — Rua Sete
de Setembro ri. 67.

¦ ***%* 'ii

Dous que entram para a
Santa Casa

Vicente Cardoso, de 60 annos, portuguéz,
residente na Payuiia, quando boje, pela ma-
nhã empilhava uns saccos, estes lhe cairam
em cima, machucaudo-o bastante. Foi reco-
lhido á Santa Casa.

— Outro que, depois de soecorrido pela As-
sistencia, reeollicu-sc á Snnta, Casa, foi Ma-
noel da Silva, com 21 annos, couduetor da
Light, residente á rua l'rci Caneca n. 159,
victima de um desastre de boude, hoje, na
rua dos Voluntários da Pátria..

Sob o horror de um
abysmo
——•—

Uma noãte SraSeia^a de
horrivel expectativa

O homem estava no alto, muito alto, alçado,
como numa prateleira que o acaso, a natureza,
providcnciiihiientc, tivesse cavado no despe-
nhadeiro do morro da Providencia. Seus aeee-
nos desesperados foram avistados por popu-
lares, que deram conhecimento do caso á po-
licia cio 8o districto.

Foi preciso o Corpo de Bombeiros para re-
tirar o infeliz que havia passado no barranco
uma noite inteira. Funccioiiaram cabos, esca-
das, c o pobre homem chegou salvo em baixo.
Üstavn quasi desfalleeido, apavorado o apre-
sentava algumas contusões por todo o corpo.

D-cpois de beber um reconfortante, declarou
o pobre homem, quo ô preto, tem 33 nunos,
trabalhador braçal, chamar-se José da Cruz e
contou a sua historia toda. Porá convidado
por um amigo, morador num dos barracões da
Fiivelln, para um. jantar. Accedeu ao convite,
mas, no ineio do jantar, discutiram c o amigo
enfurecido partiu para elle como uma fera,
armado de faca. Josó chi Cruz fugiu, correu
numa corrida louca c, assim foi, sempre per-
seguido até despenhar-sc. Por um milagre
caiu sobre a prateleira do dcspcnliadciro c la
ficou até o amanhecer, sob o horror elo abys-
mo, numa noite inteira de horrivel expecta-
Uva. .... , •

A Assistência soecorreu o infeliz, transpor-
tando-n cm seguida para a Santa Casa, por
necessitarem ns contusões recebidas do cura-
livos diários.

A policia está á procura elo amigo do Cruz c
guarda sob o maior segredo o nome delle, sob
o pretexto curioso de não serem prejudicadas
as diligencias..

E* boa!...
1 ******

t tfli§ii 131

-tr

lado» Unidos
I.ONDIlliS, UMA NOlTB) — O* Jornnj»ollcmãis rcviictcriim uma vivíssima cum-

nanhn contra os IMiuIns Unidos, bainuui»
as seus coiiimontarlos uns u.ujlda* ijuc lo-
mou o governo «Io Washington pau fliBalí»!
sar us operações dos siihinarluos elU-müm
nas costas norlc-aincrlcaiias.

liu desses Jornaes diz; "A* mflos »:;.--
mus choram sutis filhos mortos pelos pro-
Jfi-tls vendidos pelos listados luldos aos aí-
liados. Os listados 1'ulilos não s3o mais
«|iiu um vampiro t|iio suga o '.uiguo europeu'-',

iteproilu/liiilo esto período, coinnienla mu
Jornal daqui: "As mães uiglt/.is tumliciu
choram os filhos mortos pela*, balus quaa Allemanha vendou aos "bôer»". As na-
ções, sogúndo u tlieorln allemã, não lím en-'
ração o vendem os seus produclos a quemlhes paga. O -.11111:110 quo os listados Unidos
agora sugam, nu comparação «tu jornal do-
Berlim, chania-so ouro. Também u Aliemj-
nha, durante quarenta annos, não Ut maU
do que sugar o mesmo sangue, pela boca
dos seus Kiupp, das naçõei mais fraca» do
mundo o das nações mais distantes, como
da America do Sul, 1". com u uggruvantr do
ter, pelos seus agentes, intrigado as repn-
bllcas sul-americanas para lhes vender de-
pois armamentos cm quantidade".

 m> ***** m* ~~
A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

-. <m» .

A crise de viverei
LONDRES, 10 (A NOITE) — Informam da

Amsterdam, com data de hontem do noite:
"Pcjnioai vlndss de Ucrlini e aqui chognda*

hoje dizem quo a situação nu Allemanha so
torna de dia para dia mais grave, principal-
mento pela falta dc gêneros de primeira nv-
cessidade e pela carestia dn» outros artigo*
indispensáveis e que não somente acctsslvrl»
as classes mais ricas,

A regulamentação da distribuição do vive-
res, Ideada por von Uatoclil, fracassou rom-
plctamcntc. Os dias cm que c prohlbida a
venda de carna augmentaram, cm varias re-
glõe», pnra quatro durante a semaua,

Ar ultimas colheitas, apezar do toda» as
noticias optimlstas publicada» cm ltcrllm, Io-
ram «ncossissimas. Mesmo a colheita du ba-
tatas foi multo diminuta c pensa-se já em.
regulamentar a sua venda, da maneira multo,
rigorosa, para impedir que o» "stock*" scJbdi
todos consumido» o para a primavera aáo
haja a batata para a «emente.

A colheita do trigo foi tombem multo pe-
quena. A situação do mercado de trigo é, en-
tretanto, um pouco maia desafogada em con-
ücquoncia das autoridedes alternas terem re-,
«luisitado a colheita de todas as regiões oc-
capadas, principalmente a da Polônia, dei-
xando nessa» regiões apenas proporções mui-
to Inferiore* i» necessidade» da sua popula-
ção, a que * não somente uma deshumanida-'
do como também um acto contrario ás con-
rençõe» internacionoea.

Por tudo isto acredita-se que ¦ demissão
de von Batocki, o "Dictador da» Subsisten-
cias" ó inevitável. Von liatocki, nio sabendo
mais como responder aos ataques que lha
são feitos, annancloa já qne está disposto a
renunciar o cargo.

O. kaiser em visita ás tropas "^^

Sairá ama.rjhfi .0 .sétimo . episódio .
O thesouro da Blha da

Trindade
Numero avulso: $209

¦ ***** —

Os cinco mil contos da"Revista da Semana" aos
seus assígnanies

isr Verdadeiro suecesso está obtendo
o- sensacional concurso da «Revista da
Semana», em que os seus assignantes fi-
cam habilitados á grande loteria de Hcs-
panha do Natal, que distribite prêmios 110
valor de trinta mil contos. Ser assigiian-
(e da mais linda revista e poder ficar
rico, é o ideal 1 >¦

"São Leiirenço" ~
brindes. I.OPES SV & 00MP.
-— > mmt*ts*. I

Cigarros populares, ile
fumo llio Nuvo, para
20U réis, cuia valiosos

Os desfalques
nos Correios

Uma demissão a bem do ser-
viço publico

Não comparceu para prestar declarações no
inquérito sobre os denpalqúes havidos em eij-
versas agencias do Correio, o cheio dc secção
Alvares dc Azevedo, intimado por edital a
aprcscnlar-se boje, ás 11 horas, do director
geral..

Foi por acto de hoje demillida n bem do ser-
viço publico D. Alice Miranda, servenluaria
da agencia do Salvador do Sá.

¦ i«BOtt» »• 1 —
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A gravura acima è de um monstro, pro-
dueto do nm suino, e de eiue já nos oc-
ciipámos, cm itclegrauimá do nosso corres-
pondento cm Eloy Mendes, o Sr. Jaae-uim
Lueiauo, que nol-o enviou para qua puzes-
seinos á disposição do Museu Nacional..
. , mti<tm* ' ' ¦"¦

Bom café, chocolate e boabons só
Moinho de Ouro — Cuidado com
as imitações*
. i ***** —

0 accordo Paraná»«Santa
Catharina

—t—-

0 banquete de hoje ne Cattete
Realisou-se hoje, a3 12 1|2 horas, no pala-

cio do Cattctc, o almoço que o Sr. presidente
da ltcpublica offereeeu aos Srs. presidente
do Paraná, e governador de Santa Catharina.

Foi no salão do banquetes, artisticamente
adornado a flores naturaes. numa mesa era
fôrma dc I, que so serviu o agape.

O Sr. Dr. Wencesláo Braz tinha á sua dl-
rcita o coronel Felippe Sclnnldt e à esquer-
ela. o Sr. Dr. Affonso Camargo. Em frente a
S. Ex. o Sr. Dr. Urbano Santos, tendo á di-
relta o senador Antônio Azeredo e á esquer-
da o 'deputado Astolpho Dutra. Nos demais
logares sentaram-so os Srs. Drs. Tavares de
Lyra, Pandiá Cnlogcras, Carlos Maximiliano,
Souza Dantas, Josó Bezerra, Azevedo Sodró,
Aurellno Leal, nlmirante Alexandrino de
Alencar, general Caetano do Faria, senadores
Generoso Marques, Abdon Baptista e Herci-
lio Luz, deputados Antônio Carlos, João 1'cr-
nctta, Luiz Kartholomeii. Celso Bayma, Hen-
riquo Valga, Lcbon Ilegls e Eugênio Mullcr,
coronel Tasso Fragoso, Drs. Ilclio Lobo e
Uaul Sa, capitão de fragata Thiers Fleming,
capitães Carlos Eiras e Godofredo do Olivei-
ra o tenente Euelydes do Valle.

Ao "dessert" o Sr. presidente da Republi-
ca offereeeu o almoço nos dous governado-
res, salientando .1 relevância do seu gesto pa-
triotico, solucionando a questão do Contes-
tado.

Os Srs. coronel Felippe Schmidt e Dr. Af^
fonso Camargo responderam agradecendo.

Durante o banquete tocaram vários dobra-
dos duas bandas de musica, uma do Exercito
e outra da Marinha.

' 1 ***** , 

.•Pimcnl.i de Mello- -^
, n, 5, ús u horas. — Rcsíil, Alfonso I'e;;na n. ii).

Os supplerúes *.." —•———
Dous d'elles pedem

demissão
Não se conformando com a decisão do Dr.

Osório do Almeida, 2" delegado auxiliar, que
resolveu em boa hora sanear a tabeliã dos sup-
plcntes quo presidem theutros, excluindo os
incapazes, pediram demissão esta niantiú, dos
cargos, dous dos excluídos hontem, os Srs,
Delmiro ltibciro e Bhcring.

O supplentc Ciinlia e Vasconccllos Filho,
também incluído na lista dos incnpazcs, não
havia até á ultima hora tomado esse gesto mui-
to natural e... esperado.
- 'i ¦flOBw ¦

NOVA YOflK, 1C (A NOITE) r-. Radioira-i
pham dc Berlim:"0'hniscr acaba de percorrer todos os se-
dores da frente oriental. Esteve na Galicia,
na Volbynia, cm Vilna e na frente de Rifa,
visitando todos os quartcis-gciicraes.

O kaiser, cm discursos dirigidos ás tropas,
agradceeü-llies' â sua resistência inquebron-
t.ivcl c incitou-as a .manter perante o inimi-
go a mesma muralha de ferro que o impede
de avançar."

. ¦ m n»m <** 1
NA FRENTE OCCIDENTAI,*******

A situação
LONDRES, 16 (A NOITE) — A batalha do

Sommo progride e dcaenvolve-so de maneira
muito satiafactorla para os alliados.

As forças bçitannicaa, apezar da resistência
dos allemães, continuaram, durante o dia de
hontem, a fazer progresso» a nordeat* de
Guendccourt.

Os francezes, por seu lado. progrediram
não somente entre Peronne e Bonchavcanca,
ao norte do rio, como também ao sul, entre
Ablaincourt e Barleux.

Os progressos feitoa no sabbado pelos fran-
cezes eúo do enorme importância.

Todos os contra-ataques dos allemães têm
sido repellidos com enormes nerdas pelo lni<
mlgo. .. . -

No sector francei

OQLlLYR!OeuraaslIlflammaíõe,<,<>'
MOURA BRASIL RM rjríSw,.; s?

¦ ¦ m*t» 1 11 ¦ 1 1 11

9 Quercis apreciar bom e puro café? I
s6 0 PflPAGJMO \
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Os voluntários flumi-
nenses

O r>8° balalbão do Exercito partiu hoje, pela
niãnhã. du Nictlicroy liara Maricá, onde foi
fazer exercícios, levando 117 voluntários.

—aao*"*
Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade*

Octt!i$tà?í I.arc.c da C

Economias na Guerra
O general ministro da Gaerra resolveu

que as gratificações abonadas aos docentes
pela regência d0 turmas supplementare3 dos
collegios militares, tó serão pagas durante
o funccioiianicnto das aulas, excluído o
tempo de exames e dc férias. Isto será ob-
servado também com respeito ao conserva-
dor do gabinete de physica, ficando abolida
definitivamente, com o encerramento das
aulas, a gratificação extraordinária.

Disto foi dado conhecimento em aviso ao
director da Contabilidade da Guerra, • dire-
ctores dos collegios militares.

" ¦' ¦' ***** , 1 ¦-,

PARIS, 16 (Havas) — Commimkàdo •ffl-
ciai de hontem ú noite:"Na região do Somme granda actividade
aérea e da artilharia.

No sector Ablaincourt-Belly fizemos da-
rante o dia 1.100 prisioneiros, dos quacs dez»-
nove offiicaes."

. —* ****> mm* ¦
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

NOS BALKANf

Ao longo da frente
LONDRES, 16 (A NOITE) ¦— Telegramrans

de Salonica annuiiciam que no longo de toda
a frente da Maccdoniu as operações proseguem
com suecesso para os alliados.

Na aladircita, a cavallaria franceza appro-
simou-sc do Seres, pelo sul. e cortou as com-
municações ferroviárias dos búlgaros entra
aquella cidade e a dc Drama. Da Seres até
a região do Doiran as tropas inglcza» estão
cm contado com as forças búlgaras. O duel-
Io de artilharia ó violentíssimo.

Entre o Varelar e o Cerna, pequenas ac-
ções de infantaria e o bombardeio habitual.'

Os servios continuaram a progredir na
margem esquerda do Ccrna, na direcção d»
Monnstir. Entre o lago de Ostrowo e o lago
do Prespa, os francezes e 1-u.ssqs lambem
progrediram,

O communicado official

Elixtr de Nogueira — Unlco qua cura syphilis

Os voluntários da Bahia
O governador do Estado da Bahia telcgra-

phou ao general Faria nos seguinte» termos:"Após o juramento de bandeira pelos vo-
luntarios do manobras bahianos, na sua
quasi totalidade alumnos das escolas de Me-
dicina, Direito e Pólyfcchnica; percorreram
principaes ruas da cidade, rcalisando no
quartel do 50" ele caçadores vários exercieios,
produzindo excellciite impressão á selecta e
numerosa assistência. Por cite faeto acccilc
V. Ex., como chefe dò Exercito e cidadão,
minhas muito sinceras congratulações. (Av)— Antônio Moniz."

- -11"> 1
Dr. Francisco Eiras

docente du Faculdade—2ús 5 hora.
A Clinica da manhã — ;is 10 horas

S GARGANTA
*, NAIIIZ lise, ot.vriios

-continua, como
sempre, accessivd n qi a'iiiicr (loentc ijuc deseje diini-lri(lCa.^» s0]5radq. J nuljAòjlt) preços. nua/SJusé u. üi.

doPARIS, 16 (Havas) -1 Coinmunlcado
exercito do oriente:"Actividade do artilharia moderada. Os
servios progrediram na marcem esquerda do
Cerna o a cavallaria francesa cortou a Unha
férrea ao sul «Io Seres."

 —¦ Hagl m*t*V'L.......:- 
NO MAR

- ' <<******
Bombardeio no Grande BsJt

NOVA VORK, 1(5 (A. A.) — Telegrammas
de Copenliaguc dizem que para os lados do
Grande llelt foi ouvido íorte bombardeio,
pareccnelo que se trata de uma batalha naval
entro unidades allemãs • submarinos in-
gtezes.

PORTUGAL E A GUERRA
O augmento da Marinha por-

tugueza
LISBOA, 1G (Havas) — A commissão do ma-

terial naval está estudando a» propostas que
lhe foram apresentadas para a eonstrueção de
quatro eruzadores-li(.jciros.

***** *.

ASSEMBLEA 44
DAS 2 EM DIANTE

TELEPHONE CENTRAL 5.735

i Elixir i9 «Vo0ueir4--r Milhara», da attestados,
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*m Muller

éL "-Íi t l.i.iii-ni" d" itainhrnljc e n i:»r
«BV *> ¦. .lí iiiní*0'' •'" n.H'0 rlisnci-llcr

."' \ avenida lü.. Urnnco, <ii prnç

Como sempre, os seus
pniiíjtis *he fasem pomposa

recepção
- fta< n.ladoi Unido», ondj '-«.» «.h-v» lin

4 út quatro meie*, vru \lllii',latuta, iv-
!riiiflii bojo J) fMn «..|'it'il o *r. Ur. I mm*l'uil'f, ministro dos Molaçrien Interiores,
j, ,!oi'lib-r.|lle lif A. Rs, l'l*!HiIlllllll .1 n.iíll-
1'.iriiiüo do dia, pulo brilho i|iie lhe der.iiii'. "c.iiiinn'•"i<»o 

promolorn du re/epç/ín, n fun*
anall^ino do Itnmnrnly «• n iirnndo num"pi

açu Maiiú no
,Vor npparcecu enfeitada cnm aquclins
iiadilcirlnlifl* ridículas, qua tnuto depõem
motra o bom gosto dns nutnrldndcs que. nd-
miiii'111 essa fórmula, clássica do engrossa--
•mato indifcna.

A' tarde, o movlmenlo »t nutomovcls e
carniniicns .toe so destinavam nn các"» foi
pugniciilnmlo. Pouco nntes, das 15 horas o
rícs Mfluá ficou reploln. o paquclo '.'filo dc
janeiro", do l.loyd Mrnsileiro, n cujo bordo
S. I'*!. viajou, as 1.1 liorns preclsnmcnlé,
atracava nn cáes. llandas militares ninei-
i.nn bravamente ns marchas dó eslylo.

IVrniIttido (|iic foi o ingresso no "Itio do
Janeiro", inibiram n commissão promotora
da rcccpçiío, o Dr, Tnsso Fragoso, polo Sr.
presidente dn llcpitbllcn, o representantes
dns Srs, ministros de listado, chefe <lc no-
jjcin, dn cominnndiinto da llrlgadn Policia]
, dns nllas autoridades civis o mililare;.

A liordo, o Sr. Lauro Muller, cercado de
vários scnndores, do niintslr.i interino, Sr.
Souíii llnnlas, e do Dr. Sylvio Homero, seu
secretario, começou a receber cumpri-
JLtlllíiS.

Todo o corpo diplomático nacional i> es-
trsngciro eslava presente. 13 presentes Iam-
bem estavam os Sr.;, vicc-picsidcntc da Itc-
publica, ministros ,l.i Guerra e dn Àgriaul-
íur.i, Dr, Manoel dc Carvalho representando
o ministro <la Fnzchdn; Dr. Hélio Lobo, i;e-
jicrnl Dantas Barreto, scnndores Vletòririò
Monteiro o lírico Coelho, deputados Jtodri-
gues Alves Filho. Álvaro dó Carvalho, Anto-
nio Carlos «¦ Niconór Nascimento", gencroes
Holafoso e Bnrhpdo' Dr. A"
i"(*ni.i, cie., etc.

r.odcndn pelo mundo offii-Itil e de amigos,
o ür. I.auro Muller permaneceu n bordo du-
ranlc Alguns minutos, cm palestra íinimndr,
dahdò ligeiras impressões dõ viagem e agra-
dfcendo os votos de feliz regresso.

.Nlimilos nnlcs dõ S. Ex. descer f\ terri
ilifg.i a li..nln n Sr. prefeito Azevedo Sodré,
ipie, em nome dn cidade, saúda S. lit., dan-'iln-IIic uni apertado abrnço,

A's 15.-IO snllava cm terra o Sr. ministro
d,-> Exterior. Novos abraços, -novos cumpri-
menlos de lioas vindas. Ladeado pelos Sis.'J'as5Ô Fragoso. Azevedo Sodré, etc, etc, o
Sr. ministro I.auro Muller atravessa o cães
entre vivas e ncclnmações, afim'llõ tomar 0
carro n "Dnumont", posto á sua disposição, c
ene tomou, em companhia do coronel Tasso
Fragoso.

A' sua passagem, t>o cáes, um ccntingenle
do Exercito presta-lho as coiilincncias ilo es-
tyln.

Feilas as despedidas, o carro a "Daumont"
movimonla-sc e segue em direeção á nvenid.1
llio Uranco. com destino ao Club Militar.
Acompanh.im'-n'ò cerca de duzentos carro-,
e automóveis, conduzindo o mundo orficial
e amijos. 

03 DlSfXnSOS NO CLUB MILITAR
Clíegaiido no Club Militar n Sr. Lauro Mui-

ler, ao lado sempre do coronel Tusso Fragoso,
fni ncompanliado por uma commissüo até o
ealáo de honra, que eb achava rcplclo de pc;-
fOS'. que iam apresentar boas vindas a S. Ex.
Convidado pslo general Caetano, o Sr. Lauro
Muller orcupni! tima das cadeiras da mesa da
presidência, ao lado do coronel Tasso Fra-
goso, do Sr. embaixador dos Estados Unidos,
dn general Oarliedó e do Sr. ministro <l:i
fjuerra,

O general Tí.irbedo, presidente do Club, de-
j-.ois de ligeiras palavras, convidou o Sr. con-
(íe de Fronlin pára assumir a presidência.
]'ií> se declarou enlão sobremodo lisonjcndo
pela dislineçáo e disse que, vislo já haver a
gramlo eoinniissão nrimeado um orador, o Sr.
Dr. Pereira Lima. a quem tece elogios, nada
rr.ais lhe restava fazer do que conceder-lhe a
palavra, o que fazia com grande prazer.

Assomou ir.lão a unia tribuna, cheia de
fostões do flores, o Sr. Pereira Lima, que ini-
,ciando seu discurso disse que as classes pro-
cluctnras do paiz aguardavam com nnciodade

!.i presença do Sr. Dr. Lauro Muller, afim de
rncelar os combates aos cffcilos econômicos
e commcreiaes da desastrosa guerra. Fra por
isso que sentiam o alvoroço da esperança, cer-
los como estavam de qne ns nobres aspirações
ds S. Es. corresponderiam nos desejos da-
ijliollas classes. Procura depois demonstrar
«Iiic a guerra aclual ('• a resultante «Io denprc-
tn d:' cortas verdades econômicas c affirmou

ia necessidade do nos convencermos de que'para c.dificar nâo é necessário destrilii'. ¦
Verifica com orgulho que o espirito de soli-

idaricdade enlre nós. rríulliplicando os esfor-'Ços indlviduacs, c:lú bem represen lado nas
classes commcreiaes, agrícolas o iiidustrincs,

jdoscjosns todas do nugmentar no paix o capi-"ai de idéas. dc forças c dc utilidades. Acha
one é justo fique o Sr. Lauro Mulh-r á frente
da campanha que se projeela, cnalia a ciier-

Igia do coininerc.io, traça llgciramenlJ as linhas
dc^ um nrograirinía que nos chame á melhor
orienlaçiin c Icee um longo elogio no hòmeiía-
iKc.ado,-.;cilnndo os serviços ipie o mesmo lem
prestado nn commercio na. jiasla do Exterior,
pfla habilidade com que, conservando inla-
cl:: a nossa neutralidade, tem conseguido da
parle dos belligerantcs medidas tine tendem
allcminr o rigor das que são dictadas pela nc-
CCssiclade da guerra.

S. E5T. INSISTE NAS SUAS
SOBRE A NETJTRALIDÃDÉ

o accordo Paraná*
. Santa Catharina

O Si». Camargo no mo-monto payohologioo —
Ijnporlaiites deolara--çoes de um membro da

comiliwa do Sr.
Schmidt

I.Ojjíi quo tcrniiiioii o nltnnço em nnlaclo,
mais nn monos ás li IioWihj oí Sra. Affoiiso(.qmnrgo, Generoso Mnrquòs, Luiz Bnrtholo-
meu o .loão Perhotln, todos do 1'nraniS, tive-
ram uma longa conferência que durou ntú útIn horas. Depois o senador (ienoròso Marques
o os dous deputados so rollrnram. A' saldainterrogámos o Sr. Generoso e Indagamos do
quo se hnvlo tratado nu confcrcncio.—> Estamos ultimando alguns delnlhcs do
accordo.

)•) nada mais nos qui* adiantar o embaixn-
ibir paranacurc.

O Sr. Affonso Camargo, depois da confcrcii-cia. desceu pnra :i casa militar. Em caminho
abordamos S. Ex., que apenas nos disse:—- Não posso fazer doclwnçôes ngora. Es-íamos no momenlo psycltoloflico...,

Procurou-nos hoje um dos membros da co-
mlllva do con | l«'elippo Scliinldl o .iue nos
dir.se, n iirojinsilo dos trabalhos preliminaresnecessários para n nssignatura do accordo,
soluclonndni; do caso do Contcslndo, <iuo sitaes trabalhos nlndn nâo estão terminados ó
tlio só porquo o" I>r. Affonso Camargo nãoconcorda com o ''di-.da já" da cnlr.i.Ia na
posse, tanto <lo Paraná como de Santa Ca-
lharina, dos territórios que a cada um des-sei Estados fosse, destinado.

Ora, o "dpsdo já", que tamanha difflculda-
dc vem pondo á nssignatura do necordo --
observou o nosso informante -- estava naformula da proposta «lo Sr. presidente d.i'Itepublica an Sr. coronel Schmidt — para í
um accordo que puzésso remate n uma dasmais irritantes questões nacionaes; e essa"desde 

já" figurou na contra proposta do
e contra ella,

....  • ..rnná nenhumaoiijecçao icy. Entrelnnlo, o Dr. Affonso Ca-m.-irgo pediu n.nas (mantas cofienss5es reb-
uvas !> linha divisória «lu Contestado, is
quaes cedçú o Sr. coronel Schmidt.

Tudo isso — continuou a ponderar o mrm-Iiro da comitiva do Sr. presidenlo de SímiaC.illiarinn, informante dn A NOITE - - ú real-
mcnlc para causar cspccic, nggrnvan.-lo-.se,
por certo, o caso cnm íi nota explicativa np-
parecida nos matutinos dc. hoie, na nua' sc
procurava esclarecer por que .".inda não forap.ssignado o accordo, precisando lambem aorazoes do ordem constitucional paranaense
que impedem a nssignnturn do accordo peloDr. Affonso Camnrgó, para a cnlradn nn pns-sç, ''desde já", do Paraná c de Sanla Calha-
nua dos territórios a um c n outro
centes.

A olfenslva allemà nft
frente rmsa

PETROGRADO, 16 (Havas) — Com-municado do quartel general russo:«Na região dc Zborov, á margem dae "tradu de ferro úts Tarnopol a Karasne,e fiem a^lm u íísle de Lomberu, con*unuaram a« enuarniçada» baialha» dosdia*, preci/denu-s.
Ao norle «le Sianinldii o inimigo (en*loii operar uni movimento Uo avanço,

mas teve de retroceder devido ao nos-so fogo.
Na região dc Kormozo c Kirlibaba, nos

Citrpnthos, o inimigo dirigiu-nos furin*sos ntaques, com egual insuecesso. Fi-
zemos niii dczeseíc offieiaes c 1.170 sol*
dadnü prisioneiros.

Ao sul de Dorna Valra o Inimigo, dis-
pondo dc numerosas forças, tomou aoffensiva.

No Caucaso, nada de importante,"* ',
A' semana nas frentes britaii-^ j
nicas j-j j

A seguinte communieacão foi KcriiI.ÍJT jieio
consulado geral do sua inajcslndo brltanuicn
da Press IluriMii:

LONDRES, 11 do outubro de 101C.
]''rcnto oclddenlnl —* O progresso fot salis-

foetorlo «nrante n semana. Nn tardo du V de .outubro, cffcciiiámos um ataque cm conjunto! te. deixa filhos, entre os quaes dous fliicí sflo
çom os francezes, o resultado do qual impor- Inferiores dn Ilrlgndn Pol-icial desta capital,(ou mima apreciável extensão do saliento cm:o que sa chamam Agenor c Arthur «nlmnrííes.

infaipipiÊ
Ilojo pcln mnnliá, entre* 7 1 '2 e S lioras, <is em*

ptcgiiiliis d» cemitério ilo Mnruby, de Nlctlie*
i'oy. ouviram forlo ostftinpldo «pio partira da
minurn" lí, destinada á iiiliumnçilo do unjn»,
Imiuedintamciito so dirigiram ao local o ahi
encontraram, ,iá som vlnn, e delindo sobro o
carneiro n,< J7.'i, um indivíduo decentemente

trajnilo. do «fi nunos de
vdn.lo presumíveis.í.e*
indo O l'a.'lo uo Ciilltlc-
Cimento da «telcgiicin
HU.lIllnr, .rsta mandou
p.tlM i..|ürll;t li. iT,,0(,lr
duiis BConteSi i.nra
liiinr.l.ir o corpo nl.'• os
necessária!. pro\idcii*
cias.

Passada uma rcvls-
ta, foi encontrada cm
poder do morto uniu
curta sem «ssignalura,
na qual declarava níio
dar o »cu nomo para
não iiic.iiiiiiiodiir a fa.
milia e amigos.

Foi arrecadada tam*
bem dn des?".iKTattu a
ijiiuntiii do Tíililü.

A's 10 o meia horas
foi <» cadáver rcconhe-
«•ido por Virlnlo Cuii-
ninrãcf, crc-gunrdn mu-
nlcipnl, como sendo o
de seu tio p lambem
ex-auardii .loão Antu-

i dc Castro Guimarães. t> suicida, qua era
nado 0 natural dn município de São dono dn

llnrra. no listado do llio, onda íflrn negocian-

João Antunes da Cas-
tra Gutmarüct

mciiio, gencroes |  ,•¦" "»»«'» "•¦ tuium
Ifredo da Cíàcà ' ípvernador dc Snntn Catharina

j cnliio, o Sr. presidente do Tar

direeção norte do Dnpniimo o para listo ilas
niargcii.". do Silly Saillisel. Os inglezes ala-
enram partindo do saliento sobro a posição cs-
querdn dlriglndo-so para o norte cm direeção
n _ llnpaiimc, tomando a direita cm dire-
cção nordeste sobre Lo Transloy no ca-
minlio IHtronne-Bnpnume. A direitn foi
hnstniilo feliz, estendendo n nossa linha entre
Quérdccourt o Les Boeufs cm tíOli a l.dOO jnr-
dns. Umn pequena porção da terceira linha
do trincheiras inimigas nlii capturadas leve
de ser suhscquenteraento nhnndonnda. O ala-
que cm direeção n llnpnilino resultou, unlrc
outras vanlngeiis. nn cnplurn «Ia \illu dc Lê
Sais e num considerável numero de prisionei-ros
ilias seguintes, mas teve n
tender a nossa
tiiiiilo.,-! mesmo

'fumou conhecimento do faeto fazendo re-
colher o corpo ao necrotério dn cemitério, o
Dr, ítodolpho Coimbra, '2" delegado auxiliar.

--'—«•»»

0 Conselho fez hoje varias
cousas...

A* sessSo do Conselho eompnrccearm 11 In-
tendentes' No expediente foram lidas a.s rc-

 daeções finncs dos projectós nntorisando o
V lutn foi cm menor escala durante r.s' ff-flVilo n subvencionai' o serviço do b.vgicnc

vanlagcm dc es- dcntnriíi escolar o n concedei' no Sr. Antônio
linlia em certos pontos ndcnil-l Cnni. ;he--...MnUa o direito dc explorar, soli n
cm outros, O numero dc pri- dcnominnçiio de uJ»ensões Operárias", o ser-

sioncir.)'-. capturados pelos inglezes nos pri-jvlfio dc fornecimento de refeições ás classes
meir.i". dias tie inla foi do 1"! offieiaes c 86fi PObrcs.íO Sr. Mendes Tavares enviou n mesa
homens. O total para o periodo excedeu de llm Pcojêclo aulorisiindo <> prefeito n pròce-'der nlé ;il dc dezembro do Ifllü ã cobrança,

stos predial, territorial,
amcnlos c outros,

ordem dn dia o Sr. Osório do Almeida

i uirr iik .i! ur *ui'/(.'iiuii

ul dc I.cs Eof-iif:; os fran-!s'm -nulta, dos impòst
los os seus objecllvos. Al- nh;nras <lc «."-oncn; calf
i? nm nlnniin |-|"in,.(... ir. t.il Nn ordem dn dia O .'

pcrlen-

Conforme eslava resolvido, renllson-se
hoje, us lü horas, n chá quo offerccdii aos
presidentes do Paraná e Santa Catliarina oClub Naval. O.s Srs. Schmidt e Affonso Ca-niargo foram cumulados dc gentilezas pelanossa officialidade de mar. Ao eluí compare-ceu o que lia de mais "chie" cm nosso mim-do social. A' hora cm que escrevemos h fes-ta proseguia, reinando uo» vastos salões nmais cordcal alegria.

SSiss® sgw© se ia

E..". desappareceu
Um ciso mysíeriosd c&ln sendo apurado

pc-la Inspcctoria de Segurança Publica. Tal-vez, uma comedia; talvez, quem sabe mesmouma tragedia. '
A nova foi levada A policia esla tarde. Ocoronel da Guarda .Nacional Anlonio Nunes

quo tem a rua Visconde do llio Branco um cs-criptorio dc preparar casamentos em 24 horasdos muitos que por ahi proliferam, desnppareiceu deixando duas enrias, duas cartas trágicas;¦ uma a sun compniiheirn e outra ao seu cm-
! pregado «le confiança. K dizia que se ia ma-lar por atrasos commcreiaes e doenças, mio olní
perdoassem. I' '

Mas, o coronel Nunes está sendo processadocorno ainda não devo cstin- esquecido, pcln 1*delegacia auxiliar, por ler arranjado o con.sentimento para nm cnsaincnlò de uma senho.ra que... ,ia havia morrido.
Ato ás LS horas não sabia ainda a policianoticias do desapparccido.

iaisou a ímh cravada
nas costas da viDíimn

IDEAS

è
n Sr

polmas
reira

i

. niinislro Lauro Muller. cessadas as
que coroaram as palavras do Sr, Pe-

.imã, ergueu-se para proferir umaoração, de cujo conjunto conservamos os sc-
guiutes pensamentos :

Scnle-se animado com aquellas immereci-«.as homenagens c. as agradece pelo muito'IM cilas iiuilcm influir e estimular o espi-''ito e a vontade dos moços que surgem paia» nda publica. Volta dos listados Unidos --
a Brnndc;cojmcia do trabalho humano — a
Hranile Xação, que já conhecia, mas que"luanló mais se vè, mais se admira. A nm:-wnle tradicional que. nos une aquelle jiniz'" nm conforto para quem deseja o Conti-n.enlc Americano digno c elevado, cm plenaP»z. rtefere-se depois á guerra, dizendo quenenhum povo cullo pôde ficar impassivel ás
desgraças que desaba in sobrj o mundo, masr'unln (]ue ns nações, como os homens, não

devem siiggestionar pelos exemplos
querendo com islo dizer o quanto ínecessária que o lirnsil conserve sua ncu-'".ahaade, tal como a dita a politica do Sr.

presidente da Republica; política qüe foi a"itie sempre mantivemos e havemos de rrinn-Lr. L' mister não se esquecer dc que nnlcs(|í tudo temos rcsponsabiliiiadcs para com8 Própria Nação, devendo n nossa politica
'.. r nacional. Lembra o movimento que apre-
Çipu pelo norle, onde os moços estão cm-Punhados cm se alistar ras fileiras doKxercilo. e regista o prazer com que no rc-
irassar teve n nnti,:ia das cerimonias do ju-"mento de bandeira, cffeelundas honlem.
conclua defendendo a nossa neutralidade'"ni plirajca incisivas, porque dcfendcl-a é
.nttender r.ojsa Historia, e fazendo a pintura
,.' Cias c« longa fclicidads q:u afuariiam »'*a:uo braslieír».

Enlre Manoel Anlonio, leiteiro de nacio-nnhdndo portiígiicza', o o preto Manoel Fer-nandès, vendedor ninbulanto de verduras
quando sfi achavam no interior dn botequimda rua Darão de S. Krancisvo Filho n. '2\)'i,
surgiu forte contenda, lún dado momento
Fernandes deu uma paulada im cabeça de!Anlonio, que Iho: respondei' com uma facadanas costas, deixando a faca profundamentecravada no logar ilo ferimento.

O còmmissarin lieis, que eslava de ser-
viço na delegacia do JG° .'dislrièto policial,compareceu ao local, prendendo o crimino-
so cm flagrante, pedindo soceorro á Assis-
tència para a victima, que, depois de soçcoí'-rida, foi, cm estado gravo, recolhida á
Santa Casa.
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Continuou hoje, na 7' 1'rctoria Criminal, o
siimmario dc culpa do processo a que ròspon-
du o tenente 1'aulo ilo Valle, autor do assassi-
nato dc sua esposa, D. ^ilali Vallc. Foi ou-
vido o tenente Octavio Guimarães, dado como
causador da tragedia.

Como testemunha informante prestou* de-
elarações o tenente Octavio Guimarães, cujo
estado dc excitarão era visível.

No decorrer do seu depoimento feito com
muita morosidade e indecisão, o tenente Ücta-
vio narrou vários estratagemas de que. lançou
mão para chegar á enfermaria da Santa Casn;
r.o intuito ele falar a I). Zilah, o que não ha-
via conseguido nas primeiras pela inlcrdicção
cm que sc encontrava a enferma.

Xo dia seguinte, porém, conseguiu npndc-
rgr-se de um .avental de interno da Sanla Casa
c, assim, pôde chegar até ao leito de 13. Zillch
com quem falou, aniniando-a c dcclarnndo-lhc
que ficaria boa.

I). /"dali rcspondeii-lhe que o seu desejo
era morrer. Narrou depois, com extrema dif-
fiei;Idade, quaes as rclaçõcj que mantinha
com a família do tenente Paulo, declarando
quu nas reuniões repetidas om qiie tomara
parte, cm .lacarepaguá, notava, sempre que
II. ííilnh, retraliida .cm presença do marido,
era expansiva na sua ausência. Não procurou
syndicar da causa disso, pois nunca vira o te-
iiente Paulo conimèttcr acto algum i!c bruta-
lidado contra cila, parecehdo-llie, entretanto,
que ]). Ziliih nno sc sentia liem comprclicn-
dida pelo marido,. O tenente Octavio declarou]
mais que a principio niilri.n por 1). /'ilali u:.il
sentimento apenas .-ii' piedade. Mais tarde, po-i
rem, por e!!;i sc np.'ii::oiioíi, fcm, critrelaiiíõ,)
encontrar díi parle deli.i facilidade para nu.
ritfcslnr-lhc osso senümcnto] |

no C.» depoente í'e^ ninilá outras slicgaçãjs, stn-i
d.) «o terminai' r.couüar.ttKto f-1''..'''> ''fis.ej

ti» acrvai, cliorsido. lu,
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No entanto, no su

eezes vcalisariiin tod
g"iis dias mais tarde um ataque francez ao sul
do Somme resultou num brilhante suecesso o
na captura do saliente inimigo qnn entrara
enlre as linhas fr.incezas entro Helloy cn San.
torre o Chantres. Um avanço impetuoso da
infantaria 1'rnncezn conseguiu todos os seus
cbjectivos, us peritas causadas no inimigo fo-
ram pesadas, somminndo 1.700 ns prisioneiros
capturados. Ao flanco esquerdo da linha de
batalha liritanniea ao norle. ile Thiepval, os
allemães fizeram diversos contra-ataques bas-
tanto fortes contra o redueto Schwabeu. lis-
les foram complctaiuciitc repcllidos. Deve-se
notar que entre. esle. ponto o a nossa posição
no norle dc Cólircclclte, » inimigo está sendo
impclliíio liara dcnlro de um terreno afunilado
formado pelo rio Ancrc. A nossa linlia domi-
na-o sobro uni terreno elevado o atrás do ini
migo o terreno offercce uma série dc dòclivcs
alé aiv rio.

O valor dc. Bápaume como um caminho cen-
trai é obvio c o nosso avanço cm direeção ao
imesmo encontrará umn resistência dosespe-
rada.

No "Ilcrlincr Tagcblall". o major Moraht
alardeou que as posições alleniãs ali são inc.t-
pugnaveis.

Nas outras partes das frentes britaimicas
lem havido alguma ncli.vidndo era "raids" con-
tra trincheiras, que tèm sido numerosos c bem
súcçedidos.

Frente dc Snlonicn — Tem havido movlmcn-
tos imporlanlcs nesta frente. No centro c á
esquerda os servios, francezes o russos tón*
conllnnndo o seu avanço. Os servios têm sido
especialmente bem suecedidos.

A lésle dc Monastir o rio Chcrn.i forma uma
curva cm direeção sul. Na volta dcsla curva
or. servios atravessaram o rio cm diversos pon-
los o tèm agora umn posição firme na cxlrc-
líiidndo sudeste do terreno que cila fôrma. Nos-
ta batalha mais de SOU prisioneiros foram ca-

furados. Mais á esquerda os franceses c rns-
sos fazem frcnle n uma nova linha inimiga,
cstcndcndo-sc npproximndnmciitc do leste a
oéslc dc Kenali, no caminho dc ferro Monastir;
Florinn ao lago Prcspao. Na extrema direita
os movimentos dns tropas britnnnicns', opcrnii-
do no Slrumn lem sido de excepcional inte-
resso. Tendo atravessado o Strumn cm dire
cção lésle o tomado diversas xi 1 Ias fortifica-
das cm assaltos .o seu avanço tem encontrado
pequena opposição. Na lula preliminar as per-
das causadas no inimigo foram muilo severas
principalmente durante o.s seus repelidos con-
Irn-ataques, que foram enfrentados por arlir
lliaria muilo superior á sua. Subsequentes rc-
conhecimentos do cavallaria mostrnm-n'o re-
tiraudo-so para as posições elevadas no r.o-
roúste de Seres, mais além da estrada dc ter-
ro, correndo dc Seres a llhpel.

lista estrada de ferro foi cortndn e aqui os
inglezes oecupam os terrenos baixos através
do.s quaes o Strumn passa ao se npproximar
do mar.

Em direeção norle, flanqucado pelas monta-
nhas cllc. se estendo até á passagem Kupcl, que
conduz á Bulgária; Nn frente, o paiz no todo
é montanhoso e dc difficil aecesso e singuar-
monte desprovido dc caminhos. Dc 1 ,i 10 dc
outubro, o total de. prisioneiros capturados nes-
Ia frente foi de ~'.G1G.

O DIA MONETÁRIO
O mercado cambial abriu cm baixa. Pela

manhã os bancos sacavam n 12 !t|10 d. e o
Ilanco do Brasil n 12 7J.'I2 d., mas recuou,
incnntincnti, para 12 ÍIIK! d., e os outros para
12 5|32 d. No correr do dia o cambio caiu a
12 18, mantendo alguns bancos .1 taxa de
12 r>l.'l2 d., para fechar á taxa única de 12 lj;->
d. Os esterlinos foram vendidos a 208.900 ê"OÍ-100. O movimento da bolsa de hoje. foi pe-
queno liara quasi todos os títulos, salvando-sq
apenas os negócios para as apólices municipaes
dc 1Q1.+, veiulendo-se as ao portador a 187!|i c
as nominativas n 1866000;

- ¦aos» i

combnlon ó projecto nntorisando o prefeito a
corrigir o equivoco existente no decreto Icgis-
Ioi Ivo li-' lw2G, de .'II de dezembro do í Ul Õ
(lei orçamentariai, na íiàrlc relativa á taxa
cambial para o serviço dc juros c amortisação
da divida ouro, interna c externa.
.0 Sr. I.oito ltiheiro reforçou ns considera-

ções do Sr. Osório c, finalmente, o Sr. Albe-
rico de Moraes discordou dc ambos. O proje-
cto foi approvado.

Seguiu-se a '2X discussão do projecto auto-
risando o prefeito a abrir créditos, extraor-
dinario c siipplenicutar, na importância dc
dous mil quatrocentos c trinta c seis contos
seleceiitos o vinte c um mil o trinta e tres róis,
para occorrcr aos pagamentos que menciona.¦¦ O Sr. Ilonorip 1'imcnlal respondeu ás con-
siderações feitas nuinii das sessões pelo Sr.
Osório de Almeida que, depois, respondeu ao
orador.

O ullimn projecto, de n. 59 teve a sua dis-
ciiisão adiada.
—— - —TTI— '

0 Senado fez sueto hoje
Como chegasse hoje o nosso clinnccllcr, os

Srs. senadores não deram numero para o:,
trabalhos do Senado.

.V hora regimeníal o Sr. Tcdro Borges ns-
sumiu a presidência e depois dc lido o expe-
cliente declarou não haver sessão por falta
dc numero.

Votação dos orça-
menfos na Câmara

• 9 •
As emendas da receita ap-

provadas
A' Câmara' (los Deputados prostituiu lúO,

nn voluçjlo do orçnuieiito dn receita cm Icf.
colr.» discussão.

A sessão foi presidida, a principio pelo Sr.vespucio de Abreu c, após, pelo Sr. AstolphoDutra, secretariado pelos .Srs. Costa Ribeirou Alirislo Mavlgnler.
A neta da ultima sersJo, lida, foi approvado

sem debute.
Lido o «epòdlíntf, o Sc. 1'erelra Loita /nlonsobro o cavo da Multo llrosjo.
O Sr. Scnn.i Flpulredo, miu* ur nclinva lo».

çripio, desistiu du palavra, polo ndeantndo danora iuscrovciido-so paru o cxpedlcoto da sei.-
dão dc aiiiaiiliM.

1'assando-so ú .ordem do dia foi onprovndoum requerimento do InfoniiacGoH do Sr. Mau-rido ile Liucnln, pedindo <ó|iia do relatório do
Sr. .Tmiscii Muller sobre o Inquérito procedidono ]>tnii|iie 1'rnnçiiise ot Itiillmiue, relativa-
mente n "csões 

ao ir.irio publico. O autor do
requerimento encaminhou n .sun votiiçúo.

Deu-se, então, seguimento ú votação ibs
emendas no projeclo do orçamento da recel-
In, começando.so pcln cmciidn n. 4.*».

Foram apnrovadns as seguintes emendas:
Autòrlsanuo o governo n éntòridor-sò como governo do Estado do Itio do .lnnclro afim dcconsegnir quu seja por cllc indcninisadn n

IJniiiA dos despesas feitas cm mcllioramcntos
dns terras dn Bolsada Fliuniuense, podendoacecitar parn baso dc contrato u taxa dc 2 •"•
sobro o.s valores accroscldos dos terrenos 7.."c!-
Hdor. ou outra quo mnis conveniente seja aosinlcrcsr.es federaesj

Autorisando o governo a arrendar, mediou-te concorrência publico, oa terrenos dc areias
monazilicas, cabendo ao arrendatário o ônus
dn mediçflo <¦ demnrr.ição da área arrendada,
a «pinl se reallsará nutes do inicio da expio-
ração;

Os documentos passados no estrangeiro, quedeixarem, por motivo do força maior, do ser
legalisn.lns hoa consulados brasileiros, não po-deráo produzir effeito no Brasil, sem n pnga-mento nn llccebcdoria do Thcsouro Nacional
dos emolumentos que deveriam pagar nos con-
solados, fazendo-se a cobrança por sello de
verba, convertida a taxa ouro em papel r.o
cambio do dia.

Kstii disposição sA vigorará emquanlo não
terminar a netual guerra europén;

ílontiniiii em vigor o art. 120 dn lei numero
2.P21. ile .', dc janeiro do 191.", com este ac
crescimo: "O resultado do nnnlysò só sorá en-
treguo ao inlcressado á vista'do documento
que prove ter sido paga a respectiva taxa de
anniyse"';

A's sociedades nnoiiymíis do seguros sobre
vida e por inutunlidadc que tenham, nlé .'II de
dezembro de lOli! renlisado' no Thcsouro Na-
cional, o deposito <lc 50:000?, em dinheiro ou

Haverá greve na fabrica
Corcovado?

TI
A directoria teme um movi-
mento paredista e a policiatoma providencias
Pda nianliíi correu o bnnlo do que ns o-ie*

rorlo.i dn fabrica do tecido'. Corcovado, nainivèn, preparavam um movimento par.-dista. ,
Tra|ônilo-Sd do umn fabrica que conta ai".I'

o tanini operários, um movimento gfavlst'4ali poderia totuiii' um cnruclir sério.
Procnr|lD408 InforlnaçiSen no local • por<lla. pódc-.\' ronclulr quo esses boatos i^i

eram dc todo desliluldos du fundamento,
lírrcctivãmente. « directoria dn fabrica Cm-
cavado teme o movimento nue se tramn e
que teve origem numa quesíáo du Romenos
Importância. Quovln-fclrn passada o opera.-rio teceláo Porphiriò Barbosa teve uma
briga, no interior -!:*. fabrica, com o contra-
mostro .loão Gaspar; 1'clo regulamonto út
fabrica, tanto o operário como o contra-
mostro~ deviam ser domlttidos. A directoria Ideinittin o operário e npena9 suspendeu •
contrn-mestro jmr tre-, dias.

Ksso faeto foi muito commerjlndo enlreos operários e taxado dc Injusto. Os co,u-
iriontorios foram tantos que se formou uu'*
cnmmissíio dc doze operários mais coneci-
tiiiiilos, afim dc pedir á directoria a clliiii-
ção dn pena do operário. Lssn commissiío
foi ouvida jicla direeloria o esta tomou n*í
nomes do todos os rcus membros. Knvís,
porém, dc nttendet-,i em seu pjdido, ilemil»
tiu_ bojo toiios os i.c.is membros.

lisse acto dn directoria exacerbou, or, ani*
mos, o desde logo foram feitos commentnrios
sobre uma possível «vt-ve. lisses commcutn-
rios cliegnram no conhecimento dn <lirci<>-
ria, quo immcdiatamcntc pe.líu providencia»á policia do 21" districto.

Pnra o local seguiram o commisr.nrio Brtin-
díio c o tenente Ilobnlo, coinmàudaridò unia
força d,, infantaria e outra de cavallaria'.)
O trabalho dn fabrica prosegulu com regu-
iaridade. mas n liypolhcse de uma ;;r'v#ainda não foi afastada.

0 Sr. ministro da Russia
no Monroe

Esteve na Câmara dor. Deputados', áibrapíu
nliado do seu secretario, o conselheiro A.i
Srcherbatslioy, ministro plouipotcnciárlo e
enviado extraordinário da Rússia, junto 

'.o
nosso governo.

,. , ,. . , , . •  s- '""¦• fo> assistir ií sessão daquella cns.i '.Io
em npoiiccs du divida publica, como primeira Congresso; lendo ouvido da tribuna dos di-
presln.çao da caução de ->ii0:i)(i0'.; n que são plomatns os deputados Pereira Leito e Miiuri-Íobrigadas, fica permillido renlisnr ns rcslan-ieio dc. Lacerda, e havendo sido recebido pelo<

A reunião [de hoje no
Centrodo Commercio

e Industria
Teve numerosa assistência n reunião que se

rcallsou, á tarde, no Outro do Commercio e
Industria do Rio de .lanciro. Depois de lar-
gos debales, ficou assentado que o Centro
ventilasse as seguintes questões :

Que o.s an nu nclos dos leilões de casas eom-
merciacs sejam feitos durante Cinco dias
úteis, de modo que os credores possam em-
bargal-os ou seqüestrar o produeto em mão
do leiloeiro, evitando-se assim a fraude cos-
tiimeira de vender o aclivo em uma segunda-
feira ás 11 horas da manhã, somente com um
íimiuncio no domingo anterior o outro no
mesmo dia da venda. Promover a cessação
do deposito de impostos de consumo, cmqunii-
to a infrneção pende, dc recurso para instância
superior. Estudar a melhor maneira de circular
entre os associados ns informações de cara-
éter reservado que o Centro tem organisadás
no seu serviço e, finalmente, promover sem
descanso n representação do commercio no
Conselho Municipal e no parlamento.

Foram lidas duas representações sobre ns
primeiras questões, nas quaes* longamente
esses assumidos são estudados.

tes prestações de egual quantia, respectiva*
mente ii íll de dezembro de 1917, 1918 e- 191».

Ao sc votar n emenda n. 79. o Sr. Vicente
Piragibe requereu a sua retirada, não havendo
numero para n votação desse requerimento,
que. alcançou 100 votos a favor e nenhum con-
tra.

lCncerradn, sem debate, n discussão da nm-
teria a isso destinada, foi levantada a sessão,
as 15 1|2 horas.

Na ordem do din de amanhã eslá ineluido
o projecto da commissão de justiça que res.
tringe o numero das datas feriadas n tres: 1°
de janeiro, 7 ile setembro e 15 de novembro.

¦ ¦—¦*» i

A praga de gafanhotos
SOLEDADE, 18 (A NOITE) -- Numa exten-

sao de t!00 kilomctros a Ilêde Sul-Mineira
nchn-so coberta de gafanhotos. Os trens eslão
nlrasados, por esse molivo. A praga nmedron-
ta a população das visinhanças desta locali-
dade. .Ja aqui estão chegando os primeirosorihopcros da iinníensn nuvem, que pesa ver-
dndeirnmcnle a 10 kilomctros desta po-voação.

• —* •"•- i

A Preieüura conde-
ninada apagaríndemnl-

SSÇÕ03
, Antônio Coelho de Magalhães, proprieta-rio de alguns prédios á rua Dr. Maciel, em

S._ Cliristovão, propòz ha tempos perante o
.luizo dos Feitos da Fazenda Municipal uma
aeção de perdas e damnos para haver desla a
ihdemnisnção correspondente a prejuízos sof-
íridos em virtude do levantamento do nivcl
do ieilo daquella rua. A Prefeitura foi con-1 demnnda a pagar os prejuízos, arbitrados cm
32:,000$, levando-se, porém, em cnntn n valo-
risação decorrente das obras nli executadas o
que foi arbitrada em li.llOÇUOO. Dcsla sen-
1ença nppellaram o proprietário, por sen nd-
vogado, Dr. Carmo Draga "luaior, 

da partoda sentença quo admiltiun referida compen-
sação, e a Prefeitura, da paiie d.i mesma sen-
tença que a condemnou no allndiclo paga-mento.

Em sessão de hoje, a 1* Câmara da Corte

«leptitniiiis Souza e Silva, Nabucò de GouVcii «•
pelo secretario da cominissão dc diplomacia e
tintados, Sr. Amilcac Marchesini.

¦ «ti»» i ¦¦

O caso Amalio—Torquato
de Figueiredo

O Dr. Amalio íol coudcihnad»
Em sentença dc boje, o juiz da 2l Vara

Criminal, Dr. Silva Castro, condemnou o Dr.:
Carlos Edmundo Amalio da Silva, á pena dc
tres mezes de prisão ccllular, convertida cm
prisão com trabalho, c á multa de. dOO?, pelo
crime dc injurias impressas contra o dcsSm-
bargador Torquato dc Figueiredo, nos nrti-,'
gos que o réo escreveu, declarando que esse.
desembargador decidira, na questão Peixoto',
Serra - Knõwles & Tosta, contra n prova dos
autos, dando ganho du causa a Kuowles, para.
servir no advogado Dr. Nina Ribeiro. Assim
decidiu o juiz, por considerar quo o Dr. Ama-
lio teve intenção do injuriar o dcsémbarga-
dor, não provando suas állegacões.

- ¦¦'- ¦ ¦»•>»¦ ¦

O CAFÉ"
O mercado de café apresentou-se ura potf»

co mais frouxo c com pequena procura e com
egual cuidado por parte dos vendedores.• Aos preços ile ílíáOO c OÇGOU por arroba
para o typo 7, foram vendidas hoje lí.72íi sae-
cas pela manhã e mais 2.G,'J1 no correr do
dia. Em Nov.i York a Uolsa abriu hoje com
um ponto de baixa e um a trçs de nlia. Nos
dous últimos dias entraram 1G.911 saccas. eiu
14 embarcaram 13.-191 saccas e o "slóck" íi-
cou cm 339.847 saccas.

¦««ia»»

na i-iaa3 em
Uma queixa grave chegou no conhecimen-

lo do commissnrio Áridos, dc serviço á dele-
gacia do 9o districto policial. Francisco Fer-
nandès, de nacionalidade porlugueza, resi-
dente á rua Itapiru' n. 421, quando, cerca
das 1(5 horas, passava pela rua Conselheiro
Pereira Franco, próximo ao gazometrn, foi
subitamente assaltado por dous individuos;
que lhe atiraram grande quantidade de terra
nos olhos. Emquanlo soffria as'angústias que
lhe proporcionava n cegueira momentânea,
Francisco foi saqueado em todos os seus lia-
vere.s, que constavam dc um relógio e correu-
te dc ouro c mais a importância dc l!fl()"í00().

O cpmmissario Aridcs destacou dous agen-
les pnra procederem ás i-nvestigações, no sen-
lido do descobrirem quaes os dous assaltantes
do Sr. Frrnauder.

mH «a»—.-

Morto pon um bonde

Presentes 2fi Srs. deputados realisou-se
a sessão de. hoje da Assembléa Fluminense.

Na hora destinada ao expediente o Sr. Itaul
F.ego pediu a nomeação de uma commissão
para receber o Sr. Lauro Muller, quo regres-
sa dos Estados Unidos.

Foram designados o orador e os Srs. .Tose
dc Moraes, lUmiilpho Cunha, Bclisario de Sou-
za e Noel Baptista.

Pelo Sr. G.-raque. Collct foi apresentado um
projeclo aütòvisondo a construcçào de uma
estrada dc rodagem de São João do Paraíso aSão Fidcliíi.

Na primeira parle da ordem do dia foram
approvados projectós npprovando diversos
nclos do governo.

Foi aprovado cm 2» discussão o projeclo queconcede 12 mezes de licença ao Dr. Ignaeio
Moura, encarregado do gabinete bacteriológico
do Estado".

Sobre o projecto que orça a receita e fixan despesa para 1917 o que constava da segun-da parte, falou o Sr. I.emgrubcr Filho.

de Appcllação, negou provimento á appclla-
ção interposta pela Prefeitura e deu provi-monto á appcllação do proprietário, julgan-do que os prejuízos decorrentes de taes obrasnão são susceptíveis dn compensação

¦ »*Hm "

0 suicídio da rua Paula
Mattos

Coiifíir-mà-se a autópsia
A' tarde, foi nutopsiado o cadáver de donaietronilha Dosas, confirmando os médicos le-

gistas o suicidio. Na mão direita da morta fo-ram encontrados os vestígios da pólvora de-flagrada; a natureza do ferimento, a trajecto.ria do projectil, de baixo para cima, da direi-Ia para a esquerda, são de maneira a não dei.>:ar n menor duvida.
Depois da autópsia, que deu como causa damorte dilaceração do encephalo, foi o cadáverrecomposto e removido para a casinha da ruaPaula Mattos n. 9, de oude sairá amanhã oenterro.
Na delegacia do 12° districto, onde esláaberto, inquérito sob a presidência do Dr. Ci-coro Monteiro, ficou, pelos depoimentos ouvi-eos, completamente esclarecido ter sido Oscardn Silva, o dentista, o responsável moral peloaclo desesperado de D. Petronilha.
A's 17 horas eram tomadas cm cartório asdeclarações de Oscar;
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As manobras geraes
da guarniçao

Km aviso de hoje. o general Ciabino Eeso*t-
.ro determinou o dia 2ií próximo para o ini-
cio ilnr, ínanobivis geraes da guarniçao desla
capital.

Ficaram designados os dias 2,1 e 21 do cor-
rente parn ser executado pela 4» brigada de
cavallaria o serviço de esquadrão, adiado por
motivo do máo tempo reinante.' Do dia 23 em deante o serviço da gnnrni-
çãoscrá dado pelo 2o batalhão de artilharia,
auxiliando o serviço de ordennnçns e come-
teiros o 8." corpo de trem, tudo conforme dc-
talhes da escala diária.

Durante. a<» manobras ficam supprimida*
ns patrulhar, da Intendcncia dn Guerra, do Ar-
senal de Guerra e a guarda do Hospital Mi-
litar.

Condemnado a tres annos
de prisão com trabalho

Em 27 dc fevereiro desíe nnno, João A*»
gusto dos Santos, arrombando o armazém
u. 1)4 do cáes do porto, nclle penetrou, sendo
presentido pelo vigia quando, ainda uma vez,
arrombava uma escrivaninha.

Processado, foi cllc, pelo juiz da 2* Vaia
Criminai, condemuado á pena de tres nnnos
e quatro mezes de prisão com trabalho.

Os nossos mobiliários

A's 1S hora
na rua Marechal 1
merino, o pedrein
drigues, residente
do fallecido quan
vidos

o

atropelado por nm bonde,
loriano, esqyina <te raa

.'loão Alfredo Morqu;»
5 LraVcssa :í'-. Cactc:!:)., lei*.- i

recebia .--=í mícvíós •'¦'¦*
Muuíüipàl

Uma praça do Corpo
de Bombeiros pro-voca uma desordem
A praça n. 223, dn 1 companhia do Corpode Bombeiros, de .nomo dose Garcia, rcsideii-to no bècco do Cruz, no alto do morro deS. Carlos, promoveu na casa cm que moraum iormidavel escândalo, que sobrcsaltou

grande numero de moradores. Garcia, queo casado com Alzira da Silva, agora no últi-mo periodo de gravidez. aggrediu-:i feroz-
mefiic, e .socos e -ponl7ipês, maltratando-n
muito. .•,;-.» gritos dn victima, aciidiram di-versa,-, pessoas, que pediram providencias íi

que seguiu para o lo-
V02 dc prisão, tentan-

Deu uma facada e o Jury
o condemnou a seis

annos de prisão
Foi submcttido hoje n jury. no tribunal

popular, o réo João Elòriano da Silva, queno dia 0 de outubro do anno passado, apóslima discussão eom seu desaffcclo Jeronymo
dose do Oliveira, lhe vibrou unia facada.
. Após os debates, recolheram-se os juradosa sala secreta, dc onde momentos depois sai-ram. proferindo a condetnnação do réo ána de seis annos de prisão cellular.

A defesa appellou para novo jury.-
—-- ¦ -""¦

São, mcontestavelmentc,
os mais elegantes, sólidos
e confortáveis.

Leandro Martins & C.
^ ¦;.. OURIVES, 39-41-43
OUVIDOR, 93-95.

pe-

pcueia •:>- iiistí-tit'
rcia :'<ij:;s:

Um jury que não funeciona por
falta de juiz

Estava marcada para hoje a sessão do Tri-iiiinal do Jury de São Gonçalo, listado do ItioA presidência dos trabalhos cabia ao Dr. \n-ionino Neves, juiz ile direito da 2* Vara maseste, achaiido-ae impedido pelo ,lury dc Ni'-ctluroy, officiou ao da 1. Vara, Or. Pinho .Tu-nior, que nada communicoii
..,:c.;,u.;, qiiiuüp rccenia os sii(t..'nros ii*- vui. finveio :•«* st u k voí dc prisão tentan- ,•„."* VíU{\ml ao *¦"• '• '•'>**a, Dr. Pinho .Tu-

os ."..-. Ass»!eiKt.i Mnaicpal. -de osgredir a autoridade. Solicitado um soe- ¦*: ' ? comn.ltl,!ieo1' !><-' »r. Oldemar)rimotcnioiro. Plõrlauii O-.t Tk>», cKnp.1 «rro, foi diffieilmcnte Vff c ua . mlsfô -p-^t: 'll"í Çi^^ipal.daquella localidade.
Sl-S, t* »-«m ml», paUtín il» 4- HsWrto. ,• á\ laiüsciplinada praça.- 

«.*, 
VIar"v l]a Sao ,."0,,S"''' não se reuniu por

Todos os íreguezes qua compram moveis
RED-STAR

•'.. dizem que elles aüo
<"{ «a mais modernos,

os mais elegantes, í
<>s mais delicados,
os mais bem acabados -
e os mais fáceis de pagar. 

* •
GONÇALVES DIAS, 71 — URUGUAYAXA, 82

E' BOM SEMPRE
Ver a exposição dos beüosmoveis Le Mobilien á RUACHILE N. 31, tapetes e esteiras impermeáveis, preçosúnicos e condições facik-mas de pagamento.
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Em rnpl.I.t rcgUlo, hollclilmp» liònloin
.,.„ o Julx federal du 1» Vara huvln "Im»

pronunciado" os iiceusiiiloi. dn nulo do nu-
tos e papeis do iirchlvn da Gamara dos
Deputados, Como, porem, lio despacho uo
jui/ consto a "pronuncia" dos pogUMidos,
resolvemos dnr na Integra aquelle iliispn-
cito, com a devida aniilyio, O que o tanto
mnl* upporluu.i c do Inlcri-is.i quanto
ccrlu «pie terá cise caso, em breve, oiij
de Icrglvcrinçucs e nrande iliseussilq,

que

-XNQ1TE — Sogi...t.a:fé»r»V I5"de Outubro oe^j^

fl construcção naval
no Brasil
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ú
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concordar
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O X-iOpes
r iiiicm da a lorluiitt mau wtjU» •>-» ¦*tcr,a, 6 °"0'

me minore* v-ni-W»', u i'V' '"__ 
mm Otrvüoi

fcj, 80; .onerai uiiuur.i, dOJ.- a. ia"1--,u- -
' du Not einl.ro, OU.

Maria Cândida da Costa Porelra
Slmas o João Alvoi da Silva Slmao

 .«.'..limconvidam
seus phíonlcs
rém As missas
cimo primeiro ,
«..mentor, dc seus idolatrados, pae*.
ti vós o sogros M AH IA

COSTA PF.nBl.lA S1MAS c
1)A SILVA SIMAS, que
«Je suas almas,

cclção, ás 9 c ? M horas
cipam seus agradecimentos.

Filhas, netos o genro
o BÍnlgüS para assisti
dc trlfleslinò dia o de
nnnlversjtrlo dos pas-

nulos i*|
CÂNDIDA DV

lí JOÃO ALVES
pelo repouso cícrisu

innndhtn resftr rterça-feira.
egreja de S. Francisco

v  .
da iniiiiliu; ante-

Eurvdice Guimarães «t-»
Paiva

,i 
• - 

(PEnY)

10
ser

não

«Io
luS

¦¦-''" Seu esposo, filhos, paes. Irmão*
gogra cunhados c sobrinhos partiçi-
liam :':s pessoas quc desejem
tir á missa oe trigesimo
fallecimento (iuo esta
amanhã, terça-feira, li

9 1|2 horas, na egreja
Paula, o antecipam

pessoas que

assi".-
dia do seu

será, resulta
üo corrente,

«le S. Francisco
os seu» ngradeeimen-

se diguarem compare-
cor a esse neto religioso.

Ja.
lecida¦Jioras

PAULINO FELICIANO
Henrique F. M. Giilmàrúes c Agos-

Unho F. M. Guimaruos Júnior e tu-
jnilia convidam n todus ns pessoas
tle sua amisade pari ussistircm u
missa dc segundo annlvcrsnrio, que
mandam celebrar por .-..111111 de sua tal-
mão, na matriz dc Santa Rita, As 3

de amanhã, 17 do corrente.

O Opp-ianaio

historia
Júlio

Á sua complicada
contada pelo Dr.

Ottoni
r- "Rio, 15 de outubro de 1016. — Sr. roda-
Ctor da A NOITE -- "Suuni c-uique tribuc-

,ro" é dever que me é imposto pelo jura-
mento dc meu grão. O Orplianato Osono,

realidade, devera a suaimitindo for uma realidade, deverá
existência ao Exmo. Sr. general Luiz li-r
bodo. .«-«« r J

: Contemos a sua historia: em 1008 fundou-
sc, sob a inspiração do saudoso general Mal-
]et, uma Associação Mantenedora do Orpliii-
nato Osório c me íizeram o favor dc eleger
vioo-presidente. Em 1011, ausente o presi-
'ciente, exercia eu a presidência, quando o
governo, precisando do prédio e terreno ela

,-rtia General Ciinab.trro, que fora pelo Cpn-
grosso doado á Associação, me mandou clia-
mar para saber em quc condições a Asso-
ciação os cederia.

Consultei meus companheiros e, de acçor-"do 
eom ellcs, respondi que a Associação en-

'ti-egarin o prédio e terreno, que valiam mais
Ide mil contos cie. réis, e o seu patrimônio
em apólices e dinheiro, cointanto que o go-
verno tomasse a si a installação e a ma-
'intenção do orplinnato.

O governo de então acceitou, e elo tudo
foram lavrados dous termo? nas .secretarias
cln Agricultura e do Interior, como tudo con-

,'sta da acta publicada no "Diário..Olfiçial
cie 21 de junho de 1011 a fls. 7.MIO a 7.1)0.*;

¦ Depois o governo ficou c;.ut o prédio c
terreno, elelles usou, guurdou o dinheiro c

,«s apólices c não fundou o orplianato, como
,se comprumettera.' Andei annos a mendigar do governo a cs-
mola de cumprir o que n mim promettera c

•í|...c eu linlia, por minha vez, proinettido aos
ii-icnibros da Associação.
. Em meio dc meu peregrinar tive a serçe
•dc encontrar o Exmo. Sr. general Luiz
liarbedo, de quem me fiz a ordenauça c que
tem prestado á idéa os melhores serviços.

Quando o orplianato se fundar, ao gene-
irai caberão as honras do commando, e a
¦mim apenas as de auxiliar, que tinha o de-
,vcr de promover cisa installação, para a
qual o Sr. general trabalha por devoção. #

E' esta a verdade e, em ihc dar puhlici-
dade, muito grato lhe ficará o seu constante
leitor, velho amigo, etc. — Júlio B. Ottoni.

«pio n procurador criminai d;i
Dr. Sllvu Custa, vno recorrer (In.
Juiz para o Supromp. por nao
com n Min clnsslflcneflo.

K* esse o despacho ....
"A decisão recorrida pronunciou l-rniisis.»

co Rodrigues do Paiva e Llllirllldo l-crtvlra
da Silva, aquelle continuo e esto servculc i|n
Cantara dos Deputado:., como iiiciir:.us uns
penas dos nrls. 1". letra a), o • I. du le
11. 2.11 U, dc IKl da oitlultro do' 1000, po!»
rcllrnda do nrclilvo dn mesma Câmara -de
diversos livro:, quo 11 policia approltciideu
nu casa «lu primeiro nceiisiídii e fora... nva»
liados cm ltS70?500; conformo o nulo do
fls. 53 n r.5, ratificado ein Juizo pelo de
fl 147. Procedem os seus fundamentos, de
facto, a vista dn prova dos autos, ttios mio
os dc direito, por contrariarem 11 intelligeii-
ela nue o Supremo Tribunal Federal tem
dado A lei n. 2.110 de 1000. Segundo o ac-
cordfio do 0 (Te janeiro de lOlu 110 reciino
crime 201, "uno havendo prejuízo pura '!
União, não tem logar. nos termos do 11 ri. r"
da cilada lei, a applicação dn pena de pri-
suo 110 crime do peculato, mas so para 0
fiuiceionario publico a perda do emprego,
com inhnbilitnçãn para exercer iiualiiucr
fiincçáo publica". O nccordfio de 2> i.e jilr
lho do corrente anno decidiu que n «l.-.,...-
sição do urt. 2" da lei n. 2.110, de 100.),
"excluindo dn eondcninaçilo a pena do pri»
são quando niiles do julgamcnlo/r resarc.
o prejuízo, cõni nuiis forte rqsuo.tlçvc
annliçada uo raso cm quc o prcjuiso
alienou a se verificar". Nestas çondtçucF,
pronuncio os doüs nécusntlos com.. Incursos
nas nonas tio art. 1" com referencia ao nr-
tico 2" da lei n. 2.110, do 30 de setembro
«lc 1900. O escrivão lance o nome clones
no rol dos culpados, intime-os e o rçtprçsçn-
tnnle do ministério publico e, nao havendo
recurso, (lí a este vista dos mitos logo que
findo o praso legal, para formar c offi.ro-
ecr o libello." ,

l'or ahi se v»\ logo, que o juiz federal
"reformou" o despacho de seu substituto.
Esta pronunciuni os necusados nos arts. 1»,
letra a), c -1 da let 11. 2.110. Esses nrllgos
rcsaiii o seguinte v

"Art. 1". (í fünccionnrio publico quc mim-
trníiir. dislrahir c.i conscti.lir quc ciutrcm
subtraiu dinhc-iros, ilociimciilos, títulos (..'
credito, effcilos, gêneros e (luacsquer outro-
bens moveis públicos ou phrlieularcs, dos
quaes lenha a guarda, o deposito, a arrecada-
ção ou administração em razão de seu car-

go, seja este remunerado 011 gratuito, per-
niàncntc 011 temporário, será Punido.

11) Si o prejuízo for inferior._a 10:00(1?,
com dous a seis annos dc prisão ecllular,
perda do emprego, eom iiihnhilitnçao para
exercer qualquer funeção publica por o.lo
a'IP annos e muita dc 10 °!° sobre o dainno.

\rt 4o. Ouando os factos criminosos,
previstos no nrt. 1", forem commoltidos por
fünccionnrio publico que nao tenha a gunr-
da. o deposilo, a arrecadação ou a adnji-
nistração da cousa subtrahida ou clistrnltiila,
mas pertença á repartição çm quc cila se
achava; ou disponha, cm razão de seu cargo,
de facilidade de ingresso na mesma rçp.at-
^Pcna — As do art. 1", reduzido dc uma
sexta parte o tempo de prisão."

"Hefonnando" cst.e tlcspaclm, o juiz le-
dcrnl "pronunciou" os accusaclos nas penas
do nrt. Io, "com referencia" ao -°, que
° "A'i't" 2". Si anles do julgamento for in-
tcgralnicntc rosareido o prejuízo", medianlc
reslituição ou pagamento ela cousa subtraiii-
dn 0,1 distrnhidn ...

penft _ Perda do empreso çcjni-_inhahi 
-

tação para exercer qiialqiicv funeçao pu.1.1-
ca'por cinco a 15 annos."

Quer dizer: julgou os necusados isentos ele;

prisão, isentos de pena criminal, para so
lhe-, applicar uma pena como que nclminis-
triiiiva — perda do emprego. E' como st os
absolvesse da acção penal. Açcrçsce que nln-
da irão os aceusados a julgamento, afim do
o iuiz verificar si ha ou não elementos
para "coudeuninl-os" A perda do, emprego.
Poderá nlisòlvcl-òs si a prova a. isso o -m-

torisar. A pena de prisão, essa o faclo cou-
summado". Não mais existe. Mas o procura-
dor criminal não concordou com esse d....;
p.-iclio c vae recorrer para o Supremo, ja
tendo promptas as suas razões Sobre esse
interessante caso vae, pois, o Supremo pio-
nunciar-sc.

«n-t-s»—» -

A erlKe (!e frnnsporle mnrlllmo como ron»
sciniencla da grando porra não desapparu-
cora eeriniiientu nos primeiro» iiiinos 11 po»
a termiiiaçflo dn luta, desde cpie o» niivio'»
perdidos 11 de«orgaulMiçAo industrial, n fal-
(a do pessoal e n neceusldade de resolve,
nus iiüçôcs belllgcriintv'1. outro", problemas
do riiriiclcrct toelaen, econômicos o imlu-
Irlaos, (llfflciilliirão o dcinnrnrão a vollu nn
equilíbrio anterior outra o numero do navios
e 11 procura conimorclnl.

li» pois multo natural, no llrnsil. pin/. quc
Inutii depende dos transportes marítimos, o
lliemn «pio de alguni tempo vem prooceu|ian-
do grande parle do publico, desde que osto
i o momento mais opportuno para procura»'
Impulsionar a Industria da eoustrncçfio na»
vnl, que tarde nu efido tcrA immcnsò tloscn-
valvlmonto do llrn-ll, dependendo dou nossos
dirigentes quo seja «uler; cedo do que tarde.

Infelizmente o problema dn c.nstrueçao
11av.1l mio su resume pura o simplesmente
cm construir navio 1, nfio podendo ser cn-
litriido cem que ao mesmo lempo o sl*Jii 111
ns induslrias correlatas, n menos que nu»
depejeinos 1'azcr uma tentaiivu eplicntera,
quo não sobreviverá nlêni du crise nettinl uu
«liiaiiilti muito einipiiinlo existirem conces-
siies er.lrai>rdinnrias.

SI queremos, realmente, dar no Urnsll in»
duslriit floresi-ente c cie accordo com as nos-
sãs necessidades, si quereinos obter indll;,-
Iria (|iie possa viver, dentro em pouco tem-
po, dos recursos próprios e não «iu súbven.»
ções elevadas oil prcleecloilisino exagerado,
devemos começar por desenvolver ei animar
ns ramificações industrlães ipie consUlucnt
a ba.e sobre quu (iescaur.a 11 coiistriicçâo na-
vo 1, cujo desenvolvimento ucrln uma rcsul-
Imito Immedíitth e loglcil dessas induslrias,
tal como iiconlcceu. para não citai- slnflo

l..s na Allemanha c nos Estados

em Wiildinuils,!, cuja proxlmlilada da.. .... fl .. . ...... .... ,...!...._
Kh

verno  ,; „, ,
('.bina facilita 11 procura do niliicreo. Wtm-

está cm Kfushlii,

tlo-.is exemplos
Unidos dn America il» Nor te.

t.tcs
para
que,

Irucçfto na-

--—l

Limpador c pollilor universal

JUNTA COBfflMERCIAL
lílciriu em 18 do rorrente' 

I-AlíA l)i;i'i;t'AD0

Joaquim José da Silva Fernandes Couto

O eleitorado federai
em Minas

BELLO HORIZONTE, 15 (A NOITE)" — In-
formam-nos que não tem o menor fundamen-
1o a affinnativn de quc o eleitorado federal
tle Minas não passará de 50.000 eleitores, com
ii reforma eleitoral dc que orn trata o Con-
gresso Nacional. Ainda que cada município
mineiro alistasse apenas 500 eleitores, aquelle
numero seria maior. Actmalmente, temos mu-
j.icipios com mais dc 5.000 votantes.

1 «na» ,«

Exames de sangue, analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Mauricio de Medeiros, da
Faculdade de Medicina •— Uborato.io de Ana»
lyses e Pesquizas : HOSA1UÜ ""Jgfeuç P-*-»
Gonçalves Dias. Tel. do La»: N 13d4.

» ¦»¦¦- ¦

Um menor aggredido
brutalmente

Hoje, pela manhã, deu-se, na estação dos
bondes da Usina da Tijuca, um facto que
revoltou quantos tiveram o desgosrej-cie pre-
sencial-o: o grnxeírò daquell-i usina, por um
motivo futil, deu um pontapé num menor
que ali se achava auxiliando o despachante
da estação. Esse pontapé, ou antes esse
eouce, foi tão forte (-.ue a pobre creança ean
ao solo, sem fala. . .

O facto foi levado no conhecimento ela
policia do 17" districto, que "promctteii pro-
videneiar", nada tendo feito, entretanto. O
menor é um dos oilo filhos cia agente cio
Correio do Alto da Boa Vista, aclunlmente
detida por motivo do inquérito sobre os des-
falques nos Correios, e reside A Estrada
Nova da Tijuca 11. .17. . , , , . „

O brulo que aggrcd.u tao hrulalmcnle a

pobre crènnça chama-se .Túlio das Neves e
teiii o vulgo de "Júlio Gaiiço".

Tem ahi a policia do 17" dislricto as 111-
formações precisas para providenciar, si o
caso merecer a sua rttenção.

ir.Telies de Menezes
Clinica em geral — Esp. moléstias das senhoras

e partos. Cons. II. Carioca 11. H, ^ ás 5.—'lulonh.
llUOC.-nosid., Av. Meu. de Sá, 'ri Telcp.ÜMC.

Chamados a qualquer hora.
BaaHJ-Hpppp

As complicações políticas
de Matto Grosso

necebemos o seguinte radiotelegramma:
¦ "MANA'OS, 10 —• A pseuda Asscmbléa go-
vernista por perseguição política, taxou cm
''5$ cada sessão du cinema e cjn 408 cada ses
são dc variedades. A imprensa ataca seme-
llianle escândalo.

A população soffrcdora aguürda nnciosn n
,rormnlidado do Amazonas. P j>ontonelle cS C.

¦ «nm »

QUEM PERDEU ?
O Sr. Jnyme Pereira a.'.!", no saguão do

Correio Geral, uma carteira v.u identidade pas-
íada pela policia de S< Paulo c trouxe-a a esta
redaeção, onde pôde ser reclamada por quem
*i_0 ¦tenente Augusto SV. Pacca trouxe-nos
wma carteirinha «Io bolso, encontrada num
l,onde e quo se acha em nossa -cdacçao para
ttt restituida ao seu dono,

CUYABA', 10 (A. A.) — Tclegrammas
Rio de Janeiro dizem que ç ministro _
Guerra tclcgraphou ao general Cario.; uaiu
p.is, dizendo ter o Supremo
dei ul decidido o

Tribunal Fe-
habea.i-corpus" a favor

dos -""deputados reafíirmados pelo primeiro
"hi.be-as-corpus", compelindo ao governo da
iVcpublicn executal-oi tornando-se
posição daquelle general, em
pi-ocedimcn'ei anterior, e que,
verno havia resolvido dispensar os seus ser-
ii,;.is, nomeando para suboeiluil-o o gene-
ral Barbcdo.

CUYABA', 10 (A. AO — A força do ex-
major Gorr.es dirige-se para Aqiiidatmnn,
ufiui de proteger a Assembléa Legislativa.
que ali se reunirá, para processar
Caetano de Albuquerque, não obstante o
encerramento de 10 do corrente,

. <co- »

difficil a
virtude do seu
por isso. o go-

o general

A Assistência.Judiciaria Militar mudou a sua
sede* para a rua General Caiu-i- n. iiüS.

Entretanto, as nossas condições induslriacs
são tão tüffcrentos das desses paizer. que
não podemos nem devemos esperar «pie
indústrias se formem sem quo exista
cilas 11 garantia da procuro ctiinmcrcial
aqui, será principalmente u con:
vai.

Sómeulc, o» que nao analysam as cnu.-n.s
do declinio da construcção naval entre noi,
ou os «pie não conhecem a historia dessa
industria o o estudo evolutivo quo clln apre-
senta nas prlhclpaês potências poderão se
admirar cio ([ue se deu entre nóa. Aqui,
i-onio cm Portugal, ns er.lgehclns das com-
niunicoções marítimas e as necessidades mi-
litares encontraritin, o principio, nos osla-
leiros naeionaes facilidade:;, que o eslado
relativo das industrias de então o ns po.l-
sibillclades do mercado pcrmiltlnm, mas o
advento da cõnslriiçsfiò ft ferro, primeiro, o.
a aço depois, quc coincidiu com '» uso ma,:»
csTçiisivp das machinas .. vapor o innuine-
ros outros hcccssorlos resultantes dos pro-
grossos iiiduslriács destes últimos cincocn-
ta annos, c-ollocou esses arsenaes na post-
ção de não poderem ser suppridos pelos iner-
endos locaes.

Nestas condições seria anli-economico quc-
rcr forrar no paiz uma industria para a
qual ellc não eslava" preparado, sendo «eiIC-
ficil qualquer tentativa no sentido de im-
provisar as industrias mais necessárias.

Hoje, ns condições são outras; ar; ostra-
das de ferro, pertiiittehi a ntilisação fácil
do nosso minere.) e as minar; dos listados
do sul apenas esperam navios para trans-
portar o carvão e industria para utilisal-o.

Já mencionámos acima a Allemanha e os
Estados Unidos da America do Norte, como
nações em que a construcção naval se de-
senvolveii rapidamente, apoiada 001110 estava
pelas possibilidades industriaes do paiz.

A Inglaterra, a França, c a Hollanda sã.-,
nações ein que a industria de navios é das
mais antiga;:, tendo sido necessária para de-
sonvolvor e manter o poder marítimo de
cada uma, numa época cm que já se conhe-
cia que o poder, mesmo quando adquirido
com auxilio externo, só pode ser mantido
com a potonciabilidade própria. Nas duas
primeiras a construcção naval tem encon-
Irado 110 desenvolvimento das industrias rc-
speclivas não somente os recursos necessa-
rios como o incentivo para maiores progres-
sos, mas, a ultima, eom pequeno progresso
industrial, só não ficou nas condições de
Portugal pela proximidade de palzcs induá-
triaes, a que está ligada por meio de trans-
porte sobre água, com o auxilio dc canaes,
com a Allemanha e Bélgica c, através, as cem
milhas do mar do Norte, com a Inglaterra,

Todos sabemos que Pedro "O Grande" foi
o grande industrial da Rússia, procurando
por todos os meios crear o. desenvolver as
induslrias do paiz. Monopólios importantes
110 sêeulóXVlII e taxas alfandegárias prohibi-
livas, bem como grandes auxílios pecunia-
rios 110 scculoXIX, contribuíram para a for-
inação de grandes fortunas particulares em
detrimento do povo e sem que os resultados
fossem dignos do sacrifício durante muitos
annos, pois somente nas ultimas décadas se
notaram progressos mais sensíveis, devidos
principalmente a uma política proteccionis-
ta mais intclligcnte.

Entre as industrias qne mereceram as nt-
tenções de Pedro "O Grande", a coiistru-
eção naval estava certamente em primeiro lo-
gar, tendo o monareha viajado pelas princi-
paes potências de então para melhor estu-
elal-a.

Entretanto, apezar de todos os monopo-
lios, e talvez por isso mesmo, apezar de cor-
mes auxílios pecuniários e grandes recursos
financeiros do paiz, a Rússia, com difficul-
dade, consegue construir os navios de seu
programma naval; empregando nelles um
tempo pelo menos duplo do necessário i'is ou-
trás grandes potências, apezar dc ter estado
por mais de duzentos annos sob um regimen
proteccionista que só encontra similar no
Brasil.

Foi certamente no Japão que a constrii-
cção naval encontrou nestes últimos tempos
maior desenvolvimento e, como as condições
industriaes desse paiz se assemelham, em
muitos ponlos, ha alguns nniio:;, ás nossas
condições actuaes, acreditam-os as medidas
ali tomadas dignas de serem copiadas.

Não ha maior erro administrativo do que
procurar imitar methodos estrangeiros, ele
applicação muitas vezes difficil 110 novo meio,
principalmente quando as condições locaes
são absolutamente diversas.

Islo não se dá felizmente no nosso caso.
As nossas possibilidades industriaes são tão
grandes ou maiores do quc às elo Japão,
quando iniciou a remodelação nacional. que
em poucos anuas o collocou entre as primei-
ras ilações elo mundo, e os nossos recursos
máteriáes são maiores e melhores, só restando
realmente experimentar o valor do elemento
homem.

Por 24,1 annos, de 1610 a 1853, a constrtt-
cção naval do Japão conservou-se atrophiada
dentro elos limites imposlos por uma lei que
prohibia a construcção, dentro do paiz, ele
navios maiores ele 150 toneladas.

De 1S53 em deante os progressos vieram
mais rápidos, mas somente em 1896 foram
decretadas as leis que trouxeram os progres-
sos colossaes dos últimos annos, leis que
procuraram solver, ao mesmo tempo, o pro-
blema da navegação de longo curso e da con-
strueção naval. A primeira lei concedia a
qualquer jiiponcz ou companhia de capital
exclusivamente japonez. que possuísse navios
de mais dc 1.000 toneladas de deslocamento,
cm communicaçüo com portos estrangeiros,
subvenção proporcional A tonelagem total dos
navios c distancia navegada e a segunda of-
forecia prêmios para a construcção dc navios
de ferro, ou aço, com mais de 700 toncladns
de deslocamento, desde que o construclor
fosse japonez ou companhia dc accionistas
japonezes.

Os resultados obtidos foram
rios e só em 1000 os estaleiros japonezes
lançaram ao mar 57 vapores com 5.380 tone-
ladas e 193 veleiros com 17.873 toneladas,
sendo quc em 1907 o Japão possuía; além dos
estabelecimentos militares, 210 estaleiros
particulares capazes dc construir navios
grandes deslocamentos o 42 diques,
que um com 722' do comprimento.

Para a construcção dos navios de ferro ou
aço o Japão ó obrigado a importar grande
parle do material necessário, desde que as
usinas do paiz não tém a capacidade suffi-
ciente ás necessidades Internas. Uma grande

1 usina foi construída com o auxilio do go-

região em que o enr-
vão i< encontrado eom líiande abundância,
nt ns como p .lupíin não .' rico em inlncracsuo
forro a produeção dos altos fornos nilit ex-
cede iiiinimlmeiile tló .I7.(l"(l toneladas, que
eslá muilo longe lio ser sufflciçnla As nces-
sitiados do paiz. , ,

d .Inpán. quc eslA por eslo lado cm
punição ilcsvnutajosii ci.iiipiiri.il.1 oni o-lira-
..II, onde ns possibilidade. da producçno dc
ferro 011 aço são por nv.lin dlsci' som limites,
iiprespnln por outro Indo u vantagem du ser
um paiz de miln do obra barata, quu prnitllle
a utllisaçúo do material cslrmigolrn apesar
duri iiggruvori tio transporto c lucros du In»
torihcuiarlos,

Knlrclaiito o governo japonez tem prei-
curado por Iodos o» meios aiiliiinr o doBCiiyol»
viinciiln Industrial compatível com <>s reeiir-
.'...; Internos, dec(|o que seria ridículo fazer
depender inditilrlã Imporliinle, podeinoi
mesmo dizer vital, á nnçiln, do elementos es-
trangeirns que podem falhar, mui.as vezes
qiiiiudd mais necessários. .,

Si quisermos dar no Brasil Industrio fio»
rcsccnlc c do iiccôrdo com ns necessidades do
commercio, navegação o defesa do puiz, llilo
nos devemos descuidar, antes devemos nnl»
mar o desenvolver todas ns ramificações que
constituem 11 base industrial ípjiro que des-
ratisn a èonslrncçiío naval, problema tanto
mais fncll quanto possuímos anui todos 0:1
elementos vltncs a tal desenvolvimento.

A conslrui-çáo deponde cm ultima analyse
do carvão, do minerco c do transporte; c,
como o carvão so encontra 110 sul do Brasil,
o minerco no rcdnr.de nós e .. transporte 111:1-
rlllnto i.ugiiientiirá com :. construcção do nu-
vlòSj não é difílcil concluir a vantagem
...1 antes a necessidade que ha Clll encarai" a
questão sob esle pont» de vista c solvcl-n ala-
cindo simultaneamente os tres elementos
tpie todos julgamos necessários A vida cço-
mímica do Brasil, mas que, considerados
como o fizemos, são esscncliics A .soberania
da nação. .

Explorar o carvão scia animar .1 inilusirtfl
do i::-o nos seus múltiplos aspectos de lar.ii-
narfui de chapas c enntonciras, fabrico dç
trilhos e tubos, fabrico tle fio do aço e ar-

bites, fundição de grandes peças, eonstru-
de machinas c fabrico de munição,
o (-ue virá impulsionar n construcção

fará por uma necessidade du-
pia': escoamento dn material produzido c pro-
cura dó navios tanto maior quanto maior for
a necessidade de transporte encontrada no
desenvolvimento industrial. Mas, cmquanto
formos obrigados a procurar no estrangeiro,
um 11 um, todos os elementos de que precisa
o navio, com atrasos ntiluraes devidos á dis-
lancia, com despesas de transporte o nutras,
a construcção de. navios não ser.i pos-.ivol com
regularidade, c, mesmo que o fosse, nao apre-
sentaria vantagens econômicas cm uni paiz
de mão de obra elevada, nem nos tornaria
menos tributários do estrangeiro cm uma in-
diistria quc, como dissemos atrás, chega a
ser vital para a nossa soberania.

(Continua),

Um bom exemplo pata
as humildes victimas

de desastres
Um ax-cui.1l.1dor tia lilfl...

m-ciona a poderosa
omprosa « vno receuor vinte

contos do Indemnl*
suçüo

A l.lght, por «cr poderosa, como «\ altura e
multo, Houve lempo cm quc, A lylçáu «""
grandes empresne do estradas do rprrn «os
listados Unldgt. n I.lKltt preferiu pagar ¦»•
iliiiii.ir.açúoi As su..* vlcilmaB, que iu atiiouiüi

exlgenolus dns leis o regulamento» u M.tls»
H * «,•»»(»»«¦«-«¦»¦- ¦»¦•¦» -— -— - --_.-¦]

Nu nmladiiiiro de Hanla Cn.s

Abati.!..-. I...J.•: MUI re.ei, Oi poreo», no nr.
mil... o II vllelhiN.

Maii-hiiitu-s: Cunilido li, du Mill.., '.'.. r, *
.1 |t,j li..ri-..'li & ('.., Bi i',; A, Meiulos »*. c,
01 I'.; Liniii *v 1'ilhi.s, 01 r.. li p. e II v,j |'i,,n!
i-Ueo V, (liiiilnil, 4U r,, './ 

p, «• lu v.; Joio
Pimenta de Abreu, 01 r., Oliveira I...,,..,
d <;,, 10. r. e lll v.j Dnslllo Tavares, 11 ,,
u 10 v.i (',. dos lt.-ti.lhi-.iii... 10 r.; P.irtlnli.t
& ('.., 01 r,; Edgar du Aüevcdo, .0 r,; Nur.
horto Marli, 5 r., I'. I». Oliveira .". C, Vi p.i
.'entendi"» fc .Marenudes, 7 p,i Augusto M, .I4
Multa, 10 r. o ÜO C., Alexandre V. Stibrinln,
3 11., o Sobreira »'i C., .0 r.

Foram rejeitados 1 _.! .11 r., 1 n, e U v,
Foram vendidos: 'jtl 31 r., com 5.95U l|.

lus."StocU": Cândido 12, da Mello, 130 r.; Du.
rlscli & 15.; 251|, A, Mondei, 1.051] 1 •;, .
»"c Fllh..:., OíD; Frniiclíco V. Üeiilorl, ul,»; (.,
ih.s lletulhlslas, iil; João Phncnln «lu Abreu.•jtrj; Ollvolrn Inuáns »t C, r.y.i; Dnslllo Tava-
res, •!!!; 1'ortliihii »>. C, yiiR; Udgnr du Asev».
do, 131 i Norberto llerti. lll; Augusto M. d*
Moita, 71»: I'. P. Oliveira & G„ 2*051. e So-
brclra ft C, 137. Total, l.'JUI, '

No rntreptivto do B, lii»::u

O trem chegou A hnra.
Vendidos! l.VJ r., .11 p,( 20 e. • 3!) »,
Os preços foram os seguintes: rezes,•10 a Çígll); porcos, .1 lijinn; carneiros, u
vltollos, de l?800 n fim.).
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Edmundo Pereira
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Guilherme Diniz Rodrigues
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"Portugal na guerra"
•\npareeeii hoje o «piinlo numero desta rc-

vista de assumptos portuguezes, que aqui se

publica sob a (lirecçãc, do Sr. Huy Pinheiro c

que está, 001110 os precedentes, cheio çje va-
visdq c interessante texto, profusamente il-
lustrado.inr 

Rio GrandeAmanliü, clnsrrasco ao
es-A Casa Assembií-a. resiaurante de primei-

rn ordem, tem liiàriamehlõ o mais variado
"menu" e os melhores vinhos. Itua da Assem-
blén, 70. Proprietário, (iltomar Moller.

Os episódios incríveis no
interior do Brasil

O Sr. Manoel dc C.ar.lro, a quem a I.iyht
vac ;.£i£/(ir « ihdeninhucão

fazer o bem estar publico. Agora... A l.lght
ainda continua pagando, porque a isso tvobrl-
gani os juizes, mas já discute, regntea, chicana,
até conseguir o mínimo da indemuisacão, qunn-
do, eapéiosoitíente, não logra obter dn sua vi-
clima um accordo, em que, embora pagando,
sue sempre auferindo vantagem.

Ainda agora mais um curioso caso tle 111-
dcmnisaçfio 11 um seu cx-emprégndò, reclama-
da pelos Iribunacs, vae 11 empresa canadense
tj;ví>'. r.

Si esse registro fosse dado A publicidade,
calcado ém notas cxlrohidas dos nulos, esses
volumosos auto.» quo transitam pelas instnn-
cias do. Justiça, em que só sc fala da leis. de
direitos legítimos, dc procedência, improçç-
dencia, ele, sem nenhum traço, nenhum ves-
tigio siquer dos incidentes; do que se passou
cá fora e na papelada não ficou registado, da-
qulllo «'ue precisamente enracterisa a chicana,
o cambalacho, as marchas c contramarchas fo-
rcuses, si assim fosse, o registro seria esse :

"As Câmaras Heunidas «la Corte de Appella-
ção, confirmando ti decisão da Câmara dc Ag-
graveis, ciindemnaram a Light a pagar u Ma-
nocl de Castro .1 indeiimlsação «lc 20:0008000.

Mas resolvemos conversar com esse Manoel
de Castro, autor iin questão, e folhcal-o, como
si o fizéssemos com os autos. O cffcilo, innc-
gavelincntc, foi uulro e cxccllentc.

Manoel dc Castro nos contou a historia c!o
ecu processo, desde a origem até final solução
dos tribuuacs. ¦¦;-,

Ura conduetor da Light, regulamento 1.102.
No dia 13 de março de 11)13, trahalhaudo em
uin bond, linha S, Christovão, 110 momento
e:u quc, 110 estribo do bonde, agarrado ao ha
laustre, dava a uni passageiro o troco de uma
nota de óí, que recebera, foi victima de ura
desastre.

O motorneiro imprudentemente dera velo-
cidade máxima no vchlculo c, sem diminuir a
marcha, fez a curva da rua de S. Christovão,
próximo á caneella da Lcõpoldina, "esfregan-

cio" o bonde contra um caininháo ali parado. O
recebedor ficou imprensado entre os dous ve-
biculos. Assistência, etc. Mnuoel de Castro foi
fiara a Santa Casa, onde esteve nté 15 ele maio.
Por tres vezes quizerani cortar-lhe a penia, c
só o não fizeram pelií resistência que oppoz.
Di.isVh alta. O pé ficou defeituoso, com os os-
sos partidos. Tentou arranjar emprego '¦'¦

MISSAS

Ilcsam-sc amanhã :
Antônio Alves Pinto, As 9, na matriz da

Sacramento; Antônio Maria Pinto, ás ÍI, na
mesma; Augusto César de (ioirvèn, As 0 1'«•,
na inccsma; conselheiro José Gaspar da lt„-
clia, As IU, na Candelária; eommcndador Car-
Ios de Carvalha.rs, As t), nu Cruz dus Millta»
res; 1). Maria llosa de Oliveira Duarte, ás
!), na egreja dc N. S. Mãe dos Homens, A rua
da Alfândega; It. Rosalina Soares (.Ucdü), á*
li, na egreja elo Carmo; D. Cnrmen da Silvj
Mello, As ti, 11a matriz dc SnufAnon; Migu-l
Uernardo Ferreira, As 8, na mesma; Evarli-
to Vi.lie de liarros, ás 10, na egreja da Lapa
dos Mercadores, e As 9, na egreja do Hoio-
fim, em S. Christovão; major Joaquim Fer»
iinndcs da Cosia, As 11, nn egreja dc S. Pí-
«iro; José Augusto Monteiro (O Velho), A»
t) V.', 110 santuário de .Maria, A rua Cardoso,
no Meyerj I). Kurydice Guimarães de Paiva'
(Péry), As !) 1|2, na egreja de S. Francisco1
de Paula; I). Maria Luiza llormann de Lin.i,
As !', 11:1 mesma; Manoel Jacintho Coelho, ás
9 lj2, na mesma; Manoel Neves Sardinha, ás
9, na egreja de N. S. da Piedade; Eugênio
do Jlego Macedo, As 9 1|2, na egreja dc N'. S..
da Conceição c Doa Morte, A rua do Hosario;
Luzedario Ilomauo dc Assumpção, As 9, iu
egreja de Santa llita; Antônio Joaquim ds
Figueiredo, As ti 1-2, lia mesma; marqueza ds
Itamaraty, As 9 1|2, ua matriz du Gloria, (
ENTERROS L

lá
mesmo, pela Light. Ao
sc-lhe 
pitai

ve) -o dc muletas, dis-

SSoe.B.e, e.
í

e

CUnVELLO, 10 (A NOITE) — O negoe.an-
le Joaquim Rodrigues veiu ates aqui, fazer
compras, pernoitando 110 rancho. Acommet-
tido de 11111 ataque, soceorreti-o o propr.el.i-
rio do rancho, que o levou para ura quarto,
onde ficou em tratamento. _

Uuranlc .1 noite, meio nllueinaelp, o nego-
ciiinlo liocirigües fugiu do qoarlo, embre-
iilian.la-e ii.i-i mattas c indo óaril' em casa
de um indivíduo chamado Joaquim Um, onde
entrou precipitadamente, pondo a casa, em

que só existiam mulheres, em grande ai-
voroço. ... .

Joaquim Boi, ouvindo os gnt V au? nqitcl-
Ias mulheres davam, correu, çi.i companhia
de tres companheiros seus, cm socçorro das
mesmas. Uma vez cm casa c vendo o ínfelirs
Rodrigues, csbordcarani-n'o desapiedad.i-
mente, amarrando-o e roubando-o cm um
conto dc réis, a quantia que o louco tinha
num bolso.

Esse dinheiro foi repartido pelos aggresso-
res dc llodrigucs. Feito isto, carregaram o
louco, indo entregal-o á policia; mas, ao en-
trarem na cidade, passando pela porta elo
barbeiro Crescendo, este o reconheceu e ven-
clo-o todo ensangüentado, acompanhou-o ate
A delegacia, dizendo ao delegado dc quem se
tratava — um negociante que dispunha de rc-
cursos, um homem trabalhador e honesto e
que, no dia anterior estiver.i nn cidade, teu-
do mesmo, então, era seu poder, cerca de um
conto dc réis.

Foi dada iinmcdiatametite uma busca nos
bolsos dos sujeitos que conduziram Itodci-
gues, encontrando-se o dinheiro.

Rodrigues foi posto logo cm liberdade,
achando-se em tratamento dos ferimentos re-
eebidos cm casa dc um seu amigo.

Boi e seus companheiros, presos em fia-
grante, estão sendo processados.
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Camisas para casaca as mais lurcuosas são da CASA
Mme. COULON". j

Rua Gonçalves Dias, 47

O Sr. Manoel Bernardez
ministro ào Uruguay no

Brasil
MONTEVIDÉU, 16 (A. A.) — O Dr. Baltha-

zar liriini, ministro das llelaçõcs Exteriores,
enviará hoje ao Senado a mensagem do pre
sidente dn Republica, submettendo A sua ap
provação a nomeação do Sr. Manoel Bcrnar-
dez para o cargo de ministro do Uruguay no
Rio dc Janeiro.

i mtu i

o Sr. Burlou que aquillo não era hos-

Estava residindo A rua Visconde do Bio Bran-
co n. S5. Sciltihdo-sc adoentado e sem recur-
sos mandou pedir no medico da Light, o Dr.
: rj.'o Barros, alguns medicamentos. Em vap .
Aquelle faeultaiivo não o quiz attender, Foi
quando, então, desesperado, Manuel dc Castro
resolveu entregar a questão ti advogados.
Manoel conta que seus advogados estabelece
ram pedir ein juizo a indçmnisitção tlc
Mas, propondo a acção, pediram
30:000Ç0ÜÜ. ¦".-_ „'¦.","'

O juiz, Dr. Alfredo Busscll, julgou proce-
dente o pedido, c c-ondcninou u Light a pagar
os :iO:ü0lí;J dc indemuisacão. A Light interpoz
appelláção para a Corte. Começou, cnluo, a
chicória: Seus advogados, procurados pc.«.s da
Light, tentaram fazel-o desistir da acção, c
entrar cm accordo. Lembraram-lhe que a
Light era poderosa, conhecia os desembargador-;
res c podia, assim, muilo bem se esquivar ao
iiacamcnto da quantia referida. Entrando cm
accordo receberia elle 3:0008 c tudo ficaria
como cíantes. Manoel resistiu. Não podendo
vencer a obstinação de seus advogados, cassou-
lhes a procuração e entregou a questão ao Dr.
Caio Monteiro dc Barros. Em 23 dc junho do
anno passado, a Corte confirmava a decisão do
juiz. Embargou a Light o accordão dessa Ca-
mara c as Câmaras Beunidas, discutindo esses
ombargos, reformaram o accordão embargado,
para condcmiiar a Light a pagar
ciue se liquidasse na execução
dos peritos. O ela Light arbitrou a índemnisa-
ção em 10:0008; o cio juiz cm ,10:000?, c
autor em 90:0008. O juiz, decidindo, condem-
nou a Light a pagar os 30:0008, mais os juros
o custas. „, .

Tornou n Light a aggravar para a Côrtc.
Esta abateu 10:0003, coiuleinnanclo a empresa a
pagar somente 20:0008000. Embargou, o au-
tor. As Câmaras reunidas, agora, confirma-
ram unanimemente esta decisão.

No intervallo destas perlcngas oceorreram
casos interessantes.

Os médicos da Light tentaram, manliosa-
mente, fazer um exame no pé de Manoel d
Castro, para o fim de verem si a reclamação
procedia... E' claro que o Manoel não se dei-
sou seduzir. Então íoi combinado que, para
fins necessários ao processo, se deixasse elle
examinar, em sua residência por alguns medi-
cos que a Light nomearia. Precavido, Manoel,
recorrendo á Santa Casa, obteve que alguns
médicos fossem presidir ao exame...

Os médicos da Light chegaram. Chegaram e
souberam que, lá cm cima, jú sc achavam os
du Santa Casa. Foi como se ouvissem uma
ordem de commando : "Direita, volver }..."

13 o exame não foi feito. Dahi por deante, o
processo começou a caminhar. Foi o que nos
.•outou o autor, quc, agora, vac Intimar a Light
para execução da sentença.

No cemitério de Maruhy de Nictheroy foi
hoje sepultada a innocentc Maria Helena, fi-
lha do extineto capitão do Exercito Antônio
Lessa Pereira da Silva c neta do general Dr.;
Américo Pereira da Silva.

Foram sepultados hoje: "
No cemitério de S. Francisco Xnvier: .M7f-

ria da Penha, filha de Maria do Hosario du
Silva, rua S. Francisco Xavier n. 657; Elvira,
filha de Maria dos Anjos Oliveira, ma Semi-
dor Nabuco n. 243; Maria dará de Lima, nui
Magalhães Castro n. 137; Zelia, filha de Car-
Ios de Lima Oliveira, rua Conde de Leopuldi-
na n. -17; Roque.Pinheiro, Santa Casa da Mi-
sericordia; Publia Gomes de Araújo, rua Sr.ra
n. 09; João, filho de João Augusto Machado,
rua Tavares Guerra n. 77; Mario, fülio de João
Pereira da Silva, rua Maxwell n. 41; Maria Cn-
bral, Hospital Nossa Senhora da Saúde; Ame-
lia de Amorim, avenida do Mangue ti. 250;.
Faustinn Maria da Conceição, rua da America
n. 203; Concheta Chiosihéndc, rua Mariano
Prpcòpio n. '!S; Argentina, filha de Antônio
Joaquim de Olveira, rua Senador 1'orapeu nu-
mero 210; Antônio Alves Moreira, rua Frei
Caneca n. 2ó2, casa XIX; Clara Hcnriqucta
Pinto, rua da Caridade n. 15; Colina, filha du
Godofredo Araújo, travessa Pinheiro n. lü;
cabo fogitista Henrique Garcia, Hospital Ceu-
trai da Marinha; Edgar, filho do Edgar Cosia,
rua da Estrella n. 51, casa XII; Raul Lüpcr-
cindo Gomes, rua Senador Soares n. P Kl;
Joaquim Mattos, Hospital S. Sebastião; Fran-
cisco Maria ela Conceição Santa Casa da Mi-
sericordia; soldado elo 52' batalhão de cnçn-
dores Mariano Gonçalves Pereira, Hospital
Central do Exercito; Ismael, filho de Luiza,
de Oliveira Santos, rua Costa Lobo ri, 32;
Francisco, Corrêa elo Santa Rita, necrotério i
da policia.

No cemitério de S. João Baptista: Amélia
Orsat Oliveira, rua Anua Leonidia n. 4; Ge.
ralda, filha de Miguel de Lemos, rua Marquei

ao autor o
Foram nomea-

isa-
do

23; Jorge, filho do Hay-
de Moraes, rua dos Arcos

Amélia Fróes Saiu-

de S. Vicente n
mundo Francisco
u. 81.

No cemitério do Carmo:
paio. Hospital do Carmo.

—Foi feito boje o enterro do prof. Dr.
João José Luiz Vianna, cujo atando saiu da.
rua General Canabarro n. 327, para a necro».
polo de S. Francisco Xavier.

O finado foi sepultado ein carneiro.-
—Serão inhumados amanhã: o
No cemitério de S. Francisco Xavier: os in-

nocentes Lirio, filho de Bcnjamiu da Silva, o
Júlio, filho de José Maia, saindo os pequenos
feretros As 11 c As 9 horas, jespectiviimciite,|
da rua dos Arcos n. 14, e da travessa S. Luiz
n. 88.

¦ *»» • ¦—

Dr. Edgar Abraules^Si^
pelo Pneumothorax — Rua S. José 100, ás 2
horas.

. aso— -».

,
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Do E-lUrESTO SOTJZA
- m*m !

— CnEOSOTADO -
Croncliitos, llouqui-
dão, Astluna, o lu-
trereulosu pulmonar.

PiimcirodcMarço 14

Dr. Octavio Ayres
Clinica medica: S. Joaé 61. —

rua D. Arma 68, Botafogo
„ , i is» i ..

Res.

RRorre um depu.ado esta-
dosa. yo^sno

GOYAZ, lã (A NOITE) — Fallcccu hoje o
capitão Francisco Abranles, o deputado esla-
dual irmão do marechal Br»* Ab"autcs.

P. R. FLORESTANO
Recebemos de Bello Horizonte o seguinte

tclegramma, datado dc hontem:
"Acaba de ser fundado o Partido Republi-

cano Florcstano, comparecendo A cerimonia
grande numero de eleitores, dc solidariedade
ao governo. — João Gonçalves, Aleixo Pai-
meiras, Rnphacl Machado, Américo Caetano,
Camigtiere Corrêa, Hildebrando Soares, Adeo-
dato Pires, Manoel Cameu e Modcstiuo Pro-
copio".

»*m-

8r..*fioff^g'sa£:rr';;g5;
^___,___ _, II. (.trinca, 'JO, sol.. Tel. M:U (..

O incêndio da fabrica
Progresso Alagoano

Quinhentos contos da
prejuízos

MACEIÓ', 10 (A. A.) — Foi extineto, A noi-
te, o incêndio da fabrica de tecidos Progresso
Alagoano, em Rio Largo. O inceudio teve co-
meço nas carretas de dividir das secções dc bu-
tedores, devorando toda a' irianufãctura de n.a-
lhas. Uma força, A ordem do 1" commissario,
guarda o local. Está marcado pura hoje o
exame do local. Os prejuízos estão avaliados
cm mais do 600 contos.

¦ —a» ¦¦—
Doenças do apparelho dlyes-

tlvo e do svstema nervoso.—
..alos X. — Dr. Renato áz Souza
Lopes; rua S. José, 39. de 2 ás

OS s^s
Enlregãrnm-nos 15$ para os pobres da Irmã

Paula, em iulenção ao primeiro ar.nivcrsario
(1da morte de D. Maria lUds PnuU_.

O Sr. Irigoyen vae instai lar
na Casa Rosada todo o

ministérios
BUENOS AIRES, 1G (A. A.) — O Dr. Hi»*-

lito Irigoyen, presidente ila Republica, cia
companhia dos membros do ministério, per-
correu todo o edifício da Casa Rosada, vcriu-
cando que o enorme numero de aposentos que
o referido palácio conta, permitte reunir ncllo
todos os ministérios, alguns dos quaes oc-
cupam, aclualinentc, casas alugadas. As demais
repartições do govreno serão inslalladas cn,
edifícios dc propriedade do Estado. Deste modo
serão rcalisadas avultadas economias.

«M-»

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas wm doenças dos olhos, oayido>
nariz e garganta* Co_3i4Ua;_e i^áa -r-.W.
lemhléa n«- <IOs f
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MORREM... I «%T®
Salvemos S. João da Barra!

<§>JM-
ÜM EMOCIONANTE R PATRIÓTICO APPELLO

AOS PODERIA PÚBLICOS
E' mn npiiclln emocionante nos governos dn

Eklnilo do li.o e di. Iteimbllru » q..i< hc vno
Jcr. E' un.il ilinjillcn nus nlins poderes em
favor do renascimento do velha cidade flu-
nilnense, que lom visto docroscer n mui im-
jiurliinei», ci.iqiianto o seu ciiiniiierelo, a Mia
Industria e n mui agricultura definham In-
j.icntnvulniento pela iihaiiduiio cm quu .1 dei-
jiarnm os governos.

S. .In.!.» ilii Uarrn, com offollo, bem merc-
c-.- que promovam o 1'oimscliiioiiln dn sun vida
do actlvldailü Inlonia nos vários ramos que
i.ni-111 a grniulcza doa povos.

Não llio faltam, nem os requisitos nnlu-
nu"-, nem o iintrlolismo dos seus habitantes
parn qne elln volle, c.mo oiilr'orn, a icr um
ciiilro ilo apreciáveis recursos nn Estado do
Itio. Que o appcllii destas linlias consiga rca-
liMir o ''milagre"1

"Sr. redactor da A NOITE-ISirvo-me dns
cclumiins do seu jornal para dirigir uni for.
voroso nppollo nos Srs. presidente* da ilepu-
blica c do Estado uo Itio. Lendo it \ NOiTI!
deparei com :. grula nòtlcln dc que SS. Klix.
inorcarain o dia 15 dc 01.111l.ro para n iunii-
Hiiração dos grandes melhoramentos executa-
..os na cidade do Campos. Não posso cucou-
Irar oceasião mais (ipp.ii-itum .pnrn Ulriglruma Mipplica aos [Ilustres excursionistas:

alongando um pouco ninis o lllnernrlo, visl-
tem Ininbem n velha cidade de 8, João du
llnrra liara conhecerem e sentirem o cstndo
de abandono c miséria a que cila chegou.

Esla cidade. Sr. rcilnclor, foi n<> riuligo re-
gimon uni dos melhores contribuintes do The-
;oui\> Provincial c, desde nquella época, mm-

ca recebeu o prcmio devido 110 esforço, dodi-
cacilo o palriollsmo dos seus filhos.

Nilo lia aqui nada que dc algumn forma
signifique auxilio da governos, a não ser um
velho cemitério c uma cadela indigna da "ci-
vlüsação caridosa do século XX". Pnrn mie

s- aquilato do pouco caso em que S. João
dn Barril c lida. Imsln considerai' que. sendon.lude marítima, foi preterida pela dc Com-
pos nn lista Ilação dn Escola de Aprendizes
Marinheiros, embora nesta tices.se .. cslnbclo-
cimento do ficar construído oito légua
laute da barra, sem o colilneto do lhe
dispensável aos aprendizes!

Nesta hor.i. em que o Sr. presidente da Be-
publica, animado pelo mais elevado piitriolis-mo, pretende desenvolver a todo transo .-. in-dustriu de cònstrucção naval do paiz, rienhü-ma cidade merece ser olhada eoni mais In-teresse do que a dc S. João da Barra 

'

F.x,, es,. certo, flonrft conlrlslndo si nqui
«\intV i,,ni' OB,lo?n>'0» pi" «iu» fiMiivIonnrnniquiit o dos mnls Iniporlnulei» oilQlelro» deconilrucçllo naval dn Brasil, I. quando lhe.-.ii «mo Q»in ciiinuo, de nspeeto trlsto-11110 e abiiiiilonn.la, possuiu 110 mui niicornilou-
ro da "lafono" nus f.ti navios a vela, algunsdo considerável tuuclagem couin o higre "Cou-
Mlliolrp . patachos "Cniicurrenlc". "Conquli,-
inilor o "llcgnlclra" o mia nqui so construi.

(IH-
, in-

Sua

iiuii barcas para n Cantareira a rebocadorespnrn u companhia Costeira a oulros dessa eu-pi.tl, c quo .'.. Kx, fenllrn cm imln a exton-.«iu» a iinprcvldciielíi dos nossos governante..Mini. nn.» é sú por esse lado, Sr. rediicli.r,
mie esta çlçtaaVò digna do umparo e bafejodos pndcvs publico».

Os iicq.iciios Invrniloros encontram nqui ex-ccllenlci tcm.s para (t fnilicullura; ns mar-seus d.i Pariih.vliu prostatn-so para a cultura(Io encao o da borracha, n-slin como ns Ilhas,m o governo providenciasse no sentido de sei-
roíln n exllncçõo «Ia formiga sniivn que devo-im as plantações, O próprio Páraliybn pre-sln-so para a criiu.-ão das Inrlarugns do Ama-zi.nas, cn cercados construídos medule cm

torra o ineladit dclrn d'i.gua. I-
deixaria grandes lucros por ser .. .......
um ilo apreciada pela sua excedente carne

Unia estrada do ferro ligando Barra donhy n S. João da Burra o
Irapiche estadual servindo
porlnçno o exportação, seriam melhoramentos
capuzes de fazer o seu renascimento, pon-ue termo ao êxodo continuo dc seus naluniesom busca dc Victoria ou du capital dn llcpu-

Corridas

ssa criação
i. !urdiruga

PI-
nesta t-idiiilo um

de centro de im-

A conslrnociió da Estrado dc Ferro
poiiiiiia foi .. causa da decadência do S.
d» Bnrru, desviando lodo o commercio ccii-li.il para Mclheroy. A política desorientado
o o commercio iiicxpcrlo daquclla época

souberam nnipnrnr o golpe d
do contra a cidade.

Do sou passado glorioso, nada
alem dc simples recordações.

Por que não procura
do Lloyd Brasileiro
(lli Sergipe façam

Por quo os filhos de S,
sideiitcs nessa capilal

I.co-
João

tino
íuorle desferi-

mais resta,

governo conseguir
quo os navios da linha

esci.liis por esto porto?"oíiò .Ia Biirrii, re-
o em Nictheroy, nãocentro parn 11 salvação dn ci-dade que lhes serviu dc. berro'.' Aqui fica omeu appello, Sr. redactor. Quo ellcn' cc» sao os meus mais"~ /- . O»

fiiiid.-iiu uni

cucou-
inecros desejos.

M2

Ba platéa
noticias

À primeira de hoje no Plienix
A companhia do Theatro Pequeno naomoúo programma que tornou vicloriosòs os cs-

pectaculps da Avenida. Todas as segundasloiras muda o seu carlaz. Hoje, leremos nollienix, por essa symDlthfca "troupe" -i
primeira representação de uma comedia, ondelia lances innumerds de verdadeiro "vnride-
vide Cocard c Hicoquet", tres netos delippolylc IlnymonJ c Máximo Boüelicntraducção de Portugal da Silva.

ron,

A estréa da Vitale >• -•¦•
Estréa amanhã 110 Palace íhcnlrc a com-

panhia 1 laiiana de operclas Vitale, que onosso publico nao ha muito leve oceasiãonppiaudir nesse mesmo Ihonli-ò. Será ri-de
presentniin a opcrcln moderna, de grande«iicccssq, "A duque.-iii do Uai Tabarin". emque Pina Gioana tem festejada creaçôó naIrou-I-ron. Lm seguida a companhia vilnio-

'Champaguc
representara as operclas, novas pnrn a nossnPlutea : "Cinema 

Star" o
Club". C

A nova revista do Carlos Gomes
A companhia do Edcn Theatro dc Lisboa

que ora occupn com suecesso o Cai-los Co-mos desta capitai, está .já em eusnios de«puro da revista portugueza "O Amor" quera a scena breve. A nova revista. que'ess.itroupe portugueza vae dar-nos, lem os se-
guiiiles quadros: 1" — líymno á vida; 2» —
.Quando o amo:- foge; :i" _ Alchimln mo-eterna; 4o — Cupido quando nasceu; 5» _
Amor a Pátria (opothcose); O" _. Coiicio-neiro; 7» — Da banda (Pnlém; 8" - San-'hide goslo amargo; 9» - Viva o amor !(apolheosc;.
Guitry volta no Rio

Lucicn Guitry, o grande actor francezcuja companhia esteve ha pouco 110 Mutilei-
pai, volta a esta capital, afim d0 dar apenastres espectaculos nesse mesmo theatro. Pariessas recitas já foi aberta üssighnturn quefierno com as peças: "Le Tribun", ele PaulBourgot; "Madcmoisclle de Ia Sei(
Jnles Sandcau, e "La Chateiam''"
Upus. Guitry estará
corrente.

O assassinato de hontem na rua
Coronel Figueira dc Mello

No 
cartório da delegacia do 10' districlo

policial proseguorri os trabalhos para o com-
plcto esclareci monto do estúpido nssassinióoçcorrido hontem, á noite, na run Coronel
Figueira de Mello. O ca Iaver de "Cabo

).?, .'. c"io no"ie era Francisco dc Santa
Ittln, ja foi examinado no necrotério poli-ciai, sendo constatada a sua morte cm con-seqüência dos ferimentos recebidos. O nssns-
Sino, Manoel Rodrigues de Paiva, depois
quo sc lhe dissiparam os vapores do álcool
pois elle eslava bastante embriagado quandocoinniellcii o delicio, disse não se recordar
do que sc passara, declarando ser "Cabo
\erdc" seu amigo dc longa data.

As diligencias proscg.iem.
i*r

Chamados médicos á noite comurgência
Dr. Lacerda Guimarães

Telcpliono O.Oõâ Central. , .
KÜA DA CONSTITUIÇÃO N. 

m» 1

Aa de l.oulcni no l»nb>Club
diíp.1»"rJ.'.?»tcr M1. ,,,.,»fn««'l"r « lomlirlo «

t . "'''"'if1"11 m movlmenln de apus.ms superior u oll^uln contos do réis.
L?'ff' foram luilos lindamente dlspu.lados, mim osnconlldmo ns que tlvoram eomo
¦íáldo no,'.' SW ° MnrvoHQ?,i «, prlí.Hr., d 

'

ilrtíuM. C " M8,IIMl0 '""' ''• H"'

nl.n".,0^í!ü0fli,,,iííhn' ,Uiew 1,,,,lro slOtlK trlmn.
nouó IihV '" " poem ''", dM,n«>U0 ""
« hõm!!!.r,"'H };'clor1|n» '<" «arde couherom .luas
dan,n?,linBOiíii,.2,rc,ra ° ,""'1 "" «IMCIIlli/ Wal-

,1.0 1,! ,v,;,r" '•í10' R0*uml° um, «nlloffn daanha nluila levo lorças parn resistir i.s Ia.digas dopnupornntes de uma manha do IV-

h,.«\s C.Ãrrü!!Ln." 'I1' ]T{m> m ro»«n"». foram
,T'J m>\u' '«"•'"•iinm.m multo ia.de Com1 pouco de ordem c Ima vontade c.-.le mal

fura» P° ')e,'1'y,(:ll,h vm '"iii.l.'..-.; fu.

Football
lNTEIti:STADl'AL

S. C. Taulinlú versus S. Chrlstovüo A. C.
Nii cldiido do Tiiiibnlé, 13. do S. Pnulo. rca-iisoii-so hoiiicm o iniiich Intcrcstridiial entro«;s primeiros lenms destes dous clubs, em

disputei dn laça Dr. Cm-slno.
OS. Chrisiovão, concorreuto ao^campeonn-o dit nossn Mclropolilnnn, primeira divisão,ovou o seu toam ao que parece completo, en.ircluuto ua.» conseguiu vencer o seu i.dversa-

no. .Nuo lia dcsdòuró nisso, pois os mais for-es lenms de S. Paulo tini sido derrotados
elo laubn é, quo d o campcüo da Liga Nortedo S, Paulo.

seu tenm. hontem vencedor sobro o Suof.hrlsloviii) pelo score dc .'I X 1, provavelmcn.Ic jogou constituído da seguinte fôrma:
Pnullno

I.nh'. --- Moura • .'
... ., , Sérgio - Jucá - - Siml
viaidemiro - Jvvnndnlo — riennlò — Ildofõn-

SO  .liljã
America F. C. — Eleição da directoria

Scrã lioje que em asscinhléii geral ordinn-ria so reunirão, ií noite, os sócios deste club
para n eleição da M..i unvn dirccioria.

11. amigo mandou-nos unia chapa das pro-vave.s eleitas 111. reunião do hoje. Eil-a:
Presidente, Fldclcino Leitão; vicc-prcsidcn-

le, lago Lnporlc; !• secrclnrio, Aloysio Sequei-ia; 2» secretario, .1. I-'. p;„ila Itaiüos; 1" lhe-
spurciro, Arlhur Leilão; •>¦ ihcsourcirò, Hcn-
rlquo Santos; procurndor, Dr. Osvaldo Bnm-
Ia Forlcs: grorind coinlltcci Dr. Belfórl
Dunrlç; Alfredo Koehler o Fcrnniidó Ojedri;
çommlssiio f cal: Luiz Pereira, Alberto Cus-
lavo Ilagstrom c Br. Oclavio Carrão; comiriis-
Mio (lo syndicancia: .li.yinc I-'aria Machado,
Max (ionics do Paiva o Anlouio Dias dc Paiva.

Rowing
A regata dc hontem

O dia" trislonho e frio que hontem fez não
conseguiu esfriar n animação que reinou du-
ronio lodo »> tempo da regala.

Parecia mesmo que n fesln naulien de hon-
tem foi n aliais influída do anno. Isso era no-
lado especialmente no pavilhão da praia, onde
uma multidão dc pessoas da nossa primeirasociedade se apertava num vòzcrio de cntliu-
sii.smo, discutindo as probabilidades dc vicio-
ria de cada concorrente, no ser annuiieiailii ¦•>

0 que se passa
em Minas

Inrormaçjics dos correspon-
flcntcs csiiuciacs

ú'\ inoiií:

Correspondência da
M NOITE

Torres (Tcixcirns, Minas). —
reserva. Portanto o que

aqui

Hérc", dc
ne", de Alfred

de 20 a 25 do

que
por

tanto
São

novi-
scena

As ultimas da "Maré de Rosas"
A companhia portiiguezn do Carlos Go-niçs da hoje as ultimas representações dninteressante revista "Maré de rosas" quesuecesso ali alcançou. Amanhã' have-iu a "reprise" da revista "Dominó'

tamhcm obteve exilo liem aprcciaviessa "Iroupe" iuza.
L:m quadro novo no "O Pistolãu"

A' revista "O Pislolão", que comsuecesso vem occupnndo o cartaz do
acaba de ser accresccniada uma

E um quadro novo, que irá Aoepois de amanhã, intitulado "De relance",nno flagrantes dn vida carioca, apanhados
|Pcios felizes autores Ignncio Raposo e Roa-tier Junior. O novo quadro muito contribui-ra pnra que "O Pistolão" vá ao centenário.
A "niatinée" dos humoristas

„ ''' -'"pnnliã que. se rcnllso, no Phcnix, niiintineç dos humoristas. O espcctnciiiocomeça as 15 1[2 c vae ser encantador. Sãoeiuas horas "de 
bom humor que, rio elegantetncntrinho da rua Barão de S. Gonçalo', vãoPassar os seus numerosos freqüentadores.U programma é realmente ijttracntc c não

poüin ser de outra maneira, tratando-se de11.1 lestivnl orgnnisnelo por um grupo de ra-
pazes cuja verve é abundante. Tão grandeinteresse vem despertando n "mntinée" dosnum.— ...
com me
elivos naverá n representação de uma
pela  ...._.

tuiil
l':'i

lios
dride.

Antônio B
Deve ter ficado em 2'
tem a fnzer é apresentar-se ao consulado d.i
sim circumscripc.no consular e ali lcgallsar,
antes de mais nada, os seus papeis. Os' reser-
vistas, nas suas condições, nqui residentes;
ainda não forani chamados, mas os residentes
cm Portugal já estão mobilisados.

¦ -*-

prova, c npplnudlndo os vencedores dos pa-rens.
O Jiiar como nunca leve a cnfcital-o tama-

niin qiinntidiido de embarcações, desde ns ho-
judas barcas da Canlareira, fretadas pelos Ica-
raliy, Boqueirão, Ndtnçíio, America F. C, etc.
alé as esgui.is yoles e canoas-automoveis, queSingravam ligeiras, em zig-zags, as águas dn
enseada de Botafogo.

Não parou durante toda a tarde a alegria
reiiianlo entre os convidados lá presentes e
os disputuntes.

Com a imprensa foi n Federação bnstnnle
gentil, já mandando uni director dc quandocm quando indagar dos representantes si nlgu-
ma cousa. .lhes faltava,. j;í Hips reservando um
commodo logar, no ultimo' liiuinr do pnvilhão
afastado, portanto, da multidão. '

Da nossa parlei agradecemos a, gentileza'.
Mas, o Boqueirão do Passeio deve estar satis-
feito, pois que a sua festa náutica encerrou
brilhantemente a série de regatas do onno c
nós o cumprimentamos por isso.
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&i,™^",?e"l<,lnn«oHo,que é como si ,,á„
JK 

" 
VV1""-'1''": ° d,,•"ll, niineira, pois n

,, ~ 
',c,,,,(l?. ú "."• in'Ui «"«"«Io com quoninarece, considerado ohjoclo dc luxo...hi os prptqslps quo 11 medida dn cdilidndo

Jiiixuororenso vno provocando, o contribui.ite
mio sc recusa a.pagar mais. \ndn disso. Pro.Içsta, o .mulo Justamente, qne sc o queiraobrigar nopagaincnlo exorbitante do uni ser-viço quo.imp lhe é fornecido. 13 que elles lemiiizao, nuo é possível negar, assim como tnni-hem a (..amara os parabéns pelo nperrelcon.mento do sou processo de salvação das flnnn-
ças municipaes. Até aqui era babilo cobrar s...bre serviços, existentes. De agora cm demiteos imaginários serão tnmlicm contados pnrn
;is cflcilos elo fisco... "E.ifoncé", Sr. Uu-Jliues...

FP.ANC1SCO SALLES
Foi Inaugurada n 7 do còrrenlò, nesta loca-

Jdado, luiia xnrquendn de propriedade dos Srs.-limpos llehellaio & C. Compareceram liqucl-lo acto diversas pessoas da ",-lilc" lnvronsc.()s convidados foram obsequindos na residen-
7'; Eoilun.ilo Campos, coiniiicrciaiitc
da empresa.

BARBACENA '

. Commémorniido o scii priniblrono c cm hoiiicnagem a descoberta
ca, n Liga Bnrbuceiicnso contra o
tisi.io reiilisòll, ua prospera cidade
cena, Estado ele Minas, uma festa
leve selecta e numerosa assistência
programma abaixo:

parte — Cântico ,1o Hynino Nacional, pelasiiluninns dn Escola Conde de Prados; abertu-rada sessão pelo Sr. tcnenlc-coi-oiiel Esperi-diiio i.osas, presidente dn Liga: discurso pro-
çrido pelo Sr. Dr. Mario dc Lima. orador of-

ticiiil; murcha executada peln orclicstrn. sob
a i-egciicia do maestro Jnciptho dc Almeida.

II parle -- Bailado dos mezes, por alunina.s

¦ns» 1111 ,,.n 1 i ! iiiiiiiii; ni 1,11 ni iu 9mmmmÊm9m9^

CINCO GRUnSS BANDIDOS
.*—'"¦ imi»ii«i—ii.- .<«.wMnnuuw»m* - - i.n hiiiiimbum1—¦i.i.in m r „„„. 1, ,-

ENGAIOLADOS
tgm mi . .1 1 i.

No.sso correspondente cm Gjiaxunú <k--oupon-so ha dias, em leleorwnnw, dauma horda de perlonimliiios ladrões sul-
leiiitarcit, eom uma vasta ucctUi nn í/i/,-.
rlor de São Paulo <• rio sul de Minas, liacuhorlc haviam sido pretos cinco, pelo

domlro Ozuuilnii

delegado de Muziimbinlio, Ur, VrancUeoPereira dn Slluu, numa feliz dillumelu.v
As phalagraphluH acima são desses ciu.'-
ca bandidas, a começar da esquerda pur.ta direita: Armando Podesla, Haberlu /.n>
pa, Ocinlniano Paulo, Jusé Mendes <• (.'/„.'1

Eíiologia do beriberi
Esl udánios

eulosó c dn

ouve-
faz sllcn-

spor do um siiio
experiências definiu-
liiiinnnldiido devomoi

ter-

cia .10
c sócio

nniuvcrsa-
dn .'.ineii-

Annlphnbe-
do Bnrbn-
civien que

e COlil o

pela inqsinn

Mil A Iu <le ("T°ü impalpavel, porlume delicioso.mnmt* Adlieio mais do quo qualquer outro. 2S000.Nas perruiniiriase á 11UA IIUCCUAVANA li. CO.
¦ —-

omitas, que já existem, desde hontem, eninciidas de bilhetes. Entre, outros aura"i haverá a representação de um
companhia do Theatro Pequeno.- Sexta-feira haverá no Becreio

peça

da comedia
a pri-
ngleza

¦meirn representação'Mentira, 
de mulher' .-—- Espectaculos para hoje: Phcnix, "Co-

enrd e Bicòquel"; Recreio, "O Canário":¦V.-lose, "0 Pistolão"; Carlos Gomes, "Maré
ue rosas". '

Consultório Medico
(Sô se responde a cartas assignadas comIniciaes.)
I. N. G. L. E. 7..'— Não damos opinião

sobre diagnósticos feitos.
L. M. P. 5 — Não lia tempo para ler essas

mensagens enormes que o senhor escreve.
T. li. e. d. a. (Petropolis) — Depileno

Aquilo,
X. Y. 7,. A..— Procure-nos.
P. E. F. — 15 preciso exame.
B. T. — Mande, cm primeiro logar, fazer

a reneção dé Wasscrmniin.
X. X. X. — Deve evitar o exercício duran-

te essa pliase; cm relação á segunda pergun-Ia, dirija-sc ao Sr. chefe dc policia.
Mlle. T. — Ovurina.
Dr. C. dc A. S. — Sobre as alterações do

pancréiis vide um trabalho do prof. Fichcra

S. B. E, D. — Banhos mornos repetidos
(nté tres por dia 110 seu caso). Appliquc ex-
ternamente : óleo de camomillü camphorado,
oleo de jusqiiiano, ãã 50 centimetros cubicos;
chloroformio, 12 gr.; tintura de ópio, 10 gr.X. II, .1. — Quanto A "parte" do lado cs-
qtierdo trata-se,, provavelmente, de hérnia
inguinal. E quasi certo. A do lado esquerdo
não dcye ser cousa alguma de anormal, é o
1'cordão" que fôrma a arcada crural. Em re-
iação ao resto nada se pode dizer sem exame.

D. O. 11. Y. — E' curiosa a sua pergunta;
mas como quer que lhe respondamos ?

A. A. L. O. B. — Pedir uma licença pnra
poder dormir um pouco após as refeições.
Tomar meia hora antes da comida uma co-
lher ele Diarscnfosfer Wasscrmunn. Fazer
uso ele laeticinins

,T. A. C. — E'
P. II. A. B. -
L. S. de T. -

Edú Chaves voltará breve ao Brasil
O nosso patrício e arrojado aviador panlis-La Edú Chaves, por demais conhecido entre

nós, pelos seus "raids" nviatorios, acaba de
pedir reforma do Exercito francez, onde ser-
via como aviador voluntário. Edú Chaves, sa-
tisfeito no seu pedido, já embarcou com 

'des-

lino á nossa Pátria, onde chegará por lodo o
corrente, mez.

Uuna vez no Brasil, Edú Chaves deliciará o
nosso publico com os seus exercícios arrisca-
dos c se incorporará ao Acro Club Brasileiro.

Esta associação .prepura-lhe para o dia da
chegada festiva recepção.

JOSÉ' JUSTO.

no Grupo Escolar; poesia (le Castro Alves "O
Livro o .-. America", pelo hlumiio do Collegio
Militar l-rederico Silva; cançoneta, pela iiu-ui-
nu Marina Dorin; poesia, pela menina Aurila
Savassi; cançoneta, pela .menina Heloísa Do-
rin; poesia de Casimiro de Abreu "Minha Ter-
ra , pelo nlumno dc referido collegio Itoherlo
Diiinimond; jiiaMclia executada
orcheslra.

III parto — Poesia, pelo nlumno da Escola
Visconde do Itio Branco, Domingos Moraes;'Canção dò Exilio", do Gonçalves Dias, peloaliMiino da mesma escola, José Lconcio Neves;"Epigrainina", de Hocage, pelo nlumno João
dc Deus; poesia "O A. B. C", pelo nlumno
Olympio M; da Cosia; encerramento da ses-
suo: cântico elo Jiyniiío Nacional, pelos nlu-
ninos da Escola Visconde elo Rio Branco.

ELOY MENDES'¦_ 
Circulou nesta villa, pelo nnoitcecr do dia

7, a noticia de haver fallccido o major Ale-
.'.andre T. Ximcnes, pliarmaceutico e secre-
lario de nossa Câmara.

Nalurnl da cidade de Campanha, aqui resi-
dia, estabelecido com pharniaci.a, ha quasi 30
annos. , ¦., -

Deixa os seguintes filhos: senliorita Diana
D. Cczinia, esposa do Sr. Pedro Elculcrio dc
Araújo, Chrysopliio, Clirysantlio e Cassiancio
Ximcnes.

Haviii completado 110 elia 15 de agoslo ulli-
mo a avançada edade tle 80 annos.

O enterro do major Alexandre Ximcnes rca-
lisou-se 110 dia 8, ás 10 horas.

A Câmara foi representada nesle acto peloseu presidente, Dr. Caetano Nogueira,—Afim de. fazer uso das águas do Araxá
seguiu hn dias parn aquella cidade, o Sr. co-
ronel José Pedro Mendes, fazendeiro c chefe
político deste município;

—¦ ti

n origem do cnncer, dn lulier-
,. - loprn, Hn ires nnnos que en-
ci il„'l'.,,0,S 

'•'•""l'l'l"»'"l"s no Congresso soll-1 Pe<lienn verbo, para fazermos pes-
olisciiri.s. H.vron disse: "O silenciose . l-.iiiquanlo o Congresso mcciai', nos nilo podemos dispor dou inbornlorio pari
vnss em beneficio dn

inos^X'"1'1''""1"111 o-.«>o«l«nn. nnra poder-nos sabe em q„e p,. so nchnm ns doença-..m.í Piophylnxln o llierapoulicn. Novenos antes dn peslo bubônica nvnssnllnr ori rn, brns loiro, nós, como obscuro po-dicno o pintor, desenhávamos no "Jornal
1 '! o quadro horrível da epidemia, o1 primeira pedra para o alicerce»

peste. A confirmação du thcorin foi umm.npho pnrn p mundo conhecer „ „„i„"•ocdo.es o maléficos. A escola parnsvliiriac 111.11. realidade. A pulga do rnlo nn lu lo-cn c ,,,.,.¦. verdade eterna, quando esto» ini-nines produzem a vehicu nn"morlnl, No anno do 1890, idezembro, om meia duzin do
gritámos con ira o

1 dia, nossa
1 medicina

do
lançámos
u-ei
da

Paiz
cios e das moscas. Dia
vnc sendo confirmada
na. A cxpci
do "porcòvejo'
que nossa escol
A doutrina de
orohio, do hncil
np, deixo para os

Pdioncin d.i Aend

" na doença
12, 10 e 22 de
columrias d'"O

perigo dos ii.se-
llicorla
niodor-

na escola

omm Frnncczn,
na lepra vem demonstrar

11 verdadeira o posilivn.astour c dé Koch, do mi-
•. do infiiiitnmontc peque.

mestres. Eu me oslriho

Dr.

1, 1111-
io ne-
dc es-

doença tora
veneno replico
escorpião, do

ns cau-
arrancado'

Di*a Belmiro VaBverde
Docente da Faculdade c da Academia de Me-

elicinu. Cuidados especiaes á pclic. Tratamento
da lepra, syphilis e moléstias vencreas.

Consultório: — Av. Gomes Freire, 99. das
2 ás'i. Telephone: 1202. Central.
¦ M —~- ¦" ¦ ¦4.I» -» —

Em poucas linhas
Ao xadrez do 9o districto policial forani

recolhidos Antônio Luiz Arèas, Manoel Ri-
beiro dos Santos e José Gaspar Ribeiro, to-
dos de nacionalidade portugueza, por se acha-
rem ria rua Nery Pinheiro, empenhados em
luta corporal.

Gmranesia }
estômago, intestinos c coração...
TOM AH UMCAUXAO «DÈ/-
TA/(»e OUTRO ao LEVANTAR

' -»<H» »

Cerveja Tônica Bier
Muito niilritivn, rccommcndada pelos medicos ás

pessoas fracas.
Encontra-se á venda em todas ns casns de primeiraon om.-laluicu n rua Silva .Iríi-.liin n. l/.-Teienhonc

I.Uj Central,r-llio do Janeiro.
-— ——— - —- - -

Kotas religiosas
'*^*"^*^i**M*WV¥V\AAnjUXf

0 Aposlolado da Oração ela freguezia doonornmento fará celebrar amanhã, 17, naegfoja da Lampados.i, ás 8 1|2 horas, missalesiiva em louvor ,i beata Margarida Al.i-enque.. Haverá cominunbão geral, benção dooa. Sacramento o sermão pelo Bevmo. co-««ilo Gonçalves do Rezende-.^"LUARINÊ
nara limpar metaes.

preciso exame.
Não lia «le que.

Tome todas as manhãs, du-
rante uma semana, 11111 papel do seguinte re-
médio, dissolvido em água : enxofre' sublima-
do e lavado, mognesia calcinada, ãã 0,50; parnum papel. Mande fazer sete.-

S. A. N. T. — 1". Sim (mas não pode con-
fim- so nesse remédio; nós aconselhamos o
sublimado na veiu); 2o. Snlivoção (sem im-
portancia); .1". Sim, senhor. 4o. Pode comer
de tudo; 5o. Depende do medico; 6°. Sim; 7o.
Não tratamos disso.

M. H. 100 — Exame.
L. A. C. O. N. I. C. A. — Idem.
II. II. S. de A. — Ghlòrhydrato de cocai-

na, 0,01; antipyrina, 0,20; extracto dc bclla-
dona, 0,01; manteiga dc cacáo qu. s. Pnra
nm suppositorio. Dous por dia no primciio
elia. Dcpoi.s reduza a uni. Depois operação.

S. T. do R. 1. O. — Endermol (tres ap-
plicações).

\V. A. — Procure-nos.
.!. A. C. O. B, — Pois, si merecermos a

sua confinnça, o collega poderá procurar-nos,
quando quizer: Assembléa 44, das 2 cm
deante.

F. I. L. M. — E* aconselhável a rnspngeni.
A senhora irá fatalmente peorando disso.
Mais tarde a operação será mais seria, ao
passo que agora seria de pouca importância.

Dr. NICOLA'0 CIANCIO.
NOTA — Além das cartas que ficaram para

responder, algumas dellas foram pura o ces-
to, por estarem assignadas por extenso (sen-
do algumas até com a moradia), o quo está
c.n desaccordo com a praxe deste "Cônsul-
torio"

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

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

.. - -" ¦¦ 1 , ntmtmf 4- 1

Foram "chorar" no
Xadrez

Hoje, pela madrugada, o commissario Ma-
rio, de serviço na delegacia do 9o districto
policial, teve. conhecimento ele que na rua
Nova de S. Leopoldo, um grupo ele trovado-
res, armados de violão, cavaquinho c elari-
neta, fazia uni barulho infernal. Estavam
todos embriagados", dizia o informante.

De facto, a policia, chegando ao local, prori-deu os indivíduos José Pereira, José Garcia,
João Vianna, Henrique Rodrigues e Carmo-
linda de Campos.

Levados para n delegacia, declararam queestavam fazendo um "choro", 
para se di-

vertirem.
Os "chorões" foram recolhidos ao xadrez.

.— ¦ 1—» ¦... ., ,,.__^.'

NEURASTHENIA
Esterilidade c fraqueza geralCura certa, radical o rápidii — Clinica elcctru-me-

dica especial dü DU. CAHTANO JOVLNE
Uns 9 ás II cilas "2ís 5

l.AnGffDA CAItlOCA li), sobrado

x,,P,™v* 'Tosu Casaes Pinto procurou hoie, A
iNOITE, afim dc declarar que, 110 contrario do
quo noticiámos lionlcm, com o titulo acima,
não foi o Sr. Antônio dn Fonseca quem sal-
vou das ondas do mar, e sim elle, o trabalha-
dor Anlouio Fernandes Comes, naufrago caiu
dous seus companheiros de. unia canoa liou-
tem, na pi-aiu de Santa Luzia. Disse-nos'o Sr,
Casaes que o Sr. Antônio Fonseca, alugador
da embarcação referida, não sc achava na
praia nn oceasião do naufrágio, o si não fora
sua resolução nlirnndo-se 11 água, Antônio Co-
mes e seus companheiros teriam morrido nfò-
gados. ¦ n -iitr 1 
ííí\ íiÓnfYV Coíisiiltoritf: rua Sole¦f ¦». *H.JIffLP tf úü Selemt)ro n> g,j ,
i As 4. Hesid.: rua Machado de Assis n. 8.'i
Caltete.

 ,. Pnrasytnrln; n outra dependo.... lenie, disco de vidro ou de cryslncroscopio, instrumento de óptica. Nigamos a escola microbiniiri; por faliatlldos, ciilendeinos que Ioda
por base. o envenenamento:
(a mordediirn da cobra, ,|,
outros inscclos. ele. Usnmos do óculo or-diuario; & ,,uanlo bnsln para postjuizar aincógnita das moléstias.

A lepra é trnnsmittidn pelo perceveio. Oüounvitz, sahio francez, ionfirniou nos-sn llieor.a, propagada em mlniõès de lmllnse jornaes, no período de í!0 annos. O queescrevemos, mais tarde ou mais cedo, ossc.entislas npprovnm e fundam leis que ra-
gem a matéria'; neste caso, devemos coiili-nunr, tendo o cuidado de não escrever hur-ricos, o nssumplo é complexo, imagino
«,', '•". (,,,',Ç esí!'evemos uma monogrnpliih doBcrijicr.»; sao 40 liras de papel, n que niíl-dn 11:10 dei publicidade. N'a i||,;l (llls fj0])l.ns
o na fortaleza de S. João, o beriberi é fre-
quente. Intrigado com o fado, pcnsnmoüque. o excremento do esgoto locnlísado, cmredor ela fortaleza, poderia ser unia dasns! Os mariscos e mexilhões,
do lodo, podem ser ns porteiros da uocnça1) estro dns carneiros — Ovis, jh">c seusovos no nariz dos carneiros, das cabras cdos veados; as larvas dcsenvolvõm-se "nas
narinas, onde oceasionam uma doença, queolirign os animaes a andarem de roda. (Nãosei-a o beriberi?)

Por isso. temem elles tanto esla mosca
que, apenas 11 vècm, cosem-se uns com osoulros, ferrando os narizes no chão parievitar que a mosca introduzn nelles os seusovos; esle insecto tem o nbdomem malhiidóte prelo e branco, a cabeça branca cheia
dc pinlinhns, e os olhos pcdrndos. O calorhabitual da lã, n falta d
conlrilniem para que
vem em rebanhos; sejam atacados
moscas.

Eslas moscas de cabeça branca cheia de
pinlinhns e o dermesto, que se alimenta de.vagqliimes, não poderão produzir o câncere o beriberi?

Na Inglaterra, o povo usa cm excesso dacarne de carneiro; o câncer nesse paiz temaugincnludo progressivamente o seu npphre-cimento. E* o caso ele estudar a mosca, quedeposita larvas nos veados, nas cabras e noscarneiros, e a vida secreta do tlerniesto,
como agentes suspeitos dn moléstia.

Percebemos que o beriberi lem certa nnn-Iogm no desenvolvimento do câncer Só nnnioiiogrnphia publicada é que se pódc com-
preliender n these e sua affinidade. O ro-sumo, divulgndo em linhas gemes, apróscri-
íamos no povo e aos scienlistas: esles inse-ctos, olvidados do mundo e dn historia d.imedicina, como grandes pecendores, talvezsejam verdadeiros agenles do beriberi » dócâncer.

Dermeslo -— Gênero de insectos coléople-
ros, nue se encontra nas pelles, nas carnes
salgadas e no corliirrio de couros.

Çplepptero —- Diz-se dos inscclos muni-dos de quatro azas, duas dns quaes stiperio-
res (clytros), duras e impróprias para ovoo, cobrem, servindo-lhes como de eslojo,ns duas inferiores (besouro, longicorriiò,
ele). Ordem de inscclos que comprchende
ns quo possuem esla particularidade.

Dcrmcs-io (conforme o compêndio dc. bis-toiiri natural) -- Pequeno insecto d
cinzenta ou cscui-n

Antlironus (Anthrcnos) — Inscclos eoleó-
pleros, cujos larvas atacam as pelles c as

ilA Nòilé^Mundana
AXXirEfíSAlUOS 

"

J'azem nnnos amaiiliã :
Os Srs, senador Lauro Sodrí e Dr. Edwl-

ges dc Queiroz,
Fazem annos hoie: "'" ,(is Srs. Dr, Eilemòn Torres, Dr. Snnclidde Burros Plmenlol, coronel Lopo de Alb.i-

querquo I im.:, Dr. Arlhur TI1II1011, Miguel..Manoel do Carvalho, do cominerclo destíi
praça, ç,0 aeadcinlco de direito Edson Meu-eles do Oliveira.

—• Fez nnnos bonlem o Dr. Pinho Fei'.retro Junior, advogado no nosso fórn.Ifiz niinos hoje o menino Riiinldo, f|.Mm do snrgenlo do Exercito Arnaldo Silva.,
CASAMENTOS

O Sr, Lnmnrlino Pinheiro Alves, «unrd.1.livros cm nossa praça, con\r!!loii cnstimcnld
n"" ,",,' Auro''n Soncnsnux dn Silva, fi-1ll.a da Exmii. Sra. D. l.siipolillnn Souca-snux ua s. 1 va c entenda do engenheiro LuizJosé da Silva.
HÀPTÍSADOS •..',-;:

No prox
ptismnl
17 hora

ximo snblmdo seni^cvada
nn moirlz ilo Engenho Velho,

'1 
pia hn*

, Iniiòcento Nndir',' filhihíiado te-nenio Anloni.o do Azevedo Gonçalves fun-!
çcionaiio 

do fóro, e dc sun Exmá. cspnsn,
y_. 

Aiieii.i.i Rosn (ionçiilvcs. Paranyinph.-i-1110 o aclo o bacharel Democrito César dejsouzn e a hxma. viuva Bolores Machado^
GARDEN-PAHTY

No Passeio Publico
gnnleu-pnrty" que a P

offerecc aos goverhndorc
nnn o Pnrnnfi.
CONimENCIAS

realisa-se a manhã •
P re Tc il 1.1:1 Municipal'

dc Símia Cntha.'

No Instituiio dos Advogados rcnllsn-se n/í
prox.ma quarta-feira, ás 2(1 horas, a confe-

Dr. Pinto da Hoclia, que dis-
o theiua: "O Jury; origensHistóricas o sua evoluc" "

VIAJANTES

rencia
ser! ar.

do Sr,
soliii

nçno'

Regressou hoje. a esla capilal, vindo do*r-Muuos lindos, onde se encontrnvn estudai.-1ilo curso do (•ngenliaria na 1,'niversidado.
neussçlacivPolytecliniquo Institui, ha cerca;(ie Ires nnnos, o acadêmico José Dolabclln,'

líhcíl 
onffenhclr6 civil Dr. Liidgero Do-

O nosso joveii palricio foi recebido a bor->do por inuilos amigos e collegas.
MISSAS

Na egreja de S. Francisco dc Pnula seiresada depois (1'nmanhã, ás 9 lioras a missadc sétimo dia por alma do Sr. Octnvio dn1 a.va Cpulinl!,), irmão do Dr. Roberto de1 aiva Coutinho c cunhado dos Srs. coronel,icilro Nctlo Teixeira o Dr. ITernau Carrilv1 "H»»i !

ic ar nos estabulos,
carneiros, qiíé vi-

pelas

A "SUL AMERICA"!:
Companhia de seguros sobre

ci vida
Algumas cifras eloqüentes correspondeu»

tes ao primeiro semestre do seu 2Í' exer.
cicip, findo cm 30 de setembro de 1916:

Pagamentos efíectuados no semestre:
Sinistros pagos no Brasil
Liquidações de apólices' cm vida dos segurados
Lucros aos segurados...

992.'29O$220)

Ml8:6'47$20O

3i5:6n$24a

Total pago em seis mezes
a segurados ou seus
herdeiros no Brasil.. 2,426:548^(3»

Acíívo da companhia: mais
cie rs. 39.ooo:ooo$ooo

SE'D£ SOCIAL:
Ouvidor, esquina Quitanda

(631 FOLHETIM

¦¦»ii«-^^g"ftg»gw~»^ ,„. ,„„„.
¦^¦«¦^^¦lajgaKMiaiagiaaMfigwMiisMii^MMM.i^.j»^,,^^ imuemci

collecçoes entoiriológicas. Corpos negros, doilpus n Ires millimetros; cinta transversal
(a cinta do beriberi), esbranquiçadn, sobroos elylros. Muito nocivos. Os dermestos pul-ulam nas lojas e armazéns de frulos daterra, gêneros (nlimentnres comestíveis), da
pelle de torrar, guarnição do pelles; atacam
a 'pçllc dos mamíferos e dos pássaros nascollecçoes; tnnlo que os dermestos dos nni-seus d;iOi grande prejuízo ao proprietário doestabelecimento, corrompendo as collecçoes.

lista epístola, publicada num jovial de
grande circulação, talvez sirva para convidar;os scienlislas a experimentarem o que avenJ
tamos.

„ ¦., ,. João da Escobar.-
luia Martins Lnge n. 132.'i*^dirtíiiKBHasastxmK^ci^naB

ie cor

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

2a PAETÊ
'A lerrivel aventura

l+i

-»»!¦»

na
A s fi horas, n nacional de còr prcla Fran-

cisca Pires, sem residência, sentindo-se mal
pois nchnvn-se cm adeantado estado dc ora-
videz, procurou a policia do 23° districlo
afim de soiicilar uma guia pura sc-r inlerna-
da na Sanla Casa. Emquanto Frapclsca cs-
perava os soecorros da Assistência, j.ois nãoacredita nn caridade dos médicos, deu á luz
um feto morto. O telephoiiista Emílio Ilil-lais foi quem prestou os primeiros soecorros
a partuiicnle. Prancisca foi recolhida á San-
Ia Casa c o feio ao necrotério.

Ouça, disse Stieber, subitamente pensa-tivo, foi Peind quem a reclamou. Ella pertence-lhe; mas, si prometter ser razoável, quero di-
zer com isso "inteiramente razoável", possounida fazer alguma cousa em seu favor!Que quer então? perguntou asperamente
Monique. .

-¦-liif^Fo-ci antes ele terminar o dia.
\olte para o caslcllo c vcnlia bater depois elo
jantar á porta da hospedaria elo "Cavado lirnn-
co". Venha só, exliiba o seu cartão c
gunlc por mim.

lille fel-a sair por uma poria elos fundos ela
nvune", para evitar o horror dos fuzilados

na praça, e fel-a acompanhar ate o caslello.
Decididamente, a Sra. Hanczeau liada tinha

que temer dos Boches. Ao contrario, elles a
cercavam de nttençõos commovedoras.

Nesses eiilrcnienles, a aldeia eslava em chani-
mas, e Corbillard começava a cavar as suas
covas...

guarda "das linhas nllcmãs", combate
santo; terrível, mysterioso, que quasienlouquecer o inimigo e o perturbava nas suas
communicações as mais bem determinadas, esta
historia, dizemos nós, por extraordinária
passa parecer, não-grrnitfe-

niccs-
fazia

, por cxtrnorilinnrin q
loi única nos fastos da

per-

IX
O MORTO QUE FALA

A historia inacreditável dn Cniumnn Infer-
nal, da pequena tropa que, não tendo sabido... . ... , nao
medir o seu ímpeto irresistível; achara-se na
impossibilidade momentânea ele recuar, e en-

1,'contraíra meio de próseguir nu luta. à rela-

|-grrtTmc—rirerraTE pira íirqvar, mais uma vez, que o romhn-
cc não pódc, quando traia de um assumpto
semelhante, sinfiò inspirar-se 11.1 realidade, fi-
cnndo-lhe sempre inferior, pensamos não poderfazer cousa melhor do que reproduzir tex-
liinlmçnte essas linhas tiradas de um jornalde I.yon:

Uma centena de soldados francezes des-
garrados haviam conseguido sc reunir e sob o
coininiuidq dc um official inferior, fizeram, 110
Luzcinburgo belga, uma guerra do emboscada
rem tréguas.

Cento c dez soldados reuniram-se nos bos-
eiues de Beuraing-Saint-IIubert. puzernm á sua
licnle o sãi-gentò-mór Lnúrent, e, verificando
que todos ainda possuíam uma espingarda, eu-
tregaram-se á procura dc cartuchos.

Com mil precauções conseguiram abastecer-
sc nos campos de batalha, enlão desertos"
c dos quaes haviam sido obrigados a recuar
sob a pressão allcmã. Cada soldado viu-se
assim, de posse de sciscentos cartuchos.

Sem perda de tqrnpo, esses valentes came-í
saram um combate ele guerrilhas, o mnis in-.vcrosimil e o anais feliz.

Por Ioda a parte por onde passavam, por,entre 11 matto autos ou patrulhas allcniãsjCises soldados disparavam uma fuzilaria ter''

Um grande numero de officiaes, agentes de,ligação, portadores de ordens, nunca puderamcumprir as suas imissões, porque caiam feri-'dos pelas balas elos francezes.
Depois do executada n façanha Lnurent eos seus homens retiravam-se occultos p'4!ii'malta c rccolliiam-se aos seus esconderijos. .i-.iam; alias, abastecidos de viveres sem dif-i

á admirável solidariedade
o vencedor nunca poderá

f)cuJdhdcs, graças
dn poiuiliição, que
Mili.iugiir,

().; altos feilos dn pequena coliiriirin tiveramcnlro os allemães tal repercussão que o com-mnnclantç das tropas de occupaçf.o na regiãoile c.ivct iez affixar uma proelnmiiçôo queloi cm numerosos Kxcmplnreií pregada nasarvores da floresln. Nelln; convidavam os sol-e;a,los francezes a se renderem, lira-lhes af-tirniiido que, em vista dn sua gloriosa con-dueto, nao seriam conservados prisioneiros,iims que lhes seria facilitado, ao contrario oseu regresso aos alojamentos respectivos. 
'

Mas, o sargenlo-mór l.aurenl, apoiado portodos os seus homens, respondeu por um outrocarlaz, no qual zombava da armadilha gros-seira em que os alkxmàcs haviam querido pren-dcl-os; c a inystcnos.i tropa continuou os seus
ledos,

JCntrelanto, os allemães responderam tios
nlaqtiçs incessantes dos seus intangíveis od-versaiios, lançando mão de reféns nas aldeias
próximas. A população ihoffehsivn ia pagar
pelos soldados francezes. O "partido", chefia-do por l.aurenl, resolveu dissolver-se, tanto
mais quanto o abastecimento de cartuchos po-dia offerccer dc futuro serias difficuldades.

I-.ssc.s cenlo o dez bravos conseguiram, na.•ua .maioria, regressar á França, pela Holiiui-
da, onde chegaram com trajes civis. Assim,
terminou a serie de combates travados por um
punhado de soldados, commnndados pelo sar-
gento?mór Laure.it, que obtn-.c a medalha mi-1
litar c iictualmeiite promovido a alferes noj
seu destacamento, em M...

íConlinía.)
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FORD
O CARRO UNIVERSAL

Chassis construído exclusiva-
mente de AÇO VANAD1UM, é
leve, forte e resistente. O automo-
yeí que melhor se adapta aos ca-
minhos do interior. Seis annos dc
serviço nos Estados de Minas, Rio
Grande e S. Paulo conquistaram-
lhe a justa fama de quc hoje go-
sa. Exposição permanente dos
últimos modelos. Peçam catálogos
e informações á

Um Remédio Novo
E Simples para

Remover Callos
Acnbn-HO com Ugndurns,

ninplastros.UnRiicntoseDores
Experimental O Novo

Remédio

Quando callos vos firtrem qiw»l•'morrer com 01 sapato» no» pis ,.
quando tlvertlci-o» impregnados, Pi-
cacha e cortados, quando livcrüei

MOVEIS ,Grande deposito e òfllclna d« movei» o col-
choarla, tapeçaria, lo«ftl*vwAnliS?n!l,il-i.ÍS.ÍS
tvlo allemiio, ultima moda. «OOVOOO; mais barato
que qualquer outra casa: snlnsilc juntar, 580*5 ditasde visUn,
•itylo de grande eiteito, de 130$ a i8òS, (estos mobílias suo
istofadái): capas 

"para 
mobília, nove peças, 6o$òoo. Poçam caia-

tòflòà para niio ficarem illudidostopí outras casas; beao 008
iviiipos na rua cio Paaselo n. 110—'1-nrnodal.apa),

Sociedade Industrial c tle Auto-
moveis BOM RETIRO

AVENIDA RIO
BRANCO, 170

Picdio do Lycòn ilo
Artes o Olllclos

JríiAiWmm4. -¦$mfo<

*'tj

?vw

f »}*5v% # » ^M^ÂTifÂ*

tín

in i jmiiipM

Loterias fla Capitai Federal
Compmlili di LoUrlat Nielonm

do Brasil

ExlmccSòB pnlillenoi sul» n tjMfftk
¦.in.Ãii tio Ht.VVltl» l'»lioi..l, i.i m . - O

uns «ibbndo» Í11 H hornsi n rua
Vlscondo dc Itnliornliy n.

Amanha

"l'la. I.ivrci-mo «1»* cnlloH cin «m
lustanto com "lieis-lt". h

Mnijicoí"

ps cobertos do uiigueiilos <• ligas c
iitadiiras, c cmnlastros epie apenas
servem para inilammar <•¦ crescer
rnui mais rapidez, applicai apenas
duas
alio.

lòf~ W

Curse Normal de Preparatórios
Asmilas clesto rur>-n, vantajosamente conhecido pcln PONTUA I.t DA DE, ASSI-

DUIDADE F. COMPETÊNCIA dn seus professores, funecionam com a máxima ic-

guláridude. EJ

Corno' doccnle: DR. GASTÃO M/CII, nn. MF.SCIIIK, DR. E. Cf, RA-

DARÓ ÜR. OLIVEIRA DR MENEZES, DR. RUY PINHEIRO, pinfo-s-ir-i elo l.xter-

hatoD Pcdr II :1)RS SEBASTIaO FONTES o AUTRAN «OURADO mttmm»

8â?E3C0la Militar; DR HENRIQUE DE ARAÚJO, o DR: FBItKAN10 .SII.KII A,

Socentís da Escola NornuiUDIl. PEREIRA PINTO, professor do Collegio Militar

1)H AUGUSTO ANESI, nulor dó valiosos trabalheis didaiiliuos; e oiiirns.' 
Atilas praticai dc MATHEMATICA o (JIIIMICA. Dous pro essorei para o os tido do

uma mesma lingun.um da parle tlieoricu c Outro dn piati.-n.A-«¦ iiotns de aulas sao

Dòlvéraplindas; Mensalidades módicas. Cursos DIURNO o NOCTüllfeU.
Aulas dc repetição para os alumnos qne se matriculai cm cm atraso.

golas dc "Cc-ts-lt" sobro o
Se-ccará imnicdlntamcnte, To-

I dercis então calcar as meias c ns

sapatos. O callo está condemnaelo
ú morte. Faz o ca!lo cair inteiro.
"Ots-lt" ii o novo c simples rc-
médio. Nada para grudar-se ou

1 comprimir-se sobre o callo. 1 ode-
reis usar sapatos menores. Nciihu-
•na dór, nenhum vexame. MilhOcs
d" frascos cie "Gets-lt" são vendi-

'dos aniiiialmeiite. V.' a maior cura
do mundo para callos. Recuse
substitutos. .

Fabricado por R. Lawrer.ce cV
r0l, Chicago, Illinois, U. S. A. A
venda cm todas as drogarias c pliar-
macias.
ARAÚJO FREITAS & C.

DROGARIA PACHECO
GRANADO & C.

RIO DE JANEIRO

•io

l

hiiii
ISuCO. cm!»«• meiís

Os pedidos dc liillietcs do iutç-
rlòr devem ser aòoinpnnlindoR«Io
mais 600 réis paru o pente «Ui (.or-
ceio e dirigidos nos intentes geraes
Nnznrctli & (!., rua do Ouyidiir
li. !ll, caixa li. »!«• Tolort. I.US-
Vl-.l. C llll c;ik:i V. (iuiinanics, Uo-
Snrieí, 71. cscitiinn «Io beco «Ias Om-
ceillIS, caixa eln ÇoitMo II. !•-"•

aTADT MUiSOHEN
('.Mude lerinço com rcttnurant no ur

livre.
Ilnjn no Jintitr;Doof-sntip.

Puolioro a mtvlrlltwiii
IM-tu de carneiro co:ldo a Inf ''">•
Clmrrjicoi Uo carne tocea au Ttla
Ci.ui.i.-, puma «Ic vinil».

Tela :
Cntija niperi.il. S-u-a l'o|f;non<

OtlrrtS ffílCft*, C*Hli«l"iO linm-t-i, fiOKR'
dlllllttl ci tin.|.'jrl/i«, rriiiii|f-tt.*« «In P6IU,
roslnhiu di) liane», Inliimuúi, tith"te«
In poinho, cr.ítcllotp*.

Amnnliíl no nlmoço:
Mio im vi:, Ia i narlugunin. tlebam Ia

ircícrcncln n ilsllclom vinho do nfia
iiirltigun ANAlilV, nipocimWodfi da caía.

1, Praça Tiradentes.i

0 proprleliirltiA. Motla Pauto».

ANiAÜCTICA
Rcccbcm-sc pedidos

e encoiiimciidas des
ias afauiadas cervejas
no Deposito A in» Kia-
chuelo ii.92,(Uniprc-
sa de Águas Gazosas);
entrcfiiis ao domici-
lio Telepbose 2361 C.

flUIAL OACA6ABAIIR0CSS
iofi Run d» Rniiiirio 105, entro

Quitanda è A vertida
CA8.\ MATRIZ Rua do líospleio 181,

«nntii da rim íln üoncerçfio
Amnnliil no nlrnoço:

SnlntlA dá lngo«tnti, enrne
scccii (rlta romplritoc rnbádn
com cnríirú.
Ao jnhtnr:

Sopu Os- Tiiil. InRosias nu
snuce tnrtar, la«arlo dc vllclla
com pirílo dc batatas c caça
ausnlmiii.

Todos os dias ostras frescas,
privadas o ballioadas.

Vinhos superiores e chopp
«Ia llnnsonlicn.

Edliromeini do coílnlm variada*
Mnnofil Fcrnandos Bnrrocní

Pó de arroz DORA
Medicinal, aeilicrotuc c per-

luniadò. Laia 2!fooo.
Perfumaria rlando Panflal

Contra a Asthma
REMEDiOotABYSSiNlA

om Pó u Cigarros.
Allivia tnttnntanoamsnti.

O, Une liomiM-.dci, Párli;—tílü!

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrico

e prutlrai|ual(|iinr modelo, iuciusiio tail-
lem-, «nn poucos liçflos

Taiiilioin corto moldo» «ob medida o
nodein ior cm fazondas, alinhavados c
provados cm moio cunfcccloniidní,

PREÇO MÓDICO
Mmo. Nunes do Abreu

Pua llriioiinvnnn 110 v andar

\W ,Ê\È\

fi ¦ '&
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«JMUMMiltMItaMMI

V preciso (lomi-
nar a mulüdão

-A-

elegância força
ocxitol

1 Má

K sido dn curso rol mudada da rua du? Ourives 29 para UIlUCÜAYAX.V

f ¦ amUr—JliitiJEXA ílli MATTOS; professor o director.
nd

SORTEIOS iSOCIEDADE RIO GUANDtNSE DE"CLUB PARISIENSE"
EM 11)12

3oo:ooo^ooo
Republica)

HANT.0 1)0 ÜOMMUU.IO DR 1'OIITO ALF.-

FUNDADA _._
Capital rcalisádq Rs.

(Autnrisada a fuhccionhr cm toda a

Banqueiro?:

Compra-se
niialnuer eiunntidailo tle jmas vclbas

com em si-m pcditis, clã quiiiquor valor o

cautelas elo «Monto dc Sorcõrro»; pa^-a-sa
Ijciü, na i tia (liiiiçal.vcs Dias n. 'Al.

Um Valantim
Telcnliono 0'.)i Central_' —

«««««««««j^iMaBWBBBBaWB^naBaBílBlBBlí**"*"1111^-

Curso de corte
Senhora franceza, di-

ploiníida pola Academia ele 1'nris, ru-
rante ensinar em VI bçòos a cortar
c conlcccionar qualquer vestido. C.ur-
<o especial do collcto c cbiípcus.
Corta ¦• aliiiliava qualquer vestido ou

ntnillcur» por preços módicos
Av. llio branco 11)8, 2" andar—Tel

te i [ismti iim
para canalisncSc dn apuas

VrT.TjtlN. M«>KETiTiI fs CO>m
Pinia do Cnjii n. OS. — Tclcpi Vula 100.

Fiibricn dc vi-as M.a-. de cimento ar-
m.ido, vci-Rtis, laçtcottis rara divisões,
iiiiiis leves c cconuinicas dc quc qual-
rpn-r oulro nitie;ii similar.

Vigas-madros massjcaí c postei para
cercas.

Glt¥o íiANCO ÍELOfÈNSU

SEDE -PORTO ALEGRE
Sorteios Meusaes - Contribuição 10$000

PEÇAr.l PROS»vECTOS
Rua da Quitanda n. 107-= 1:

RIO DE JANEIRO
andar

AGENTES — Acceitam-se,
s referencias c fiança.

desde que apresentem

VENDE-SE
Vende-se barato o prédio da

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

t

ESCOLA
HOMGOPATHIA

O Curso Normal de Preparatórios, o de maio
(freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, con
'a costumada seriedade, inicia actualmcnte o, CURSO ES
PECiAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades rc
duzidissimas e a cargo de distiricta dlrèctora e completamenti
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 3®-,
í* andai*. — Informações de 14 ás 19.

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA FUNDADO EM 1864

Capital 12.000 contos fortes
Descontos, co-

brancas e todas
as operaçõesban

Saques á vista;
ca prazo sobre'
todos os paizes.

Depósitos á 01-
dem e a prazo ás
taxas mais vanla-
iosas do merca-
do.

Empréstimos
caucionados.

«=»
es

UJ

Tosse ? Tosse muito ?
tome a milagrosa

BRONCHIGIA
1 Vidro 2$5U0

f
90

SS

-sé
SIsa
c»
GO

Constipou-se ? faça
uso da

GRIPPINA,
um dos meltioros remedt-
os ató hoje conhecidos pa-
rá abortar constipações e
curar influciiza.

1 Vidro 1$000

Adolpho Vasconcellos

s
S

A PROPRIEDADE
ao alcance de

todos !
MIODLEMA RESOLVIDO

Tmlos podem fer proprietários c tor-
niir-se donos do um terreno do valor
do CINCO CONTOS DU ÜltlS c do lliil

prédio do valor dc 1)1-7. CONlOHDIi
Ui-.IS, inscrevcmdorso nn ferie

«1DKW.» dn secção pit-dinl da PKIt-
SKVIÍItANÇA liNTEIlSACIOrlAL; pa-
(•ando apenas n diminuía quantia
cio CINCO MIL ItfilS por mu/. I In-
formações, pruspocteis, inscripçõei
na BéJo ela Companhia :,

Perseverança internacional
Avenida Itio Drtiiícd n. 171

1110

Vendem-se
olns o preços Daratissímus'. u

run (ioiiçulves Dias !I7

Joalherii Valentim
rclcpliono n. PM - Central

TEL r,7:i NOiiTB

Dinheiro solire pc-
nhores dc

jw ecautelas do Monta
de Soccarro

Casa Gonthier
HENRY tt ARMANDO
15 c 47, RUA LUIZ DC CAMOrS 45e 17

Ca?a lümlada e-ni 18C7

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

22,Urug«Ay.iria, 22
Entro Fi-lo dc Snlompro

«1 C.iil.-i-ii

6QS,78Sb80$
Ternos por

medicia
• DP. -

chcviots,
diagonais e
casimiras

das melho-
res marcas

inglezas

»«w^v^\.\ *-»>xA

52B

LOTERIA
DP.

Tell's Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável).

Introduzida no Brnsil desde
I8Ó5. Premiada na Exposição
Universal dc Paris em 1689
com MEDALHA DE OURO.

Sua Riachuelo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

Líquidos e comestíveis linos
Largo S. Francisco de Paula, 44

TFLir.PIIONE 31314 NORTE

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRSSSE

fcosé t&VviviauDomvucàVieiS
O mais confortável salão, cuzinha pri-

morosa; Menu
Amanhã ao almoço:

Mayonnaisc dc robalo, papas
á transmontana, cassoíe^ ao
Progresso, peixadac á poveira.

Ao jiiular:
Perna dc vitclla fi mineira^

frango á morango, inhokes á
napolitana, ostras frescas, lc-
guines paulistas.

Caprichosa garrafeira
Concerto Duo de Cythara

S. PAULO
Oaraniiiia ^t\o governo tio

estado

Amanhã Amanha

4o:ooqSqqo

ÍL,A P()ÜPE'B
ASSEMBLÉA IOO

Uestidca de filo, para
senhoras e mocinhas

Vas ÚÜ03 paia meni-
nas de todas as idades, o

melhor c mais variado
sortimento

Enxovaes paia bapü-
sadosj chapéos, toucâdos,

etc.
Cinta» elasiicasy mode-
los práticos e elegantes,
para senhoras, a i8$ooo

Prisão dc vcntiei dores do cabeça, digestões difliecis, falta
dc appeiite, enjôo, zoeiras nos ouvidos, mollcsa, etc, não

existem para quem usar as

Pílulas Reguladoras Silva Araujol
DUAS A' NOITE

Effeito certo c suave—Vidro líjooo

Pintura decabellos

27 Rua da Quitanda

DINHEIRO

canas.

Filial no Rio
tlc Janeiro, RUA
DA OUI-TANDA
-ALFAN DEGA

Aaencia na Cidade Nova-PRAÇA'II DE düNHO

A NOTRE-DAME DE PARIS
Cirandes salâos em toiías as

a

Ourives 37, Tel. 3.666 Norte
Amanliãno ítlmoco :

Mocotó íi portugueza, tripas
á hespanhola, cangiquinha com
leite de coco.
Ao juntar :

Crout-au-pot, capão aux oh-
ves, suceulento arroz em ca-
noa.

Todos os dias ostras cruas,
canja e papas.

Boas peixadas, sardinhas nas
brazas.

PREÇOS DO COSTUME

Emprcsfa-se sobro jóias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, inoveis e tinto

que represente valor

Rua Luiz de Camões d. éO
TELErilÕNiTi^972NOnTE

\Aberlo dns 7 horas da
manhã üs 7 dn noite)

J. LIBERAL & C.

Mmo.
0L1YKI-

HA tinjtn ralicilns particularmente, só ft
senhoras, com llciine. Actualmcnte pa-
rante a maii-r pBi-1'oiijao no seu trabalho,
Duração quatro ino/.cs. Corhplctainçntti
ihollónsivo. fieparaclos,recebidos elaEuro-
pa pelos nltiiiioi vunores.

Avenida, ('.times Freire n. 108, sobrado.
Telcpliono r>.8ü(i Central.

Por 3$6oo

Billietesá venda em todas as
casas lotericas.

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' —
Teleph. 6.324 C.

HOTEL ATEDD1
DENTISTA

A. Lopes Ribeiro, cirurgião elentis-
ta pela Fiiculdndo ele Medicina du llio
do Janeiro, com lonju pratica. Traba-
Mios garantidos. Consultas diariamente!
Consultório, rua da Quitanda n. 48.

O maior c mais Importante do
Brasil. Occupnndo n melhor si-

tunçfio da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electrieos.
Freqüência animal de 2Ü.Ü00 clien-
es. Diária completa, a partir (le

lOSOUI).
End. Tcleg. - AVENIDA

RIO OE JANKIHO

Malas
A Maln Chinoza, k rua do Lavradio

n. (31, é a casa que mais barato vende,
vista o grande soitimohto quo tem; chama
a attenção dos senhores viajantes.

Evitam^se
Tratam*se

Curam-se
TODAS AS DOENÇAS

DAS
VIAS RESPIRATÓRIAS

pelo emprego das

PASTILHAS VALDA
ANTISEPT1CAS

DELICIOSA BEBIDA

CAFÉ' SANTA RITA

Òiiciaa de cosíu?a e tallleur

Sii
Único

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações, lllieumatismo, liezo-
mu.-, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas, Dores dc ctibeiçh no-
cturnas, cU. c todas doenraí restil-
tantos de impurezas du sangue,
curam-se inlallivelincnto com o

u... ..... sii frasco faz desapparecer qualquer manileslação. Uma
collier após as rclciçõcs. Lm todas ;cs pharmacias.

Uri
^^B9lS9tm^lm\^»Vm*m^Kfmmm\\mT

Novidades musicaes
Para piano, últimos tangos, valsas,

onc-fteps ele suecesso executados nos ca-
barets chies da capital, á venda na Casa
Stcphen. Secciío musical ele

J, ÀNÒKEÒZZI.

Crandc sortimento de rolos para AUTO-
PIANO.—ltua São José u. 117. (canto
largo da Carioca).

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO CEIUL

Rua Thcophilo Ottoni n. 34
Telephone Norte 355

Hão se üluâam!
Com os preparados para a

pelle. Usem só a PER0L1NA ESMA.L-
TB, único que adquire e conserva
a béliein du cutis. Appi-ovado pelo
Instituto do llelleza de Paris o pie-
miatld iiela Exposição dc Milano. Pre-
ço 8$000.
Encontra-se ú venda em todas as

perfumarias aqui e cm S. Paulo.

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Blocks
para -1 9i 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Venacm-se em todas as pliarmacias
e drogarias

AGENTES GERAES
Ferreira Newkamp «ft C«

——' 
Ruâ General Câmara 113

RIO DE JANEIRO

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Asthmaticos
li' realmente fazer um grande serviço

ás pcs>oas que soflVcm de sudocação
e de a?thmii rccommcndnr-llios o uso tio
"ei Fttmigãtoriò e os cigarros d'Asyssinie
F.xibard, produeto que offerece um allivio
inímediato

A1 venda em todas as pharmacias e drogarias

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

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

Callls'
Oleo para lamparina

Aromatol
. Ultima novidade americana !

Mais brilho, maÍ3 duração,
mais barato!

Encontra-se á venda em to-
dos os armazéns.

Depositários geraes: Costa
Pereira, Maia «Sc Cia.
Rua do Rosário n. 65

Miinicura c massagens tiianuaos e
clectricas por prolessor diplomado che-
gado du Europa. Rim São Josò n. 29, t°
andar. Tclcplione Central 5.-Í57.

Curso de preparatórios
Mensalidade  2 5 $000

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

Leilão de peniera
Em 24 de Outubro de 1916

L. OONTÜIEB Sa C
Henry & Armando «uccesaoraí

CR5AFUNUADnEM18S7

45 - Eu Luiz de 47
Faiem leilão dos penlioret

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem relormat ou
resgatar *s suas cautelas alé á
véspera do leilão ¦

(lua do Acte n. 81. Telephone 1401 Norte
e ma Marechal Floriam), 22; Tolephono
1.218 Norte.

_ Energil poderoso tônico
ZSmmmm Novo auti-rliciiiiiatico
fT""! línergil depurativo agradável

i nimji Rei dos laxativos
itSSSft Grande remédio da mulher
mLm Integra a força do homem
fmmam Licor o mais saboroso

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

NEÜKASTHENIA
0 Ilcmatogenol de Alfredo de

Carvalho ó o único que cura esta
terrivel moléstia; innumeros attes-
lados.

a venda nas boas pharmacias e
drogarias do Rio e dos Estados.

Deposito: — 10, Una 1» de Março.
- Rio.

Theatro Carlos Gomei

A FIDALGA
Restaurant onda se reúnem as molho

rc3 familias. Rigorosa escolha Mia dia-
rinrnente. em carnos, caças e ieamnos.
Vinhos, importação dc marcas exclujlvaj
da casa. Preços módicos.

, RUA S. JOSÉ',81 - Telep. 4.513 C.

Grande companhia do sessões, do
Eden-Thoatrò, do Lisboa

Empresa TF.IXUIRA MARQUES
Gerencia tlc A. Gorjão

HO«TE HOJE
Duas sessões— Duas—A's 7 8/1

e 9 3/1 da uoito

ÚLTIMOS ESPUCTACCLOS . 
!

A celebre, querida o popular rc

fclnoma-Theatro S. Josó

visUi-lantaíia cm dous
c nove «jualros

actos

MARÉ DE ROSAS
Um dos maiores cxitns desta «tournée*

Coinpíiicá : /.é Lcriits, Carlos Leal
Pinlasilgo, Luiz Bravo.

Toma parte Ioda a companhia .

I 

Amanhã—A pedido geral:

DOMINO'

Empresa Paschoal Segrcto

Companhia nacional, fundada em 1 de
jiiltio do 10.11— Direcção scenica do
aclor Eduardo Vieira—Maestro director
da orcliestra, Josó Nunes.

A maior victoria do tlieatro popular
HOJE—10 do outubro elo 1016—HOJE

Grandioso espectaculò cm homenagem
aos voluntários especiaas dn 7" batalhão
ilo 3" regimento do Exercito. Honrado com
a presença elo coronel Abilio dc Noronha,
conimaiidantc do 3" regimento e seu esta-
dii-maior, commandnnlcs e officiacs dos
7«, 8a o 0» batalliõcs.

Tres sessões — 7, 8 3/4 e 10 1/2
A peça dc maior suecesso da actualidade

0 PISTOLÃO
Compiircs: ALFREDO SILVA o JOÃO

DE DEUS.
0 tenor VICENTE CELESTINO cantará

a o Canção do Soldado ».
Duas deslumbrantes npolhoosos: —

GLORIA A BILACo A'S MUSAS.
Uma bunda de intlisca militw alui-

lhantará o festival.

PALME THfcATBfi
CYCLO T11EATRAL BRASILEIRO

Grande companhia italiana dc ope-
retas EITORE VITALE

AMANHÃ AMANHÃ
17 de outubro de 1910 .

Primeira representação da já celebre
operetu em tres actos

LA DUCHESSA
DEL BALTAB4RIN

0 mais recente suecesso dos theatros
europeus

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
HOJE E SEMPRE

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

Bilhetes á venda na Avenida Rio
Branco n. 122, das 11) horas da ma-
alia ás 5 da tarde. Telephone 2210,
Central.

A elegante bonbonnière da rua Chile, 31

Todas ns noites, ás 9 lioras, suecesso
íncgualavel clã. « troupe » contratada ex-
picssnnicnto para este cabaret cm São
Paulo e Buenos Aires pela Agencia Thea-
trai Ingleza. '

II A scguir-CINEDA STAR e
PAONE-CLÜB.

C1IAM-

A svmpalhica
0HETTE.

cabarctière LAUP.A

FI.ORY, cantora Irauccza.
LOS MINUUYINI.
TRIO KANEIWSKY, bailarinas russas.
KINETTU, ehuntcf.se fiançnisè.
SILVINA, a BELLA LUZ1TAKA.
IIELENE LA 01G0LETTE.

THEATRO RECHEIO

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO
» Tournée » Cíoiriilda d'01ivoira

HOJE HOJE
A's 8 o ás iO horas

ÚLTIMOS ESPECTACULOS com a comedie

Brevemente — Novas estréas.

Variado corpo de baile sob a direcção
do prolessor PAULO.

Orcliestra de tilganos sob a direcção
do prplessor brasileiro EtúXESTQ MM:

U l H11H ÍI l ü
Brilhante creação de CRESULDA

D'OLIVlilRA.

Amanhã, ás 8 e 10 htras - 0 CAXAR1**

Sexta-feira, a comedia inglcza «*•
t'iiici-o-Ml-.NllUA DE MULHER.

ÊXITO ADSOLUT»


