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0 poitueao grupo do» noíioa gírmanofilo*.

fonfeíios e 0 Knip<» nm pr>uro maior liou
vliP eseondim num n^utralisrao ardente um:i
r. rm:-ri<>t iil», aue nio onza coofessnr-ie,
j.ro.-urara dsr .', recepção festiva hontem feita
,. Sr. Lauro Muller o caráter dc uma npro*
vacilo 

'•¦ sua pulític.i dc neutralidade a todo
trftn?.c. •

K' •'•nn Intorprelaíiio falsa c mesquinha.
Folia, porque lul não foi o intuito dr- mui*

to-. d>« •l'"' promoveram a manifestação do
jinntein ou -i cia sa associaram, No minicri-i
dns que cnncnrroriim para e-asn manifeilu-
-Se-, estavam os mnis decididos parlldnnos
da intervenção do llra/il ao Indo dos Aliados.

Mciquinlin, porque, si o ff.-nnde mérito do
Sr. I.nui'0 Muller tosse apenas o de estar
jiiíutlendo :i neutralidade, n despeito di- tudo
o que os nossos interesses aconselhíiin, uri-
jir-sc-ii talvez o maior falta i\n sua carreira
politlca, cm seu unico titulo ao reconheci-
mento nacional. 1! •'• bem possível que, dc
futuro, ele precize «polar para os seus nu-
jnernzos .serviços, nfim de so fazer perdoar
dessa culpa.

0 que os amigos do Sr. I.r.nro Muller fe1-.-
lejiir.un hontem foi o rogivso no paiz de
tmi brazilclro notável, a quem sua patri.i
deve muito, A sua conta corrente c tão grnn-
dc tão grande o seu credito, que talvez ihnís
(arde se lhe desculpe o seu erro atual. Ila-
vera, em todo eazo, para desculpa-lo n sua
perfeita bíin-fé,

Nó-, não temos, muitos homens do Estado.
0 Sr. Lauro Muller 0 um deles.

Ha um meio simules e ..iimário de fnzoi
a jirova disso. Si liguem o visse nomeado
pnrí qualquer das pastas eni que. sc divide
a administração publica, não sentiria -i ml-
rima exlrnnhezn. Já esteve á frente do Mi-
ahtciio da Viação e ai fez uma administra-
Cão brilhante, ilnndo no B.-azil o que ele
ruis precizava pára o seu dezenvolvnncülc;
csmplelando, a nm século de distancio, ti
que di> melhor se fez no tttnpo de D. .ibíio
VI: dando-lhe portes, aparelhados para as
necessidades dn comercio moderno.

.Va sua gestão da pasta do Exterior ha
tiia.i parle admirável. Ele foz a nossa r.r,to-
Slmação co.-dial dn Arjenllnã e do Chile.

Qiiein conheceu intimamente os senlimen-
los ivuis do barão do Rlo-Brnnco n e.ue
respeito, pode ter corno cerl j que ele jamaisnos prestaria esse serviço. Não C- que deixas-
se de cuinprocDiliT-lhc o vulor, que varias
\vzes exaltou. Ilavi.i, poríin, no fundo dr:seu espirito uma prevenção, contra a qualele lutava a custo. O barão do Rio-ürnnco
cutrara pura a (ida publica nu período cm•r-ie o Império estava mais inibuido lie tal
pievcução e o seu espirito, formado ucísíi
iilraosfera, guardou dela unia feição iiidele-
v.l. O Sr. Lauro Muller levou a termo uma
política de fraternidade sul-nniericaiin, queserá para o seu nome um perene titulo do
gloria.

Não ha nesta afirmação uni amesquinha-
mento de Rio-Brnncio. -Hio-Brant-o e nliúzum nome de tul valor, que nenljunia lenta-Uva de amesqiiinhnmcnto prevaleceria con-
tra ele.

Seria, porém, um cxnjérò querer pò-ln aci-
Bia de continjenclns, que influem sobre to-los os liomens, ainda os mais ilustres. Aépoca cm que um espirito se forma lein umaimportância tal, que muitns vezes não a apa-
Kam todas as circumstnncins posterioresd;i viria.

hírÁ Branco via nilidarnenlc qual ora anoa orientação a seguir em política sul-anie-
licuna. Via c proclamava; mas não chegavanunca a realiza-la. porque ?c senli.i peiado
pelas prevenções de sua mocidade..

fssp, ^porém, não lhe diminui n gloria.Ela (¦ tão intensa, que uin sõ dos seus raio:;Imitaria para n glorificaçõo de muitos outros
Assim, sem nenhuma irreverência nem in-

Sratidí.o, é licito dizer que, em matéria dc
política Internacional sul-americana, o Sr.Lauro Muller fez o que o barão dò Rio-Branco talvez mio fizesse nunca.

fodos ou grandes homens, embora grandes,¦•ão homens...
Por isso mesmo, n Sr. Lauro Muller, adespeito] do sua admirável lucidez e pátrio-lisnío, é muito "Muller", p:<ra se esquecer«í síia orijem... Não se lhe pode Inzer dissouni crime. K' uma fatalidade atávica.- Ela

gritai cia reclama os seus direitos em cadaculnla dos seus nervos, em enda glóbulo doiin sangue,.,
Mas, r.i ns que pensam de modo contrario¦io seu reconhecem isso, sem desconhecer osseus grandes, os .«eus extraordinários riiéri-"'j\ e necessário quo os germànófilos não

queiram converter urna manifestação, quetinha caráter muito diverso,- em manifesta-Oo de aplMttzo a urnn polilica, quo é. liiívezo erro maior do um homem de raro mero-cimento.
Entre os que hontem o viram com prazerregressar ao seu paiz. haveria talvez geriria-

jiofilos 
—• germànófilos' francos ou "neutra-

ystas", o que é absolutamente a mesmacousa — ; ivk,s havia também de certo, e ommuito maior numero, admiradores de uni dos
grniu.les estadistas brazilciros, de quem onrazll mais pode esperar. O maior ntiineroüos que receberam festivamente o Sr. Lauroaililler não o fez pouque ele fosse ncutralisla,"ias APEZAii dele ser neutrnlista. A jhiíiiifes-'-¦tciio dc honlcm não teve, portanto, de modo"ifiiiin, o caráter do nplnuzo á manutenção

incotnprcensivcl c riefasla neutra-
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Um novo aspecto da regeneração nacional
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üiVÍA CAMPANHA QUE PRECISA
SER FEITA

Aspectos «/«• opilado. como os lia aos militares, falvc
sertões do tirasil

aos milhões, pelos

t'n noss
lidado.

Medeiros c Albuqucrquo
- —i m»m- 

SHRAPNEL

Eslá tendo urnn ccrln repercussão doler-
minado trecho dc nm discurio que o prole;-
sor Miguel Pereira pronunciou lia dias na
Faculdade, dc Medicina, por oceasião da festo
que os alumnos da-juella escola fizeram uo•.*en_ director, professor Aloysio de Castro.

Esse trecho è o que sc refere ao dejilo-
rayel estado sanitário dos nossos sertanejos,
profundamente anemindos ralo Impnludis-
mo, pela uncimariose, ou deformados pela
moléstia de Chagas;.

Todo o discurso, aiKis, causou grande srn-
sação, porque não St- limitou o professor Mi-
guel Pereira a ínlnr como medico: falou
t.iiiibrin tomo patriota, como político da
boa política, que í n ria rcgcncraçíio total
e verdadeira do Brasil.

Apreciando ns cogitações nacionalistas do
momento actual, relembrou o illustrado pro-
fessor uin dos tropor, oratórios do deputado
Carlos Peixoto em seus discursos sobre or-
çiiínentos, affirmnndõ que, para despertar o
scntiiitciíto íiacionalislii do paiz dcaiitc da
curatclla estrangeira, iria elle próprio aos
sertões rie sua terra natal, despertar os ca-
bodos (ic seu paiz para a ilclesa inlransi-
gente dn Pa Iria.

E a esse euthusiasmo oppunh.i o proles-sor Miguel Pereira a friezu das cruciaiitcs
verdades scientificàs; affirmaniio que esséV
caboclos viriam de uni itnincnsn hospital,
que outra cousa não é o resto do Brasil,
afora as capitães de S. Paulo i da Republica.
Legiões dò "inválidos, exnnguos, c.sgolndò'.
pela auliylostomiásc c pela inalaria; c- tropia-
dos e arrazados pela moléstia de Chagas,
corroídos pela syphilis c íiela lepra; devas-
lados pcln alcoolismo, chupados pela fome,
ignorantes; gerações rie disformes c paraly-ticos, rie cretinos e idiotas I"

Estas palavras, pronunciadas com tanta
firmeza, crenrám uni aspecto novo ao mo-
mento rie regeneração brasileira.

Kilos são realmente a pungente expressão
do quadro doloroso que é todo o interior do
Brasil.

IL' cciio que ha nm scrulo sentíamos os;".a
mesma calamidade, embora c-m proporçõesmínimas; e, mesmo assim, ein horas amar-
gas, ml interior fomos buscar o elemento
defensor da nossa soberania. ,lá ha nm se-•chio o eminente botânico Von Martins, que
çomn scienlista conhecia profundamente, o
interior rio Brasil, dizia, na sua obra "iteise-
in lirasilien',', parle ila quni foi agora tra-
riiiziiJa sob os iiiispicios do Qúlnlo Congr:s-
so cie fieògriiphiní rcccntcnientc reunido iiã
liahin. qur ,i interior ilo Ilr.-;il ern uma ca-
Iara idade !

Nesta obra notável, Von Márlius, querendosc referir á cidade rie CnoliH naqnello És-
lado. onde esteve em còmp.nnhiii dn outro
scienlista, Von Spiv, assim se exprimiu:-"Os habitantes do indíislvioso logrirejò dc-
rarn-nos ensejo de exercer n nossa profis-são medica; procur.irani-nos mnilos dóOhlés
tuberculosos, hydropicos c de ophínlniia
rheurnalicá. Depois rio sol posto, justaiiípritò
quando nos rei ira vamos paro o quarlo de
dormir, üiri rios nossos criados, com a phy-sionoinia assustada, nnnunoiou-noR nm va-
Iciitão. Mal acabava ile fnUir, quando um
homem yiganleseo, mettido numa pala, ar-
mado dc facão rie arrasto o pistolas, entrou
com passo resolulo, puxou o criado par.»fora, fechou n poria c, sem cumprimentar'
começou n despir-se, dizendo : '-SENHORES
ESTRANGEIROS; CURAE-ME COM PRESSA*
POIS NÃO POSSO AQUI PICAR". Mostrou-
nos em seu corpo, digno do um Acliille-;,
muitos golpes c as repugnantes consequen-
cias da libertinagem, cxiginclo.-hos, com im-
peluosa arrogância o palavras chislosns; Ira-
lamento jmmcdiato.

"Como não quizoise responder no nosro
interrogatório medico, fizemos silenciosa-
mente, passado <•» primeiro «nslo; o nosso
Irabalh» inrçiuln, administrando medico.-
mentos do nossa nmbiilnncia o fazendo-lhe
o curativo. Mal acabámos, tlesapparecen, di-
zendo apenas: ".Muito obriga'do. Adens."

Referindo-se a .loazeiro. cidade do inle-rior daquellc Estado, o que foi npanbada naobjccliv.1 cinemntógfaphica para uni ''film*',
disseram os dous scíentislns :"Ern Joazcim, durante algumas seroan.iü,
tivemos oceasião de exercer ;i profissão me-dica.

I)e pcrlo o da longe, vinha grande numerode doentes, que soffriam principalmente dofebres intòrmittohlcs o de cirrhosc licpatica,em conseqüência das febres.
As dinrrhêas são freqüentes o. duranteos mezes mais frios e scccòs, ile abril a se-lembro, quando sopra o vento leste, nãoraramente se transformam cm dy.souteria;

que faz limitas victimas. Neste período, dealguns annos a esln parle, ripparecc ás vezeso '-eroup". líin certos iinuos, indcpendóhtcdas enehehtes, como parece, manifestam-":;
febres lyphoidcs epidêmicas. Os ndgros es-cravos, levados da 1 Sabia para Piauhy. por.loazeiro, são, ás vezes, portadores dc evcorbulo." Vimos niguns casos de hemlplt-
gias, nmaurose:; o hydròpcsias".

E o.s sciçntistns constataram rdi a doençade Woloscz, çommiirri no rio 'Jon, no Tschcr-
káslc e noutras regiões do sul da Russin.Todo esse quodro õala de um século.' Asforles e impressionantes palavras do pfofes-sor Miguel Pereira dão nova opporlunid.idcao quadro. A miséria orgânica nào variou.iVultipliearnm-sc as denominações para ásmoléstias, o a miséria sõ enriqueceu na fer-tilidade dos aspectos que apresenta. Tal ê o
quadro que hoje o professor Miguel Pereira
nos pinta rio interior que elle conhece.

Porier-se-á pensar em regeneração nacionalantes de regenerar n população brasileira
expurgjufdo-.-i dessns terríveis moléstias chro-nicas, definhaiilcs e deprimentes"?

Esse. é o novo e empolgante aspecto no
problema da reseneraçãp nacional, e, sinina campanha lia dc humnnltarismo, é a
iniciada com as brilhantes palavras do pro-fessor Miguel Pereira.

¦ '¦¦»•»- 

A crise do papel em
Portugal

LISBOA, 17 (A. A.) — O.s jornaes conli-nuam, em todo o paiz, a se oecupa*.' vivamen-te da crise de papei para íi imprensa.
_ E' assim que essa cnnipaiiba acabou corpo-rifieando-se-eni unia còinniiüsãb que estudoudetidamente o ásstiiiiptp.
lios trabalhos, pesquizas o inquéritos rca-Usados foi feita uniu exposição sobre a ca-réstia do papel, que vae ser hoje entregue noDr. Anlonio José ile Almeida, presidente doconselho ile. ministros, pelos representantes

rias empresas jornalísticas, editores u próprio-tarios rie typographias o outras empresas gra-pliicas.
 i —'*—

O geniiial barbedo em
palácio

Esteve á tarde no Caltele o Sr. general LuizBarbedo, nomeado recentemente paru a 0"região, em substituição ao general Carlos de
Campos. O general Rarbedò conícreneiou du-rnnte algum tempo com S. Ex., sobre sua mis-hão naquellc Eslado.

ÁLBUM DA GUERRA

Ki. :m um jornal da manhã diz joven escri-Pior, desvanecido, que um seu avoengo nave-ílttll na frota de Cabral. A mim não causou" noticia nenhuma inveja. Os meus nave-ífiro/n na Arca.

•>'i\aula de espera de um cinema certa se-monta dizia alto, paro que em torno a ou-
yssem; 

<>,sy, me casarei com nm rapaz dewm gosto". Tirei os olhos do proqramma,niirci-a, e. pensei commigo: "Coitada! De-™ja o impossível I".
O'asamento 

rom viúva è cousa precária pormsa das comparações inevitáveis. O segnn-lo marido pode ser mais bonito, mais bem'uicarln, mais amoroso do aue o primeiro'"'•'•' ha uma qualidade, cm que o primeirosempre o excede — c a de ser morto.

7),
O

icscobriu.se agora na Allemanha maislima enfermidade, que recebeu o nome dc
yu.it da laoi". Triste destino o du liunia-"idade. Por cada cura que se encontra para«lua doença vigente, os médicos descobrem'••K' vinte doenças novas.

O
•Si limo pessoa concordar com a tua opi-wíin seguidamente sobre, tres assumptos, põe-••¦'? sobreaviso c imagina com teus botões:

Vil'' quererá este sujeito commigõ ?"
K.
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tii^o se defina...

«Deus esta comnosco».. c a legenda chi bandeira da egreja russa, sob a qual
làmlmtem as tropas do Czar

'A SITUAÇÃO NA GRÉCIA
1. "¦'"um*»»

AJrtova nofa do alml-
Nnle. Fournet
NOVA YORK, 17 (Havas) - Telegra-

pliam de Atlicnas:
<|0 almirante Fuurnct, commandanlc da

esduadra anglo-franceza do Medilcrraneo,
apfesenlou ao governo greiío unia nova
nola «le caracler gravíssimo.

9 rei Constaniino chegou apressada-
mente a esta capital, dirigindo-se logo
paia o palácio dc sua residência.»
As providencias mlllta-

fe». dos atilados em
A.honas
LONDRES, 17 (Havas) - A Agen-

cia-Reuter recebeu um telegramma dc
Athenas communicando que as estações
ao Plreu e de Athenas, e bem assim a
municipalidade da capital e os quar-teii de Caslalla, estão militarmente oc-
cupades por forças de marinha das es-
quadras franceza e italiana.

O theatro Municipal está guardado por150 soldados inglezes com duas melra-
Uufdoras.

O telegramma acerescenía que o mi-
nisterio tinha sido convocado com toda

urgência pelo rei Constaniino.
'—i Win i-g-Éi |

IMA FRENTE OCCIDENTAL

No sector francez
K-UtlS, 17 (Hávas; — Communicado orfi-ciai de hontem, á noite:"Em toda a linha de frente do Somme, fran.de duollo de artilharia.
Ao norte do Somme consolidámos os pontosrecentemente «ecupados era Sallli-Salllisal, não

o*)S|ante o violento bombardeio do inimlzo.
Ao sul da regl&o, u leste de Beray.er.-Sau.

terr», >'e|iellimos um violento contra-ataque.
Tomámos Genermont, AbUinconrt c um pe-qi;eno bosque; bem como dous canhões dc 210

millimetrof) e um-de aotenU. Fizemos em dif-
íerente» combates H6 prisioneiro*', dos quaesqurirb ,oííJcl»«sUíU^.^_^.  .^ .

Xo. 9ècr0r! de'¦¦•Umii^r'.:khtímwln^'àwrÕ.-

plano «IImiSo qui» caia em charamn n» relt*
kuarda da* linha, ndvertas."
A situação

LONDRES, 17 (A NOITK) - Oi nro*pN'oi
feitos hontem c nnfe-liuntem, p*lo» alliados no

Homr.'e significam, lo.
ro n primeira vl*ta.
que o sráo d* rcslsfen-
ila des allemi*»« ilimi.
nue di. dia pnra dia.
Cnm vffclln, ilrnol^ dt>
Irt-s nichos o melo dc
batalha, os ullemãos
retlram.se, dia por dia,
abandonando an po.i-
:õe<( (|uc liiiliam pr«>.
parado durante dou"
annos.

Todos oh rriticos mi-
litarc.4. alliailos e neu-
(rns, elogiam om novos'.¦xi-reitoM britannicos e
iidniirum-st> dos pro-
grefsos niiliturc-i feitos
(icIoh inglez»,., que-liegam a derrotar u*

l amoaas IropaH bava-
ras «¦ prussianas, con-
uideradas invencivelH.

Toda a resistência do
rxercilo de von Eifnen,
roui mandante du pri-meiro exercito allemão

do Somme, tem sido inútil. Francezes c ingle-toa fizeram bonlern importantes proKrcssos,rnmplelanito estes com a oecupação dn fanio.
so redueto do "Schwaben*' o nquelles lermi-
liando a occuparãn de Ablaincourl e avancaii-
do ao sul ilo Snirinic numa frente de mais «te
cinco kiloTnetnis.

Enlre Courci-leltn o o Ancre os inglr;cí fi-
zeram Imolem um prisioneiro allemão portada 'arda de frente. Es*a proporção provabem quaeji foram o» perdas allemãcs, pois aos
prisioneiro; se derem juntar cs numerosos
mortos « feridos. _^

O redueto de "iScliwaben", agora nas mãos
dos iiifciezes, era uma das mais fnrles posições
quo oh allemãcs possuíam naquelia reeriáo. Ern
defendido por 2.ri00 homens, qac se moviam
á vontade nos amplos abrigos subterrâneos á
prova de f-ranadas o obuzes. Esses abrigos es.
lavam providos de toda a Sorte dc rommodi-
dades, dando a entender que o.s alltmães pen.savam que jniais seriam dali expulsos. Dos
castellos das redondozas tinham sido trans-
portados para lá camas, sofás, espelhos, me-
sas. etc., quo eram usados pelos officiaes o
soldados.

Von nmcn

Os állemães acautelam-sc
LONDRES. 17 (A. A.) -- Sabc-so que os

állemães estcnilcm as suas obras offensivas,
JuuFJaníIjes, fale.as.proximidades.rtc Waclilc-l'eko"-4w.-'awfertj(íké";""ii-*Ksi^^

:*5*5*5S5g&jSHil^5ggá^55^B5gÍ35B5;«1 iií ía mm é il
A conferência de hoje do Sr. Fausto Ferraz

"A floresta c a rcflorcstaçâo do Brasil;
como. os Estados Unidos da America do Xor-
te lim cuidado tlesse us.suiiipto"~-foí ó the-
iiia cia conferência feita boje, ás lti lioras, nu
Sociedade Nacional de Agricultura; pelo depii-
tudo Dr; Fausto Ferraz. Assumpto realmente
importante, deve-se de lhe dar toda a olten-
çao, sob •¦naesquer pontos-do vista. A NÒI-
Tlí foi sempre, c coiilinuii sendo, e seca, c;n-
(íliaiito jibrdurar o mal, contra as devastações
das nossas florestas, esses iucouscieiites do
amor i\ arvore, malfeitores da terra que lhes
dá o pão, o morada c o túmulo. E a flores-
ta e o reflortfstaeão do Brasi), como bem o
disse o eonfereucista, ho começo da sim pa-lestra, requer, justamente neste período da
vida nacional, assás trabalhado pelo pavor c
calamidade das scce.s, rouilo curinbo c nt-
lcni,iiò por parte da Sociedade de AfíricultiUM
a que o Dr. Fausto Ferrais offereccu as suas
considerações. Ante?, o còhfcrcneista <lce!;i-
rara que, "ao transcorrer de quatro seèulòs,
iicontàc da fundiiêüo do Brasil alé os nossos
dias, a grandoi luta emperiliudn pelüs Kcnles
que sc instulluiyini nus vastas Icitüs situadas
entre, o Amazonas e o Prata, se carncieriso.il
priiicipiilniente pela derrlbndn das florestas,
ondc,.'OS selvicblus c as feras tinham o seu"hiibilat" o contra os quaes os forasteiros
combateram o ninda combatem para, pouco a
pouco, do "liltor.il ao mais longínquo sertão,
conquistar esse immcnso território, hoje sob
os auspícios da bandeira aiiri-verdb".

O confercneisla diz, a scífuir, qiie a campa-
nlia dc devastaçíio dc nossas espessas selvas,
que a principio :-e impunha como uma neces-
sidade cstratçgicn, foi além de seus limites
q, dadas as conseqüências meteorológicas ob-
scrvíulns pela diminuição das chuvas e de-
crescimento dos rios c até mesmo do riesnp-
piirecinieiito de regatos e riachos, ;i eafiipa-
nha contraria á tal devastação c ó pratica da
rcllorcstiição se impõem pnra a geraçãoacliial, como um supremo dever de salvação
nacional, pois o Brasil, sem a floresta, base
fundamental do sua existência, está fadado,
como outras regiões ilo globo, ao deserto,
si mão poderosa não puzer cobro á acção do•machado e do fogo, seus maiores inimigos.

O próprio nome da nossa .pátria, pondera
o confcrcncista, tanto iio idioma indígena
como no dos conquistadores, tem sua razão
dc ser reino vegetal, pois tunto um como o
oulro foi buscar a sua origem na floresta, li
o Dr. Fausto Ferraz fez, então, considera-
ções sobre os vocábulos '•Pindoramn" c Bra-
sil — digressão aliás muito pertinente ao as-
sumpto florestal, mas com o qual disse dese-
ju 1'cliabilit.ai- o gosto dos nossos província-
nos — gosto quo os deve induzir a amar ain-
da mais o Brasil e os suas florestas, fonte vi-
va è "fecunda ile tndn a nossa riqueza e con-
dição imperiosa de nosso futuro, posto em
perigo pela louca devastação tias maltas.

A derrubada das florestas, tão commiim no
passado, reaffirma o Dr, Fausto Ferraz, é
hoje. nm crime, embora a pratiquem por ahi
fora irresponsavelmente os nossos agricullo-
res. O confcrciicista nada affírma, chi vão.
Pede u acompanhemos por alguns annos, os
mais próximos dc nós, o "que. tem sido a
agricultura pelo juoclo por que n temos pra-ticado, derribando maltas sem ns necessárias
reservas .ateando fogo a torlo e a direito
quaes Ncros em perseguição aos cliristãos.

:0 Dr. Fausto Ferraz fere a questão da "ro-
tina agrícola" que é o prosegnimenlo do mes-
mo regimen de trabalho, dc destruição e. da
snicidio da nação. Atrás, porém, fica a fa-
zcinl.-i velha, a tapera abandonada, com as
torras escalavradns, cobertas de sapeacs, com
os' vallados vem rninà...

O eonfe.roneista cuida do instinclo de con-
servâçSo collcctiva, a consciência agrícola cm
um jiaiz cssencialmciile agrícola, cuja vida
começou com u arvore e só pode continuai'
a 'florescer com a arvore.

ü mal, porém, é da falia dí senso eco-

noniico, essa mesma cousa, dadas as exigen-
cias du vida moderna das nações, que o pro-
prio senso patriótico, sem o qual a idéa 'Ja
pátria ç família é vaga c nbstrocliií Tal fácul-
dade mental — o senso econômico, om nossos
irmãos da America do Norle leio presididon cogitação e solução de seus grandes pro-bleinas, como o dn floresta e rcflorestação
da grande Republica norte-americana; A pro-
posito, o Dr. Fausto Ferraz lé o relatório dò
secretario dn Agricultura dos/Estados Uni-
(los, de iiO de julho dc 11)15, sobre o Serviço
de Floresta Nacional, documento, cuja dlvul-
gação no Brasil o coiiferencisla encarece.
dand.ó-o como ile toda aeluiilklado no mo-
inenlo em iji.l1. éoihcçiimos a legislar sobre n
inaleria.

Os dados c cifrai, do íilhidiilo dociinichlo
são re.ilme.nlc avifllados o deanto dellcs, ob-
serva o con.forèiiclst.i, só resta que Icnliaroos,
como os nossos irmãos i\n eonliiiente ainerl-
cano, lim gesto --• agir com urgência, sem
medir síicrificiòs; porque proteger as flores-
Ias e refloreslar o Brasil è o supremo dever
dos brasileiros, o problema mais naeioiinli
mais vithl_ de nossa geração, sob pena alé
da execração dós.-"vindouros, cujo conceito, a
nosso respeito, scra de vândalos devastado
res, parasitas da palria.

O sábio dinnmavqúc-i, prof. Lund, que pro-curou, ha mais de meio século, asylo nas
margens dajLágón Santii, cm .Minas, para sa-
niilòrio de sua saude profundamente comliali-
da, após mnilos annos dc estudo c observa-
ção da natureza c costumes do Brasil, deixou
pura nós um dilemrna terrível — diz o Dr.
Fausto Ferraz: ou respeitar as florestas c re-
florestar as regiões assoludas pela seeea, ou
não agic e contar com o deserto que, poucoa pouco, virá estendendo os seus braços naobra úc devastação, com a boca .sedenta aengolir, a engolir os nossos iiianauc.iacs, osnossos córregos, os nossos riachos e por fimos nossos rios!...

K o Dr. Fausto Ferraz assim termina a suaapplamlidii palestra: "O final desse quadroque já sa desenha bem exposto a nossosolhos, será o suicídio da pátria, pelos errosdo passado c pela incúria do presente".• '¦*¦•"¦

1-ifü. a industria nacional
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(ii victima de i n
em La PM

m.'F.\'0S AIRES, li (A. A.) — 0uand«
roallsnda boje; <ie mniibü. uns vôos cm
Punia Lfiro, perto de I.a l'Iata, o diuiutu*
nieliMs de altura, n celebre ;i\i:ii!o.- para.
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o arrojado aviador Syloio Pclirossi
giiiiyo Sylvin PéUrossí. perdeu n c.qutlibtioj
caindo, ia Ile ccn d o inatantancfimenlü.

Pctiross! (ia riiuiifi joven c muito sym-.
pnthien; nqui ileison flince.rns umisoiles como
homem o admiradores rum.) "sportsman";
Parece mesmo que- c!le chegou n assigiiaj1 uo*
contrato com o Ministério dn Ríarlnha para
ser o nrgnhisador c o ihstvnctor du nossa
líscola Naval de Aviação, contrato esso que
não chegou a ser cffoctlyado. '

A respeito de Petirossi, então esperado i-o
Rio, escreveu A NOITE de 24 de abril (ie
1914 ,"File é hoje, lalvóü, o mais perfeito cs-
ecutor do "loopiiig-tlic-ln>'>i>", ou giro (lã
morto, como tão fícertudume.ulc sc chama a

O sen pe,qiREno"il'i'Vní'?nid; Te^XiiiCririi--f}rt-~«??iM*'»
perdussin Gnome, do l!(l H.P., pequeno e es-
belto, tem sido o pasmo dos nrandes centros
a que o tem levado Pelirosti.

As suas quedai sobre n nza csqnerda ntn
sobre a direita, as suas descidas cm parafuSd
vertical htiV uma dista'uciu ;iequcan rio solo.

^ : Á"'i ¦'¦¦¦ * •Ã^*ííf^^'!**:í 1
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th. ..-,... u (Vil i(.',:,i..:/c/..i.(i ...no-.-
Aires, quando Í'e.iir0s:;i executava u-''lóopitig''

vôos executados de. cabeça para baixo, arran*
cam gritos de cspánio e auçustiii aos espe.-
etádoVcs, que o suppoòm perdido, mas quelogo o vêem rcinontnr ás alturas de que-baixara.

São provas todas emocionantes c qnc re-
velam no lado dá mais decidida coragem a.
mais serena e enérgica precisão de movi-
mentes.

# Não ha hoje no mundo da aviação quemrivalise cnm Petirossi nesses lances arrisca-
dos, em que affrouta a morto a cada inslnule.

Elle conquistou um posto de. honra entro
os seus companheiros da difficil avie (ia
voar."

E' esle o grande aviador sul-americano
que lão tragicamente acaba de niorrer, quári-do voava sobre, as campinas que cercam La
Pl.ita.
-— ¦ » «•«»•*» «- ,'

Enfoneêès,
purgntiv.is...

as mais -tramadas pilulns.

O CONTESTADO
O que nos útz o Sp.Schnt.dít

sobre a confcr-encâa de
hontem

Os Srs, Affonso Camargo e Felippe. ScluúiiTf
tiveram hoje, ás 10 o meia horas, unia lon-
ga conferência com o Sr. presidente da Re-
publica, no palácio do Cnllele. Nessa confe-
rrnci.i tratou-se de. remover difficuldades á
ultima hora surgidas, para a assignalur.i do;
accordo c referentes á cláusula sobre á en-
trega do território. Logo que. terminou a con-
ferencin o Sr. Schmidt se dirigiu ao hotel
Avenida, onde eslá hospedado. Ahi inlerpel-
lámos S. Kx., pedindo informações sobre o
que haviam resolvido na conferência.

O presidente de Santa Catharina respondeu:Estivemos tratando de remover as nlt.1-
mas difficuldades c combinámos entregai- u
questão aos advogados para resolverem con-
formo melhor nos convier. Agora é que os
advogados vão funecionar, ao contrario du
que foi noticiado'H quaes são essas difficuldades 1São as referentes á entrega do terri-
torio. A minha resposta á contra-proposta do
Sr. presidente da Republica especificou o ca--
so c cila foi acceita. Eu vim apenas assignar
r, accordo, crente dc que tudo estava resolvido.Mas o presidente do Paraná diz que a
r.oiislituiçno estadual lhe veda a entrega im-
medinã tio território...

.Nada mais lhe posso informar, disse-nos
o Sr. Schmidt, como quem estava disposto ¦
nada mais declarai-.
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Ecos e novidades
¦ Ancanr Un*. Informação» (ino eilo fnllui toro
•iil.llriiili), eiimt.rlii.1i. ii iun tnrelu dc nli.r»
Biiiilni.i Imparcial i' serena tio» ai'i.iili'1'l.ni'ii*
Itu, cctiimo* longe do crer quo fracasso o no»
aordi) em tiio boa hurn tentado polo Sr. pre»
aiiluiilc da Republica, cuja liilclallva para sol-
ter o nSrlgosIsíImo litígio oxlitonla enlre

•> Paraná e Sanla Catlinrliin, mais uma ve* o
ilixemos, constituo sim duvida alguma um
Biovlmonto du elevado patriotismo, quo deve
ser laiiçudo no seu hellvo do serviços no pnlx,
Os protestos quo partem do primeiro riewe»
Iv.tiiiln'. lem umn lilflnlflcnçflu que a uuv»"
nerfclliimento vonhecin a quoslíio do llinltc.
é im liiiii*ns niiiius a arma ui.ils õfilenü pnr.i
• conquista da popularidade nos dous futuro»
sut Estados c delia se tom servido com o
niiilôr descmbnr..ço quantos políticos entram
Cin luta pelo predomínio local. Não em de
,extronhar, jjoIj, que agora o mais uma yci
surgisse a grita, em nome dos "sagrados In-
teresses" estnduaes, conlra qualquer que fos-
se a solução a dar no secular conflicto,

! Nau julgamos qne esse seja um assumplo
«compnnhndn com absoluta atlciiçao pelq pu-
llillco nlio dlrectámonto Interessado nn cnit-
sn; mas por alto que lenhnm sido lidas ns
linlieins referentes á (jueslfio nestes ultlmoi

Iannos, deve ter sido observado por Iodos os
tine sabem ler que c sempre n mesma a hi--

1 torln dos arranjos tentados ato nqul pnra
dnr fim no llliglo. Aproscnta-so uniu idé.i,
seja qual for. A repercussão o immedlnlii e

igraiidc, As primeira-, noticias fazem crer que
se chegou, emfim, no termo dn disputa, Fv'
•esperar, Menos do um mcz volvido, eis que
jrecomcçnm os artigos Ineendlnrlos, ns mee»
tlngs, ns circulnres fogosas, u campanha dor-
«elogrninraasl arma esla de que no Urnsil se
Cisa e abusa. Toes correntes >,c formam que
4js dirigentes dos «lot.s Estados acabam te-
hnendo a impopularidade c desistem dc levar
avante ns negociações encetadas. Um bello
tlia, quando se julga que o conflicto já está
Viu via dc completa solução, não se ouve
liinls falar nelle sinão cm telcgrammas nn-
muncladores dc novos perigos para o paiz, de
novas perturbações, dc novos desgostos. Em
compensação, está salvo o prestigio de cer»'tos 

políticos e h.i cadeiras du Cornara, do Sc-
nado e do poder legislativo estadual, nn po-'sições 

políticas, o predomínio regional suo o
justo prêmio ao ardente patriotismo dos que
combateram tão a propósito a solução teu-'latia... .

Novamente agora políticos paranaenses se
insurgem conlra uma tentativa «lesse gene-
xo. Na anciã dc protestar, agarram-se a nma
formula, que proclamam muito viável e pa-
Itriotica: a fusão dos dous Estados, Mas «5
preciso que não se tenha memória pnra acre-
¦ditar que essa formula represente uma no-
rvidade. 12 que fizeram os protestantes netunes
quando cila npparcceu pela primeira vez? Si
íão a hoslilisnr.ini abertamente, mesmo por-
«pie ella não ganhara ainda o vulto necessa-
rio para isso, pelo menos calaram-se .prutleu-
temente e com esse silencio contribuíram pa-
ra que a idéa morresse ho nascedouro. Al-
tiuns, forçados a manifestar-se, chegaram a
veputal-a indigna do estudo a das cogitações
lios intemerntos patriotas. Para combater a
solução pacifica c racional, que o Si*, presi-

Íente 
da Republica alvitrou. nno 6 outra; cn-

retanto, a arma dc que vão lançar mão os
jprotcslantcs de todos os tenipos,

Não cremos que a opinião paranaense ain-
da conserve illusões sobre o movei desses
cavalheiros. Não' temos elementos para njtii-
zar daqui, com absoluta segurança, do modo
/jior que a população «lo grande Estndo rece-
beu a tentativa ele agora. O que sabemos e

'«.ue a nação inteira lucra muitíssimo com a
•solução tentada; a. convicção que temos ô. a'tle 

que o progresso elo Paraná está dependen-
Ulo essencialmente de um accordo que dé ter-
imo á irritante questão; a esperança que nu-
4 Amos é. a dc que o.s homens quo estão ã
frente desse patriótico movimento compre-'Jiendcrão suficientemente as responsabili-
tiades que Jhcs cabem, não exclusivamente'perante a opinião de uma dúzia de políticos-
,'iregionacs, mas perante toda a nação, para
que recuem agora desse belio caminho, mes-
'ino á «.'lista dc uma impopularidade que não
poderá ser sinão transitória. Ha tudo a es-
perar da consciência dessas ' responsabilida-
Ides por parte dos tres presidentes, e não se-
rão pequenas nugas, questões de .detalhe, lo-'gomachias sem maior importância que des-
'truiráo um trabalho tão bem começado e tão
Jiem acceito pela opinião.

tf; • S
:' Si O Sr. Dr. Lauro Muller não fosse um
«dos mais astutos políticos brasileiros, desses

i «que melhor couhecem a sua terra, deveria
ter ficado hontem estarrecido de espanto ao
ver a estrondosa recepção que lhe prepara-

: ram seu» amigos c admiradores. — "Que fiz
«u para ganhar tudo isso?" — deveria S. Ex.
Indagar dos seus botões, — "Que feito nota-

.vel pratiquei? Que batalhas venci? Que vi-
etoria diplomática conquistei?" Ii como, com
a sua habitual discreção, os botões de ,*?.• Ex.
nada poderiam dizer, o chanccller com cer-
teza não os perturbou com aquella» pergun-
tas e deu logo aquella quasi apotheotiea re-
cepçãoia unica significação que ella tem: a
de um balão de ensaio para o lançamento da
¦ua candidatura a presidente da Republica.

No cáes Mauá, na Avenida, e á noite, nns
Irodns políticas, não se falava cm outra cou-
sa, com effeito, a não ser na importância da
íeeepção dc hontem em relação, ao próximo¦futuro problema da suecessão presidencial.
Os- amigos' do Sr, Lnuro não procuravam
mesmo disfarçar a significação política da
recepção, que foi assim uma espécie de revis-
ta das forças com que contam, Alé mesjno
o. escolha do Club Militar para no seu salão
Ide honra se pronunciarem os discursos of-
íicines obedeceu ao plano político de se mos-
trar quo o Exercito não se esquecerá no mo-
:menlo opportuno do seu cnninradn, o gene-1;<ral Lauro Muller.

. E os lauristas mais exaltados acerescenta-
, vam para quem eiuizcsse ouvir tiuc não re-
ceiam qualquer outro candidato. — "O Lati-
ro — dizem elles— é dos "pnpaveis" o que
conta com mais probabilidades de êxito. Só
os. engenheiros que elle enriqueceu, o pessoal
da Avenida c do cáes. do porto, do Club dc
Engenharia, do Centro Industrial, da Socie-
dnde de Agricultura e todos quantos esperam
<me ainda possamos ter dias tle fartura-e dc
riquezas fáceis, como os do Lauro no Minis-'terio da Viação, formam um centro de pro-
pagnnda magnífico para esse candidato. Ii'
uma vanguarda brilhante que. nenhum ou-' tro candidato tem, nem mesmo o Nilo,
quo quasi só protegeu políticos do Estado do

.Rio, a gente mais ingrata e mais esquecida
deste mundo. Os amigos do Lauro, não; es-
tão sempre firmes; e a prova tem-se nessas
magníficas recepções com quo é acolhido to-
dns ris vezes que regressa ao Brasil. No mo-
inepto decisivo, quando os grandes Estados
estiverem brigando pelos seus candidatos,
não haverá melhor candidato ele conciliação
quo o Lauro, candidato ele um pequeno Esta-
tio, mns que conta com sympathias decididas
em todos os grandes Estados. Drincipalmcn-
te cm Minns e cm S. Pnulo. E parn o pro-
prio Wencesláo não poderá haver melhor
candidato que o seu chancéllcr"...

E ahi está como se explica a grandiosa' re-
«sepçno feita ao Sr. Lnuro, anenas porqueacaba de fnzer uma pequena cura dc águas
em uma estação thermal, dos Estados Uni-
dos, em vez <Ie preferir Caxambu* ou Poços
de Caldas, onde talvez obtivesse resultados
mullo melhores, sinão pnra a sua política, ao
menos para a sua saúde.

A GONFLAQRA*AO DA EUROPA
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NAS FRENTES RUSSAS

A nova oftenalva de Brmillofl
PA1U8, 17 (A NOITE) — O» Jornoe*. «allen»

tnndo a falia tio notlclua de .ipiraçiu-i na
rttisnla. provim par» bravo acontecimento* dc
arando Importância nnqüòlln fronte.

II:., «le luct», Indiciou «|e que «i r.e.ioruli.m.
mo llruniill-ff caía or{*un(flàndo uniu nova «tf-
senslvit eni toda a »ua frente, desde o Prlput
aos Carpalhog.

Os violento*, iluello» de artilharia, a que «r
referem ns ci.nimuiileado» flu.lro.ulleniii- d»
hontem, no norte da .iallcla o ii.» »ul da Vnlhy
niu, mio Nlgnifiram outra cou»» »lnüo o Inicio
desons opcriiçíic» de grande vulto;

 —i moto m*' ¦
NAS FRENTES RUAtAICAS
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Na Transylvania c «a Dobru-

Na fabrica Corcovado
O que nos cont.m alguns operários

Refeiçò

te . D«
A amnistia ampla agita

o Senado

dja
LONÜItES, 17 (A XÒÍTB) — itàlriógranlián.

de ll.lel.rvsl:"A situação mi Transylvania continua a me»
Ihornr, A no^su contra-ofensiva desenvolve.».)
cu.-,i pleno BueccaSo. No v:illo do llurxun infll»
glmos Brando derrota As tropa».do von Kal-
licnhuyn »> óbrlgúmol-a» a recuar. Am perda»
Inimiga, loraro enormes.

Na região «lo Carnueas está empenhada uma
grande* batull.a.

As tropns rumalcas, «lapol» de dernitarcm oo
nustro.liuncnroí;, oeouparom »lmuUnnc«mente
Alanaglgloman, Ciocadobrooazli, Cloca»trlca e
Xurul. t ' 

„Na Dobrudja, a situação também melhora.
Nn centro, devido nn Intenso bombardeio da
nossa artilharia penada, os teolo»bulftaro!i cs-
lão em retirada. Nn ala esquerda, no liltoral,
os allèmães foram «lenalojados da» suns poal.
ções por violentas cari*as de baloncla dan nos-
Sas tropas."
A nova oííensiva Mímica

LONDRES, IT (A NOITE) — Os críticos ml-
litarcH dizem que u nova offcnslva tomsda pc-
los rumaicon na Transylvania está destinada a
(rrnnile suecenso. Os rumaicos não eóinentc
contiveram'a desesperada tentativa «lc von
1'alkenhayn para os esmagar, como também
reofganiüaram oa seus csercito» e estiio uro»
ra repclllndo os exércitos aJlemno, anstriaco e
húngaro que haviam'attingidõ as su»s fronlei»
ras do noroeste,

Todos o» denflladelros da Transylvania es»
tão cm poder dos rumaicos.
Berlim annuncia barbarismos

m1mmwmM 
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Altlitns dos ex-operaríos da «Corcovado» que estiveram cm nossa redmyàa
Estiveram hoje si tarde em nossa reiliicçi-o ns

Srs. Antônio Pereira Alves, Antônio José dc
Castro, Mnnnel Rodrigues Marmollclro, ('....itu-
dio «le Freitas (itiin.nrães. .lerònymò Eernan-
des dc Oliveira, Anlonio de Sou.a, Alfredo Tn-
vares. Aiilònio de oliveira Mnchndo o Oomln-
go.i ,'errelrn de Oliveira, oporariòs dn Enbri-
eu de Tecidos Corcovado, recentemente despe»
dldos dn mesma.

Esses operários nos narraram o seguinte: na
quarta-feira ultima foi chamado pelo tecelau
Porphirio Barbosa o contrnmcslrc .l.oap ( nS-
pnr. pnrn mandar concertar o tear cm que trn-
liollinva e que estava quebrado. O coiilra-mes-
tre, depois dc examinar minuclosnínenlo o
tear, iiflViidcu com palavras Indecpçosns o te-
eelão, resultando este sc atracar dentro da fn-
brien com ò contra-mestre, em luta corporal.
Após a lula o contrnmestre Gncpnr levou o fà-
cio ao conheclriionto do gcrenlo Sr; Annibal
Hlbiano, que despediu o tecoluo. rodo» os
operários da fabrica, no entanto, solidários
com o seu companheiro, e.n numero-de, l.-ü,

-so á noite na sede dn Assoclnçito dereuniram

QUE 6ERA NA PRATICA O
QUE SE VOTOU HONTEM

NO CONSELHO ?
Teremos, afinal, ns cozinhas econômicas V

O Conselho votou e cita depeniLmilo dn f an-
.•ção dn prcfoltò um projeclo do lei eoiieodçn»
do a Anlouio Gonçalves dn Mot.tn o d Ire .to do
orgunlsiii' a explorar, nesta capital, uni «er-
viço do fornecimento do rofulçoos fls classes
nobres, conforme ja ha tempo» Informamos.
Segundo c»se projecto, ai pensões operárias
—¦ assim sc (lenonilnorão --- serão em nume-
ro não inferiu)' n quluxe, em locaes eonve-
.ilenle.i, dotadui de Iodai as condições fiyglç-
nlca's necessárias a eiíso fim o escolhidos do
accordo com a Prefeitura, observada-, porem,
1'lgoi'osamonte ns dlspoalçfios quo lhes forem
oppltcnvels, relollvas ú.< coxlnhas de hotéis c
estnbclcclinci|tos congêneres. ,' Cada rofol.sAo (almoço ou jantar) seru com-
posta <le tres pratos abundante., preparadas
com gêneros «le primeira qualidade, não esce-
dando de quinhentos rúls, quando fornecida
no local em que for instiilludn a respectiva
pensão e tle soisçcnlos quando cntrcgiio no
domicilio do comprador.

O pessoal dns peiuii.es usnrú do uniforme cs-
j.crinl, competindo ás dlreclorlns do obras e
de H.vKÍeiie n flscnlisaçno da sua Instai ln-
çf... d fornecimento, cabendo, porem; especial-
mente, ús autoridades srinltnrlas n Ihspecção
assídua dns mesmas pensões e o e:;ttine tios
gêneros e dns comidas nellán existente» ou

 porém, cm preparadas, rejeitando 0 Innlili .indo os que
numero dc -I, reuniram-se «• foram jicelir ú não estiverem cm'condições de ser dados no
(liretloria n readmisfão do contrnmesire Gas- consumo publico c propondo as penalidades
pnr; não sent]o entretanto nttendldos. liesol-
vernm então os conti amestres organlsár unia
commissão de operários da fabrica, pnra ir
pedir n rcadmissão de seu companheiro no Sr.
Tl.i.mnz dn Cunha, .lireeiir-gerente, que pro-
inettcu altchdel-os, renilmiltiiitlo o contra-
mestre dono Gu:i| nr, Os operários aci-
ma podlrnin-nos mais qiio disséssemos (jue
ii directoria dn fabrica C3tá fazendo demissões
Injustas) já tendo feito ceva de •!() e, proles-
In.» rio menino lempo por ter ella taxado a As-
soclnçúo dc filasse dos Mnntifneores de Teci-
dos unia sociedade de nnnrchlstas.

Discursos, cabalas,
tes, etc...

apar-

Classe dos Maiiufiiclinvs de Tecidos, c em flj>
seii.bli';. Kernl deliberaram pedir a rcniliiilsãüò
de seu companheiro, que julgavam nllrnjn-
do pelo eontrn-mestro Gaspar, e (|iie fossçni o.(
dous, operário e conlniiiiestre jniuidos, ao cn-
vés dn demissão do primeiro.

Deante dessn resolução do operariado, a (11-
rectorin resolveu demllllr tnmbc... o contra-
incslrc Giripnr, .. «pie fez.

Os conlrnmcstros dn fabrica.

Morre ¦ li§
dos rumaicos
NOVA ROIUv, 17 (A NOITE) _¦ Ri|dÍogra-

phum de Berlim:"Os officiaes rumaicos que invadiram # a
Transylvania raptaram todas ns mulheres Hn-
das que encontraram, envinndo-ns pnrn a Itu-
munia. As que resistiam foram espancadas;
diversas mulheres, que resistiram, foram t"o
maltratadas quei morreram. Diversas enfer-
meirris da Cru/. Vermelha Allemã, ali em ser-
viço, enlouqueceram devido As scerins de bar-
barismo que presencenram."
Noticias oííiciaes

• --- i

BÜCAltÉST, 1S (Havas) — Um coniiminicn-!
do do Qunrtcl-Gencral informn que. as tropas
ruirinicas estão resistindo encurniçadnmente
aos ataques do inimigo em Carnueas. ;

Na região elo Alt os rumaicos oecuparam Ata-
nagifilomn», Ciòcndobrogagli; Siocastrica: c
Turti. "¦ i
Os allèmães annunciam vicio-

nas
LONDRES, 17- (A. A.) --» Tclegrammas de.

Amsterdam informama que os bávaros toma-
ram dc assalto as trincheiras- russas cm (.o-
mave, na Transylv.anin, a noroeste da cidade
dc Kronstadt.

—i •%•* '>!-»

EM TORNO DA GUERRA

A favor dos polacos
•NOVA YORK, 17 (A NOITE) — Telçgra-

phnm de Chicago:"Madame Padcrcwshi, .esposa do celebre
pianista polaco, «leste nome, e que sc acha
actualmente nesta cidade, concebeu um plano
para soecorrer as jovens polacas cujos noivos
ou maridos tenham morrido na guerra c evi-
tar que cilas caiam nas garras elos "caflens ,
que as levam ele prefeerneia para a America
do Sul.

Madame Padcrcwslei projecla fundar em
Varsovia um asylo destinado á restauração
cias antigas industrias domesticas «Ia Polônia,
nsylo esse ás quaes as. jovens polacas dedi-
quem a sua actividade.

Os jornaes applriudéiiri a idéa de Madame
Padercwski, n.ns considcrani-n'a dc pouco
proveito.
Os alliados na Grécia

ammBmmmmmmWmmmMmWmmwmmm
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um homem popular entre
a pobreza

Após antigos soffrinienlos falieceu hoje cmNicthiToy, ns 8 horas,
o conhecido espirita
Ignncio José Martins,
carteiro aposentado.

O fii.ntlo, ao qual n
população pobre recor-
ria, pnra receber> soe-
coitos, na sua residen-
cia ou na sede da Con-
federação Espirita Flu-
minenso, era irmão do
capitão Manoel Jor.é
Martins, c contava 52
nnnos (lc ednde.

O seu enterramentò
será effectundo ama-
nhã, no cemitério dn
Inunndade tio SS. Sn-
craracnlò, saindo o fe-
retro tis 8 horas da rua
«le São Pedro 17, nn-
tigo.

A sua morle enlutnu
as classes pobres «le
Nicthero.v, cm cuja ei-
elaelc o finado era mui-
t.o' estimado pclò efiri-

nho c desvelo com que a todos tratava, o Soe-
corria. A* sua residência tem af fluido grande
numero dc amigos e de famílias.

¦ 'mo* ¦ ¦

lijnacio José Martins

LONDRES, 17 (A. A.)' — Os alliados reco-
nheecram collcctivamcníe o novo ministério
grego. —i moim n- ¦ -

NO MAR

os navios belligerantes e a No-

ruega '$

iH
Publicamos hoje mais uma '— e contnmo'.

que seja a ultima — carta recebida sobre o
Incidente da ' "Rolhserie Ilio Branco". A
propósito, cumpre-nos, porém, declarar que
no nlmanak do Ministério da Guerra não
figura nenhum official com o nome de João
de Albuquerque Lima.

Fistulas e Íeridas-Usar o Elixir de Nogueira
- ** ¦ <«n i

Copias a macMiia
Reprodiscçõss ao Ros&eo

Fazem-se com sigillo, presteza c per-
feição na

ESCOLA RE5Ü5IKGTOM
Rua Sete dc Setembro, 67

LONDRES, 17 (A. A.) — Informações rece-
bidns da Hollantla dizem que os jornaes nl-
lemnes, commentando a prohibiçãb feita pçlu
Noruega da navegação, em águas jttrisdieio-
nacs, dos submarinos belligerantes, tlcclaram
que essa medida favorece dc modo especial a
Inglaterra. '¦..'"
Um choque no estreito de Mes-

POUR UA NOBLESSE"
Nova o finissinm marca d..' cipnritis àconillcionailiis om elo-

pinlo. o dlsllnclas cnixinlias do, iu oisarroj niiinipílliidos curii
fumos orientacs cscolliitlos o combinados entro as mplliores

qualidades.
PIlEfO t$OÜO A' venda jior Ioda a parle.

CIA. SOUZA CRUZ

A inspecção sanitária nos
portos do sul

Os Drs. Alberto da Çtinh.i c Maurício dc
Abreu, incumbidos, tm commissão, pela Bi-
rectorin Cerni de Sa.ule Publica, pnra inspé-
ceionnr os inspcctorias ele semeie dos portos
da Republica, partiram hoje pnra S. Paulo,
com destino n Santos, onde iniciarão os tra-
balhos de sua commissão nos portos do sul.

4 explosão de um grande
desespero...

O suicídio de D. Petronilha
Rosas

Estão quasi dadas por terminada; ns dili-
gciicias policiaes para o esclarecimento dos
motivos qub levaram 1). Petronilha Rosas,
conforme noticiámos hontcni, n se matar, va-
falido u cranen com uma bala, uti eijsa onde
residiu, ú rua Paula Mattos n. !l.

Pelos pequenos detalhes apurados até ago-
ra no inemcrtlo, eslá plenamente "confirmada
a supposição anterior de que era o causador
moral dn desespero de I).' PèTronilhn o eten-
tisln- Oscar Mauro da Silva, embora ,esto em
seu depoimento tenha terniinnntemciite nc-
gado que a perseguia, tcnlnndo cònquistal-a,
não negando, no entanto, que nutria jior cila
uma grande symputhia.

O cohquistatlof, epie estava detido no 12"
districto, foi posto hoje poslo cm liberdade.

Da casa n. 9 da rua Paula Mattos saiu na
mnnhâ de lioje o enterro ele 1). Petronilha
Rosas, com regular acompanhamento, vendo-
sc sobre o caixão lim numero regular de co
roar, e flores.

i ¦ i -m»%> i ¦

convenientes
Dentro de seis mezes', n contar dn dato da

ossignnltira tio contrato, deverão eslnr Instai»
iodas e funccionnhdo pelo menos cinco pen-
sôcs, caducando, eni cnso contrario, a con-
cessão.

Dr. Hilário de Gòüvêa-^^:
riz c garganta. 2U, Asscuifiléa, das - ás -I. A'i segui)
duj, quartas c sextas,

i ¦—» —'

O CASO DE MATTO GROSSO

Dapotaios qne decla-
ram haver renunciado

os seus

'•'POUR UA NOBLESSE"
•Nnvo o iini?sim:rinariM * di> ci^nrro-t ScfTiríli.l&lliido-i «íitcTtr*
(,r;tnlose tiiM.nr.n*-.raÍ\inh:í5 dü ÍO ciprro!. jíianipiilndni com
ftmioi oricnlae.escolhidoi o conlliliiat.ua> enlre as melltcie.

qualidade.
ITirr.O l$003 A' venda fn-.r Ind.i a parle.CIA. SOUZA CRUZ

Elixir de Nogueira - Milhares de Curas
ia—

O novo chefe do Departamento
da Guerra

Incorporados, e tende á frente o general
Gnbino Uesouro, commandante da 5o região
militar, c os genernes conimandanlcs de bri-
gadns desta região, os officiaes «!e todos os
corpos da giín"rn!çi1o ctimprimentnrnm hoje
o novo chefe do Departamento da Guerra,
general I.ttiz Cardoso.

Duronle a cerimonia dos cumprimentos,
que se revestiu tle solemnidade, tocaram va-
rias bandas de musica do Exercito.
_ — ¦¦ i-nii-i ¦-¦¦—¦ii im<Ot>> •¦ —i-

sina
LONDRES, 17 (A. A.) — Corre aqui ter ha-

vidoum pequeno choepic entre os navios ele
guerra itnlinnos e inglezes, no estreito de Mes-
sina, onde reinava srande cerração.

Reconhecidos os navios, logo nos primeiros
tiros, não houve incidente a registar.

¦¦o «nes» i|—i ' ".

NA FRENTE OCCIDENTAL! -

No sector britannico
LONDRES, 17 (Havas) — Communicado do

general Haig:"Confirma-se que o inimigo soffreu perdas
excessivamente elevada» nos ataques que diri-
glu durante a ultima noite contra as nossas
posiçõea no red.tcto de "Shwabcn". As per-
das inglezas foram pequenas.

Fizemos durante a acção sessenta e oito pri-
slonciros, do» quaes um official.

Nas vislnhanças de Neuville-Saint-Waast
bombardeámos com suecesso. as linhas inimi»
gas. •

Tem sido efficacissimo o auxilio prestado á
artilharia pelos nossos aeroplàno». Devido ti
sua cooperação, a artilharia ingleza destruiu
uma bateria inimiga completa e causou estra-
gos a outras.

Numa eatnçúo de transportes situada' atrás
das linhas Inimigas foram lançadas com êxito
varias bombas."

"POUR LA NOBLESSE"
Novn c finUfinin marra da f í^arro* ucondicionadoí cm ele-
pinlos c dislinelas caixinhas de^20 cigarros luanipula.los com
rumo» prlenlacs escolhidos o comhinados enlre as inclliures

qualidades
PDErO )$O00 A' venda por Ioda » narlo.

CIA. SOUZA CRUZ
_*9___as_i___nBOB____.aa>>__a_¦¦¦____—¦_¦

O concurso de segunda
entrancia na Bahia

0 Sr. ministro d.i Fãzcuda approvou o
concurso e a classificação dos cnndidatoÃ
parn us lo^arcs dc. -* entrancia realis

, liahia.

O juramento dos
voluntários

•
Elogios do Sr. presidente da

Republica
Em aviso de hoje, o general Caetano dc

Faria transcreveu o seguinte elogio do ppre-
sidente da Republica a propósito do jura-
mento tle bandeira pelos voluntários dc ma-
liobras , , „•'Sr. commandante da 3* elivisno — O M\
presidente da Republica manda vos declarar
que ficou muito bem impressionado com n
solemnidade a que assistiu do juramento dos
voluntários de manobras.

As excellentcs disposições tomadas para
aqucllc acto, a certeza das evoluções, o gar-
bo c enthusinsmo marcial daquclles voluii-
tarios e da restante tropo, deixaram evidente
não só a dedicação intclligcnte c carinhosa
dos officiaes que pnra aquelle resultado cou-
tribniram, como ainda que todos compre-
hencleram a elevada significação daquclla cc-
rimonia, que assighnln um marco na eyo-
lução por que está passando o nosso Exercito.

Os applausos com que a enorme multidão
quo assistiu manifestou sua satisfação, o fa-
elo altamente sigaificativo de haver um
illustrè membro do mais alto tribunal dn
Republica saudado o:; voluntários, em nome
da benemérita Liga dc Defesa Nacional, mos-
tram que estão vencidas as correntes pessi-
mistas que separavam o Exercito da Nação.

A's felicitações que o Sr. presidente dn
Republica vos envia, junto as minhas e re-
commcndo-vos que, em nome daquclla alta
autoridade e no meu louveis o general do
brigada Tito Escobar, commandante da 6*
brigada de infantaria; coronel Abílio de No-
ronha, commandante do 3o regimento de in-
fantaria, bem como, nominalmente, os of-
flciaes que foram encarregados dá instrucção
dos voluntários de manobtns, e estes loa-
vaieis collcctivamcnte pela brilhante prova
que deram do gráo de instrucção que em tão
breve praso adquiriram.

Sautle c fraternidade. '(A.)' H J»- Cac-
tano de Faria."

... — i -)»»» ¦

Drs. Moura Brasil c Gabriel dc Andrade.
Oculistas, Largo da Carioca 8, sobrado.

¦ i.t- «
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Constou do expediente de lioje da Cornará
dos Deputados o seguinte telegramma:

"Corumbá, 1.4 — Nós, abaixo assignados,
vlcc-prcsidcntc elo Estado e elepuíiidos ú A'>-
sembléa Legislativa do Estado de Matto (iros-
s<>, levamos ao conhecimento ele V. Ex., tar-
diiimcnte, porquanto só boje chegámos a Co-
ruínbá, que as renuncias por nós firmadas fo-
ram extbrquidns debaixo dns ninis gravei
apicaças, depois que o general Carlos de Cnm-
pos nos elespediti do quartel-general, onde e>-
lavamos nsylados, declarando que não poderia
nos garantir e quando éramos procurados cm
nossas residências pelos emissários do coro-
nel Pedro Celestino, que exigiam a renuncia,
declarando que não recuariam ante qualquer
obstácülp quê se oifcreccsse. O presente pro-
testo lem por fim rehaver os direitos ele que
fomos violenta mente expoliados, não o tendo
feito em Cuyabá pelo risco que corríamos.
Respeitosas saudações. — Manoel E-colasti-
co, Virginio Marinho Rego, Luiz Costa Ribei-
ro. Felicíssimo .losé ela Silva, Henrique José
Vieira Pilho, João Lohrenço ele Figueiredo, Ju-
lio Muller, Antônio Thcophilo Arruda, Fran-
cisco Martiniíino Araújo, Antônio Fernandes e
Trigo de Loureiro".

¦' ; i m»** '

A sorte é um acaso cheio de
caprichos

Assim pensamos tontos
12" Pensando desta maneira poderemos es-

tranliar «pie ao bilhete ela grande loteria tle
Hespanha, elo Natal; que a "Revista da Scmii-
na" adquiriu por intermédio do Banco Ultra-
niarino, pertença o prêmio de. cinco mil con-
tos ? Ou o premiu ele 2.i500 contos, ou o de
1,000 contos, ou o de 800 contos, ou, enifini,
um prêmio grande ? Pois si a monumental lu-
teria distribui* em 8.-100 prêmios mais dc trin-
ta mil contos, não terá a sorte caprichosa de:,-
tinado tios assignniites da primorosa "Revis-
ta ela Semana" um grande nlcgrão V

Quem bnbo !
Assignar a mais bella c interessante illus-

tração brasileira e ficar habilitado á fortuna
c o verdadeiro ideal.

¦ *mé** » '

O Sennilo fnl lioje movimentado pela «fl*»
ru-.-.ã.i travada um tomo «Io proJ.BlQ (pie
iiii.iiiln estliigiilr ui iiit.i.i..'. reslrleçòps «ii
tel «l.i ntniiltlln concedida nns rovoltosoi .1»
imi.'!, iii-.il. cedo quo oi rnbnlUlus em favor
da npproviiçAo do projeclo, ür\ Hafael c...
boda, Maciel, Pedro .Moí.ím' «. outru->, per-
corriam o» coiredorci daquclla caia do Con«
gresd), E tão grnmlu foi o esforço deuses pu»litle.is em conseguir numero parn a rotaçta
cm terceiro turno, que nlguu-. paos du pu»trin, que hn tempos uiio iippnri.eluui no j...
liiclu «In condo dos Arcos, como os Srs, Li.
iu*u Machado o Alcludo Ouannharn, lá nu.
vernm o ti.innrini parto nu dlsciisiüo,

Aiiiiuiieliiila a urdem «lo «Iln pc!., Sr. l>.
bniin Siiiiln*.. o Sr. João Lul;* pediu ;. nnlaviM
v rcqucreii a su.i liiyerltlo e n lirgenela paa
li (HseUSSfin e II VOlnCÜO «Jo projecto,

O Sr. Pires Ferreira pediu n palavra pelaordem o falou conlra esse requerimento, s^..
lie..laudo que iiiló concordava com elle poi<«
que ar. cnininiviòes deveriam estudar o pn.»
jecto c se proiiunclnr sobro cllc. o Senad*
ia votar unia rnntcria que não estava espiai
nada.

Sentando-se n Sr. Pires falou, pela ordem,
o Sr. Irlncii Machado, iiuo fn/. a sua eslrúà
no Senado, rcciatnniido da mesn u divisão do
requurlincnto do Sr. João Luiz cm «hms par-tes: uma refe rei. te ti inversão da ordem do
dia e outra ref-.venta á urgência pedida puit
u discussão o votação do projeclo.

Eni seguida falou pala ordem o Sr. Soa»
res tios Santos, que se declarou contra a ur-
grnciii.

Falou de novo o Sr. João Luiz, que con-
testou os nffirniíiçõcs dos Srs. Pires o Sua-
res .Ios Snntos, dizendo que ha '2'i nonos quesc discutem rcstrlcções dn amnistia. Proles-
ta contra o divisão do requerimento, portnie
lia necessidade dn urgência,

O Sr. Pires Ferreira fala aindu unia vc»
pola ordem e declara que mais um ou d.ms
dias não prejudicariam a votação, A nação
não perde nada com isso. Affirma que o Sr.
João Lu.;: quer n urgência porque «ientro di
poucos dias a compulsório irá alcançar o ca-
pitão Sampaio, um dos favorecidos por oquel-
le projeclo.

A mesa allcndc a reclamação «lo Sr. Irl-
ncu e nnnunci.i n votação elo requcriincnto.^
cm duns partes, sendo ambas approvadns por'21 votos.

Annuucia-sc enlão a terceira discussão d»
projecto.¦ Fala em primeiro logar o Sr. Cunha Pe«
drosa, que lê durante cerca de uma hora um
longo discurso contrario k npprovação du>
projeclo,

O Sr. João Luiz pctlc a palavra e con-
lesta todas as arguições dns oradores, de-
mohslrnndo. quo não ha preterições com a
projecto. Historia os fados o termina dizen- •
do que essas rcütricçõos eram necessárias no
momento cm que foram ditadas, mas agora,
que atravessamos uniu época de ciilma pre-cisamos passar uma esponja naquclla passa-do triste.

Como S. Es. tivesse dft sa retirar, pediadesculpas aos oradores que lhe iam sueceder
por não os ouvir.

O Sr. Soares dos Santos pede a palavra •
explica que não e. urp intolerante...S'5,0 vo-
tara contra o projecto, mas fnz considerações
contrarias ã urgência.

Fala por ultimo o Sr. Tires Ferreira quareqtiereu o levantamento da sessão, viste»
ser tarde.

E' suspensa a sessão ús 1G horas e 13 mfe
nulos.

SQuerels 
apreciar bom e puro café? ISó o PAPASfliO 1

mo**

Varou a cabeça
com uma

Elixir de Nogueira-Vnico de Grande Consumo
i 1»»  ¦'

As íuí^râB aozsiQaçõ@s
paira a deii.aMIlâaâe

ú'à

~*-**yo**
Ladrões presos

A policia do 11° districto prendeu esta má-
drugndn na rua «Ia (inmbOa, como:medida pre«ventiva, os conhecidos ladrões João Brnsi-
lino ele Souza e Avelino (iriilo Domingos.

Em poder «le ambos foram encontrados ins.
trumentos próprios para roubar.

A Moda e Mrne. Guimarães
Grandes "ateliers" tle alta costura. Exc-

cução rigorosa das ultimas novidades e 'crea-
ção de modelos artísticos e originaes, da,
aetual moda. Especialidade em vestido» de
casamento, "soirée", pron.enatle e "tail-
icurs" (Granel Prix Paris, 1900; Londres 191*,
c Mérito Industrial). Rua S. José n. 80;
tel. Central 4,094. Próximo á avenida Rio
Urauco.

0 baãsiea-lo âe Santa

As autoridades policiaes do 13" districto, nas
diligencias a que procederam a propósito do
suicídio dc João Loureiro dc Magalhães, que.
varou esta madrugada o cranco com uma bala',
conforme minuciosamente noticiamos em ou-
tra local, conseguiram completos esclarecimcn-
to3 sobre o tresloucado.

O suicida, que era portuguoz, residia numa
casa dc commodos da praça D. Coiistanc.ii n. 3,
para o senhorio da quel deixara uma carta em
que dizia ir soffrer uma séria operação e que,
si não escapasse ela morte, dc tudo que pos-
suia em seu quarto poderia se apoderar. Era
o morto sócio da firma Carvalho Loureiro
& C., estabelecida ú rua Visconde de Inhau-
ma n. 51.
, Um dos sócios da firma, o Sr. Mario IUvera
Cardoso, residente á rua Jorge Rudge n. 60,
esteve, á tarde, no necrotério, onde reconhe-
eeu o seu amigo, promptificando-se a fazer o
enterramentò do suicida, que teve logar esta
tarde, saindo o feretro. daquclla dependência
policial.

O Sr. Mario IUvera adeantou que ha muilo
vinha soffrcndo o suicida de uma tuberculose
pulmonar, mas que jamais os seus amigos es-
peravam que João Loureiro tomasse tão tra-
giea resolução.

Conforme a ultima vontade do suicida, dei-
snda na curta, da qual também já falámos, ao
chefe de policia, os médicos legistos não lhe
tiecropsinram o cadáver, tendo apenas
procedido a um exame rio cranco, o Dr. Dio-
genes Sampaio, que attestou como causa da
morte diiaceração do cncephalo por projectil
de arma de fogo.

¦ mmm » . ._.

Terminou finalmente o concurso que se fa-
zia no Ministério du Guerra para prchenchi-
mento dns vagas de quartos cscriplurarios da
Contabilidade da Guerra.

Dos quarenta candidatos inseriptos, foram
approvndos c consequentemente classificados,
apenas 14.

As nomeações para as tres vagas existentes
far-se-ão ainda este mez.

E seguindo o estatuído no art. 0o da lei nu-
mero 8.1102, de setembro ele 1910, publicada
em boletim do Exercito n. 77, serão nomeados
em primeiro logav os sargentos do Exercito
que foram classificados noste concurso.

- - i ***** ¦ . .

Será aasignado. amanhã
o contrato

Entre o Dr. Paulo Diclrichc e a SociedatU
Anonyma Balncarla do Rio de Janeiro scr4
assigiiiida amanhã, escriptura publica pnra
construcção c montagem de um grande esta-
beleeimonto balneário na praia de Sanla Lu-
zia.

O custo dessa obra. conforme 'consta da es-
criptura, será do 1.190:000$, sendo o acto la-
vrado no cartório do tnbcllião Dr. Noemio da
Silveira. Por esse contrato, as obras ficarão
pTomptas em 7 de setembro do próximo anno.

» —a» "$âo LoüPeRço" •:S«ovopi
WWW »•¥*.. »»I*W 20() ríj com v„.joso,

brinde;. LOPES SA' _ COMP.

na
O Sr. ministro ela Fazenda nomeou o Sr.

Abílio Pereira da Silva Lima para o logar ele
escrivão da Collectoria ele Guaranesia, em Mi-
nas.

¦ mo** , i .

f
O Sr. Mendes Tavares é

que vae agora accionar
O Sr, Dr. Mendes Tavares, intendente mu-

nicipal. demittido a bem elo serviço publico
do lognr «le inspector sanitário da Directo-
ria Cerni dc Saudc Publica, por ocensião do
assassinio do commandante Lopes dn Cruz.
no governo passado, vae aocionar a União
para rehaver Os vencimentos a que sc julga
com direito, promovendo no mesmo tempo 0

i.iM.uu.u.i sua reintegração naquellc cargo, por ter siilo
isado ni" absolvido pelo Tribunal do Jury do crime"' * da.»

|grgm/7 cura I

1 qualquer fossei
. —)»»*¦ ¦

A Scsta do Tiro 7
O Sr. tenente Ildefonso Escobar foi hoje

convidar o Sr. presidente da Republica n as-
sistir a festa do Tiro n. 7, no próximo do-
mingo, quando será soleninemcntc incorpora-
da ao tiro a bandeira que lhe foi offerecida
pelo Pare Royal.

. i mo** » ¦ i. -

(T>_b7-í. » í"1! fíllíeíl Chocolate, boribons
fc_4«J> ÍB..'!?!!»^ f„103e fantasia dc

.mosU **» wu» foi nccusiido,-
checolate, sò de Bhcrius

J Setembro, n, 10,1
& Comp. rua Sita d c

ASSBMBLEA 44
DAS 2 EM DIANTE

TELEPHONE CENTRAL 5.735

Morreu de repente
A policia do 4o districto fez remover parao necrotério o cadáver do mn desconhecido,

que falieceu esta tarde, repentinamente, na
casa dc commodos da rua Marechal Floriano
ii, 178, onde dormia em companhia dc dous
companheiros. Na. cosa de commodos ninguém
lhe sobe o nome.

Os companheiros do morto, qtie so achavam
fora, foram intimados para, assim que volta-
rem á casa de coirtmoelos, dirigir-so á po-lieia afim de ser restabelecida a identidade
de. infeliz, que é branco e apparenta contar '2'2
annos dc ednde.

¦ ¦ ****** i.

Declaração
A Casa Vicitns, ha GO annos estabelecida

nesta cidade, declara que sc acha perfeita-
mente, preparada com a sua secção de óptica
para aviar toda e qualquer prcscripçãó elos se-
nhores médicos oculistas, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execução, dispondo
par iaso não só de pessoal habilitado como
lambem dc material dc superior qualidade, a
par de bem montada offieina, onde poderãoser executados os mais delicados trabalhos
ópticos. i

Como prova de consideração para com os
senhores médicos oculistas, a (asa Vieitas re-
solvctl conceder o abatimento do 120 "," a toeios

: cs seus clientes que se apresentarem, com ns
. respectivas receitas á rua ela Quitanda n. 9'J.

O DIA MONETÁRIO
O cambio ainda lioje abriu em baixai

Pela monhã todos os bancos sacavam a
12 1|8 d., c apenas o do Brasil declarou sacar
a 12 5|32 d.; mas... recuou, incontinenti,
para sacar também a 12 1|8 d. Passados al-i
guns momentos, o cambio caiu a 12 3|32 d.,
e assim funecionon atá ao fechamento, com
alguns bancos ainda operando n Y2 3!32 d.
Os esterlinos foram vendidos dc 20?50O a
209600, e as letras do Thc:iouro a 7 ']" '.le
rebate. Em Bolsa, o movimento foi pequeno,
salientnndo-se apenas a venda dc 136 apoli-
ces da União, da.emissão de 1912, ao preço
de 7953. As aeções das Docas da Bahia fa«
ram negociadas a 22SO0O.

i ma»
fi__LLYRIOcur*as,nfIaniinas"esdo'
MOURA BRASIL Rua tiS^ápá, 87

» rn*** » ¦-

O CAFÉ'
Abriu bem frouxo o mercado de café. Aps-

nas foi vendido um lote, pela manhã, ao pre»
ço de 9ÇS00, c este no total de 1.180 snecas.:
No correr do dia venderam-te ninis 1.128
saccas, aos preços «le 98400 e 93'.00.

A Bolsa de Nova York hontem fechou cora
um a quatro pontos tle baixa, para abrir
hoje com dous pontos de nllu c um a oitn
de baixa, e para o disponível do Rio 1)4 de
baixa, c no de Santos dc i!8. Hontem en-
truram 19.310 saccas, embarcaram 19.029 a
ficaram em. "stock" T.40.128 saccas.

 .... ¦ m**> ¦ i i¦

Cl MENTQ c-'i'- insi?2»-rTe!epr!í°_i!
PAULO PASSOS & C.

S34, Central.—Una Sanl»
Luzia. 502

O contrabando das quatro
malas de fundos falsos

Foi julgada hoje, pelo Sr. inspector dn Al-
fnmlega, procedente a apprehensão dc 4 ma-
Ias com fundos falsos, feita pelo escripturano
Misael Penna, no armazém dc bagagem do
cães elo porto, e pertencentes no passageiro oa
nome José Loureiro, do vapor "Ortcga", e que
se acha recolhido A Casa de Detenção.

José Loureiro foi condemnado a perda da
mercadoria e jnais a multa de 10 P°r cento. ¦•



' ********************* i...'.j.

oojCoKRf^^ocwres,
^peciAupATINOITa;
NO INTERIOR C NO
INTIKIOR ftJPRVIÇO

X^glTfi^T^à^iia, ile Outubro de njit,

1 votação dos orpoatos na'
Câmara

,_ w „ 

v Foi ultimada a da
Receita e iniciada a

do Interior
H i(«»*ii di Caroarn «los Dopulndo» fo! pro-

ildlüii hojo pelo hr. Vospitelo «Io Abreu, sc.
.,úi:ifiiid" pelo» :>ri. Co tn Ilibei™ e Alfredo
i)i.nUlí*r.

A tclu da vo&pcra iol approMidu sua d.-

Lido o expediente falaram os Sra, AugiiMn
ic l.lm» • Seniin Figueiredo, uquello sobro a
iiiiliitirlii d.i mlncriiçfiò e o ultimo sobre u
jniiiiMiia dc IncllelnloB.

ih ,v'niil>ni do dia prnson;nlu.3e na volaçúo don
*$$* •'ti'»1 nU's* wt'"'l,J nllltnada n Ua Jloceltn o

TT iniciada a do Interior;
lnf.wii npprovndas ns scguiule» emendas no

ktçamento d.i llcccltn;
— .tiitorlsando o governo n regulnrlsnr, me-

tionte coulralo, ns divida-; dos Ksiodos c da
«.«(vlvão ('.i i minerei a I <lo llio do .Iimciro á
í'ii!áe, determinando, pnrn cada divida, os ju-!

e aniorll<a{3es cnnuno

ncrnaiZHaHB
A riTirniiit ..-7"-^^^ ****Z ^ » ^^A GUERRA

Os alliados fomam
navios gregos

LONDRES, 17 (HAVAS) - Aagenefa Reuftei* informa emteleppamma de A Hienas «uoes alliados acabam de to-mar posse dos navios deguerra gregos. GeorgSo Ave-roff., Lemnos. e «Kilkfe .As tpipolaooes foram des-embarcadas e enviadas nanaaquella cidade. H
e disco com-

As difficeis negociações
para um ''accordo"

ItTIH A5 INf0rlNAÇÕE5
^AWDÃ5ftMINüOOSAS]OtTOO*<AlteWWA(StMca "A NOITC»

O Sr. Epitacio foi ao
Cattsts

Aconvite do Sr. preslilenlo iln Republica, , ',
H&l V,l,ríLc' "° CnU8'^ confcronelamlo ÍÜ.«mn ü. Es., duranlo quanl uma

Carne boa só para
Botafogo [Ninas Geraese a industrial O problema da

de manteiga
O Sr. Sonna Figueiredo,

na Câmara
,,„!?» iu*. ,deI>"ln,ío Senna Plftúolrcito h bom doosnetllonto ooeupou n tribuna du Cnnwrn,iloudlj

«rSÍS1!» ,L(.H:,var) ~ Communicadooíliciíi! das IS horas:
«Os nèrcphrtqs linncem realísaram nu-¦ - fira abolida a eslffcnoln dn art. 71 para- Hiercsns VÔOS na região do Sottinr o fra-tepl,,6.|. do decreto a. 11.931, de fevereiro \ verem sessenta c cfnco cokS"s, (ler*

-'O poder executivo fnWi or/rnnlsnr n con- i ru'ja"rfo í™s Rpparel!i03 inimigo..*. Ti j;

• -aV m. 'O resto para os outrosbairros"ma comnilsiBo dn Sorteando II, fí. i»,*0.ora uoh Hoinlhlstaa do Cnrnoa Verde»
,.,.,,.. .. , .,  hora, o l)r. ' 7" 

".*I**V" ** m'1 8,!i ,K'ur M- «'mnplonn, Joíü salientouJínitaelo Pensou, advoga,, <•„ SanlafCalliá- «•nw{v?n Dias, Mnuoe Tetxolrn «L Poiímoii *•< o/iii ., íi.V:'.',m,i''' TV" ""««roa preaiamrlnn lio coso «l„ tWi-.inil... y 
'""„ 

,„ , Antônio *;VleIrn 1'aeliteo, Sei f© niiíffi^ita^iSffííí! ,,",Sp'. W^tonto'* He.dokm «o do conferência, nbordamo" o Dr. [*»*•**. Anlonlo Lula Tclxelrn e 1 fodrlío l\-|Sà' pcia ò,Z&S 7\h nwnAu* tiolifll«-
Mjdo, iiuo nos di-.»,. nffo .star anlorlíudô lfJM P»eurou o Sr. prefeita » ,„,.„,"fpj ,-. i noaMWMréwnwí?!^/''/"".^1' «" M ldloua declarar o ituí totsc i« i-escollo do nn* '''''•¦•••¦•'. <"" «<""e d« clatie eôntrá ni \. ,. -..,"nJliiti , * ¦ l'*"',l'i' no nontiodo•çabaw de eonjerenelnr ...m ,;',l!í?, t &"! vUtoaefii. iomaã\i ekÍTrfnílSf trad" ^òjlõí»ffl"mSri"2 »nní± " .,axo' '.,0,v"n,fm"
çuo.. Fora no fíaltclò como nilvoitodo «le Sa» | totrcpoalo de S. Dlo«o. uue j.rolilblu n Irow I sendo liulnstrln «^ l ""'¦ d" "}»¦'»«»«?« 1'"'.

017.0111 oi feclflmani». .....  ! V,.r"°.lU' 'Ml;'í)era ntie n<. ne«oclflcôe8 eegüein o melhor '•.»
miniio, sendo posilvcl incinin cinc hojenollc, o quo falia, relallvo .i parte Jui-idliquo resolvido Icniiinantemtnle.

falta d'aflua
Uma communicacao ASociedade Nacional de

Agricultura
O Sc. canltfio M, Morolrn dn Silva, tcu.fo«do a ourlojldado de ver funeciònar um

aíií-ffl n,:nmpl ' rcsolvcu híw"'«bb»e«e apparelliournu çonimuoiençflo A Sòole-dodí .Niieiouai d0 Agrlcu tura, u que realiioiína reunião do hoje. " ™"
A còinwunleaçilo dó Sr. Mordia da S!Ka•ji)raii<(. o»;prlnelpae)i mptclos dn queillfoUenionstraudo quo .. "Arcbydro Caniniv \fcvoiiçao do mecânico '

fl

O suicídio do corretor
Theodoro Lobo

,nlii e ilidas ar. dlspnslijòcri dc caracter j '¦•''•OS Caíram (leiliio das HOSSaS jínha'**)
jis-rninueiitc incertos cm lei.s niniuns i|L. or(,vi- | a

\o

ser
% *m\

PARIS,

iiifiib'1 nne. n«o tendo sido revoundos, dizem
Irfíjwíto ;" interc.se piiblico da l'nião Fe-
(lcrali serão excluídas todas as que conte-
uhoni niitorlsaçflo, nito reallsadn opjiortnini-

iiiieate, pura n reforma «Io loglslnp.ão fiscal ou
,!:• repartições c serviços, ns.<ini como pnrn nu-•.'infatn do vencimentos ou outriin remunera-
ro», epialmcnte excluídas as qne lenliam cn-
raetci* individual c as que, direeln on indlrc-
ctnnienta o «•din on sem condições, nutorlsòm
a concessão «lc quaosquer privilégios, favores
pu vnataffcns.

lira «.'guida foram approvndas Iodas ns
íincudas da commissão, cm numero dc 17, as
«liiníí publicámos quando Jidas cm com-

O orçamento do InterIór,.no qual foram nprc-l^ I^alSOP ViSllii FrailCiS-
r,o «losé

entre outras, as seguintes" • • ¦ - 

prpsf-RuImenlo do Inqucilfo sobre o siil-eniiii «Io corretor Tbeodòro l.obo.Itoii3coullén

o consumo uu manteiga qneno\u, o favor do cujo dei-dio se tun enifionliado o ro.uu»m-:.09 reclamantes qne. nor esemnlo IdinarloV Ô'"vÍ1h iS«?*«L,Sí!Í,!!i'Brc! .c'"u í"iUM"- ,";;V"r(1uV •"¦"¦""¦co >c Lnmuerio Uampl,o» raorndore.-. d.. Botafogo. I.i ironJelros í'w í reli 1...1 . .' r°7(,,^',,Vle BCI' muto PerrnUUntlq o cMnicúo da ii,rua do sub.s.V,uço, tónicnle eonsomenrn SrtSSftiâ dõ »í Ia o co fo",ii ííolioV!-'"' „ . ' eZ±ei0 t?/-"i,,",° ° pm W«nildiilóSlftboi, no qiu, os «lc outro., bn iros mnff .'. dc í«•» ,, n„ .„i^ "oAue**'' v,an condizes *p«"«e. puriflenndo-a nlòm do mai^, «s „ .....
menos recursos, só podom compíar po? n.aN mo'? ,?firm?'„ 

,,c,,,?,,lr,I.,,íífndü'' ü,° c""w-\ ,'iv*íi ,mil,,i fac11' ¦''•'a,1',« " *'««» para .,barata, a earnò «|„ ,.arlc «ir..,ilolra iinhí « aVnroducinn «^r«l£°¦1,nV«,*ffl«W'p--'*.'«'»*» ¦¦?ro^,e,',> dns BCCMS "« »»oito e ,.m gcwlpcr.ui.ta que se Hnxlit entre o rc nlíiíslnídoa que' m a íl, x^ 
''ÒÍmT' ^''V' <ü ,m'í0* í.,ar?,° "S? ,lc, t(Kl**s os »*toul»WM. 

"cemeé
dlffcrentes bairros. remiiiisins Jo. que mi a.«tln taxação inicial Ibc trnra graves n rtreuinstnncla, notou o communlcante qu»1 I V. '..:...'.".. .... I o iiiarnvIIliosA -•¦  ...... • »

. ;»o ontrojon no Sr. urcfelto imim mori.il com as suas nllegnçoen," 'hn\V.d™

irgnrldo

... Lt7 (Havaó) — Communicadooificiíii nobre as operaçõss no Oriente:«•Na margem esquerda do Vardar con-limii empenhado um duello de artilha-ria particularmente violento.
Os servios repelliram diversos alaqnasvioleidissimos cünlra as suas posiçõesem Bellavoda e nas margens do Cerna.:>

)>r. Lco/iouviu hojo a !;irdo o Sr. Auòi'di Silv.i, tscrlvín do I" districto I['<¦:.eini, quo ii.se lor o eoniinlssarlo dc diriInqiiolle districto arrecadado do poder domorto um volumosoy-nveloiipa e outros ob-jeetOB, «uo lhe foram entre;;.re-, dirigidos aJJ. iJcolindn l.obo. Mais tardi esses oblcto-,roram reclamados o, jíor ordem do delegadoentregues A destinatária '

Esmagado por um
grande peso junto do«Hermes»

i - - -. ¦*

Ho cies do põHo

. fiizcndo semelluinià nnnello nSo
eqoe« 5&.r """ M'""" s" "í,(ín SntVlbüb«soo exigidas «• apresentadas pèlãuo liiiiimNis; ao contrario; Mlnt

dc
- appnreliio pôde ser neclonnilolodo; os modos, doido o motor olcctrlciiato a.-) primitivo moinho dó vento. V -i Iuma Idia ienibrada pelo Sr. Moreira da Sll-sa ao Inventor dor o resultado que íj> oslie-

conimisMto
- ir. fi[ji)!'iurjt*'o as vota pelos seus rcprèiéhítrntcs; imganJo- r;|. o npnarcllio teni então .. n.-,: i, ¦- .

.voe ;h V.c.,.., vindo por isso u propósito con- Ingre. i.ru.i.itíro jn!-

envcloppe pois, eo.no fie sabe, o corretor íuUdlvcSos «II nd orcV" ,,V"'a, n""".: .¦™**'dh,ivain 
'•••••.¦¦v-.o e escassez de sila Industria" A^íiom mentóS 

"W?« Í"1C' Et! "°',e 'ltl-rt'i:;'-

'¦íjae-—,«aísí,, „ üíí i > «« «* «...•*,' „„„„„ ,.,,„, s=aa sa sss issiâm "• ?'f™s:*do Sr. .loão Iii.ie, üjudonte In corretor•Tlten-' Sn „^«u?' !° ^ rn'í'u'< ™m <3 ¦'"''"'•':. easa. 7 _T 
" or „Sa! P S* .S' Çoaviilou o InVeu-

doro Lobo. Ks:,e senhor b storioT todos nsm ,o„?I-'Uc' A run (,n r:'i"",,"n* Justamente A HlfirÍA Ha Daí HAOo! 
' 

Sr 1 
""» «.'"""^«içni» pratica, quo o

negoHps do suicida que Ibe^rnm.S dcsprcmler-sc; A HlUFie QQ rCtirOSSl mini iurT 
rCa',S0U C0", »'n n™™">° •»•

cío°i oTonle° &?íSte^Jgf?S S ri? W^S 5&n^JSS'^ _. I J^éSjtíl de Agricultura reva-
ml» a rf.s,)oil„,..oV.:::í'V"'L,!.,..Í-::..,|Ue íil ^ii"l>oi,liSfi,i,il.Sc c a carga precipitou íoJ COUIO SC d© I í, ~-°- .S^i?^VÍ0 iutc*«?sc Peloinr^nto. sobra

stntndiis ('sem ns da cominlssão) 94 emendas.
(leve 'XI tirüus votadas. Foram approvadn

- Dando nova distribuição As consignações I chS^òriíèr!? rlÍ^ÜliSí, 
"*?«f

«U verba de material «ia Secretaria da Cama- JL$u ,S(íntom de ,"ian!ia ao casleilo
is do-, DejputadoBL fde hçhoeribrunn, onde foi visitar o im-— Na verba Io, Policia do Districto Ftider.il, I peradOi" Francisco IfiSérobrlc* 'Eseola Premunitprla 33 de Nõyem- Pouco depois do nlmnrn n (fator mb.-o", «ppnmara-so as verbas destinadas ilm|,:«,, „ 

" t; "". ' ° '"•a*í>er re-
? «uxilIâMs de ensino. 8 auxiii.-ires'u. 

"Pí 
I c.ebeu em. comcrenda o barão de Ilu-

O Sr

!|iU, 6 guardai, a ajudanto" <ie>"niãciiinistíT,' 4 I rían« presídeiiíe do conselho comnitim
eaíoinmadeira», 1 njudanta «lc çavõuquelro, ü e ministro dos Negócios Estcaiip-ei-os di 

'•
ajudantes de eosinha, 1 cbefc de copa, .". ser-1 Ausfrii Hunitr!-, n ^ L.i. • 3

,vfr,us 2 jardineiros,' 2 cbaeareiros,1 ôV-lieie^Ur."/.'L, u 
"í- ° -° .eml?aií,a«Íor 3US-

de tnrnias rnraes 3 siib-tíbKfcs de turmas ru- i Lr , ° e,n »?er'.,ni» príncipe de Hohenlnhc-]
:/v.-, 1 cochelr^ l ajudanla de coeboiro e i ScluHingsfursf.
feFSSa S2 havia rido dada por npnro-Í^&v^ 

° kalS(;r recebeu ia",l,ei» 
'

k.ftódeiSrSÃ^^^ «pecial o capitão Eri^s, |
(rtlítor; <an» concordou, vexbalmentc, com a1 aaoioo mdiiar á embaixada do*; Esta-
jÉ* <5.w«T-»çfio, atendendo a mn appaJJo do 4'" ,T-!J--¦ -
*« tutor, o Sr, Joaquim _de Salles. Esta

.lo:io liule declarou ainda que eraciedorrdo corretor Theodoro Lobo. a quem
v„r"i ;":,,l!'!,--',r'.i.-.'i a çomprn de apólices daaiiinlclpnlldade etc Hello Ho-i^ontc. c do queexhíb il recibo, negocio que nunca liquidouanuoile corretor, tendo-o sempre proleludo.u. ur. i.con nqtissouliéri;i amanhã pro*--dr.\: a ou.ros intcrrosatorioV,

.¦lie, esmaíando-o.
policia do 8» «Jisir/rto, que apurou a caeaso, removeu o cadáver do cs-' desar.tr?itivador pnra o necrotério policial.

«unlidadc do

qun! f.r,.pn sua çomraunlcação o Sr. cnoi.
ÜfKNOS Uiti-x i- . . - , . . í lu" Jloreí''a da Silva, tendo proijjcttido raéi-mhNOS AIRfcS, 1, (A. A.) -- A noticia do MO sua iiumcdiata .íiviilgãçao.dc

•««H

excursão dos congres-
sistas do C. de E.

cie Rodagem

¦tassM | a «me 4Jspifc; "Ficam suprimidas
Jtftí* tu (irnm<i>»g6f4 destinada!» m conserva-
l«o( coneertos, reparos c ccwescimos nos edi-•deles, próprios naciouaes ou particulares, «Io
àliflistwio «Jo Interior, passando ns despesas
passarbis a esss serviço a ser custeadas pelaStar. 'Obras", do mesmo ministério".. Á favor «bi cintada falou tarabem o Sr. Pi-m àa Carvalho. A emenda logrou '.18 votos• favor e i «xmlra, verificada a votarão a re-teerimento do Sr. Maurico de Lacerd"a.

hio tendo bavido numero, principalmeulc»«• i» haverem retirado vários «lepntudos queíOTtoadiiun acompanhar o feretro «Io uma pos-
,«» dá famüia do cenador Francisco Salles,
onuou-st * Uganda pai-te da ordem do dia —
UlKussoes.

O Sr. Joaquim Osório, representanle do Uio.üíficdc do Sul, otxmpon a tribuna para tliscor-«Vir v«h«meateaiente do projecto da commis-
\m no iusttfa. restrinffindo o numero dos diasittteao» como dato» uacionaes.
hs<M«Paaaltfashas^taMiasaaai^iaa«aiBa^^iafc^iBaaa^aa^aaia^ m

Nomeação na Justiça

dor? Unidos em Vienna.
! O kaiser devia Ut deixado hontem1de noite Schoenbrunn, de regreaso aBerlim. j
O marechal Frencli na freníe

da Champagne
LONDIUCS, 17 (A NOITE) ~- O mnrcelialtnr.vJohn Ircncli, quá r^ Sífbbàdb dc maiihãeiiibiircou para o continente, visitou hontemdurante lodo o dia, as tropas nllladas nnlrentc ela Cliampngni!.

Q «li 53» quasi foi meti ido a
pique
NOVA YOP.K, 17 (À NOITE) - O officialuo 'clc^troye^•" norle-iimericano que foi

A„EaUde~ P"biÍCa.e *\& ****** ..»- **Zii ac K.„,,,. ,„atracação de navios iS^drs^&^i^
—¦ • 1°, ,'u"J*,"!(: «»«». Quo a prefeitura ns conservaUm aviso ao governador doPará

..„° C.r' "jínislro do interior enviou ao ao-vcrnndor dor V.irá o seguinte aviso:-V ;;vista _ dor que, em officio lúntocm copia, expoe o director gemi ,t0 Saude Pu-

..„.„. v , • '"'V.!'01 \''-tim:i o aviador para-,fiua>u bylvio Pctlrossl causou Kr.indt- «ensii-
Câo nesta capital, as noticias agora chegadas'espllcain como se deu o accidcntc que victl-

|niou o celebre aviador. Esla manhã, Petíros.si, apdster examinado o seu appcrclho levou-
w»i?.i.i' n'J '•,nipn.<le P""ln r'nroi Pequena'¦cal.diile, próxima de la Pinto, soíire a es.Irada dc ferro dn sul, a 48 kilometro.s destacapital, e depois de lazer varias cvbliiejocs dc-vou-se a.grande altura, com :i Intenção de fa- , . . ,zer o -"lopping Ibe.loop". Quando iil havia ?,.nÇníftvcl^desasfrere.iliMi.lo a orimòlrn nnrlr. .u ,..*.,.. „\. ...i._ . Um

*****Os desastres de
bonde

Um molorneiro absolvido
No dia 17 de nbrit deste .innn.

rua S
..^cAcursuo foi feita em companhia dos Srs.I... director dc Obras e Dr; Tobias dó Ama-
Fciierai? 

reprcsonta ,)0 Congresso • Districto

. QuanddVjá havhi :"—'"•'>•'• <H-*u-.irc ã 
va em posição bastante perigosa, o opparelbò * ¦ • '?.'J?iU),a(io c esmagado pelo hoode 

'

oceorren :ií.j
J.iiiz OonJüága,-'

blica, c porque ao governo federal sc afigure
| 
conveniente ndojitar a providencia indicadapor esse tunccionario, quanto á cessação dá: .medida preventiva da prohiblção do a rácà-
!!?." cães do porto de Belém os navios pro-cedentes de Manáos, esta certo o governo federal<leque o desse Kstadojiffó dèiSará de coi conLVr
çoni a nlludida providencia, que virá nreítárimportante serviço ao cnniniercio do 

' 
nossopaiz, sem perigo para a saude publica"

U bj. Bunistro do Interior nomeou Itoge-d» d» Freitas, para o logar de escrevente iu-Umtaiaâo do V* officio do tabellião de notas.'

uu uesiroyec nortc-aiuericano que foi soe ' . 
""' TI - ¦- ¦

correr os tripolantes c passageiros dos riòVlos 1 Wvn «,n«/,. i-^»^5^i^:^otsffiíl!l! inonor lavrador mata um
negociante no Baldeadopqni diz epie, quando o sen navio segniaj ntoda a velocidade, nas proximidades do na-vio-phnrol "Nantucbet", qiiüsi inctteu a *•:-

que o submarino nilcmão "V. 58", etuç .se
encontrava submerso.

jA sessão semanal de
S.N. de Agricultura
üob a presidência do Sr. Miguel Calmon«Uniu-se, a tarde, a Sociedade Nacional dc.Agricultura. O Dr. Calmou teve palavras dc

iwngratnlaçõps com a Sociedade pelo regres-«ato seu presidente, Dr. Lauro Mullcr.1*01 improvado o projecto dc regulamentoua Primeira líspoiicão de Gado c lndus-mas Annexns; foram lançados em neta votos«e pmot pelas mortes do r;randc amigo da«ricultura .loão Wilson da Costa, e do mem-oro do Conselho Superior dn Sociedade, Dc.'036 Uo Sft Pereira, tendo o Dr. Calmon sa-ueotado, os seus serviços.Discutiu-se depois o'parecer sobre o Banco
no •'•urai do Brasil.O Sr. Dnvid Alves de Araújo communicoui« isociedade a organisaçü

Os aeroplanos perdidos pelos.'illiados cm setembro
NOVA YORK, 17 (A NOITE) - Os joriiacallemães dizem que. os francezes perderam, du-

lie
IIÕj

llleíf
je pela manha correu célere » noticia

çm Nielherpy, dc que no logar denominado
, - - .¦  JJ.aieleadoi' um nicnor havia assassinado umranle o mez rlc setembro, vinte e um acropla- ! negociante. K era isso vérdadinos e os inglezes, ciiicoenta e tres. i liorãs

O governo ailemão ainda não confessou
quantos aeroplanos e diriglyels
mesmo período.« ***** «——

perdeu no

As "cavações" frustradas
Um, foragido, e outro,

co ai ri a mnadlo
Ha; tempos, Antônio Francisco dc Lima e.\cnsio Leal se maiicomuiiaram e resolveram

escrever unia carta em papel do hotel Aveni-da, com a assignàlüra falsa do "Carlos Leal",
pedindo á firma Polycarpò Rocha & C, de Ca-randahy; Minas, uma partida dc 25 latas de
ínauteiga de. IU Iíilos cada nina, epie deveriam
?er remetlidãs para n rua da Assembleã n. 52:Chegada a mercadoria a São Diogo, quando

pra-

, , . pois as 3
( o menor .Tose Lopes, de 17 annosapus ligeira discussão com Diirviil GonçalvesJ.eal, ali estabelecido com fcotbqüilh sobfirma Leal & c, desfechara-lhe

de revolver, proslreiidn-o puI*.' que um dos nrnln(.ii« .iiil

um soo a
quatro tiros

terra morto.
projectis ãtüiigirã o peitono negociante, produzindo-lhe '

interna.
Unia outra bala também

hcmqrrliagja

Ecos de um crime
enfre menores

Lm delles, o assassino, com-
pareceu ho|e ao Tribunal

do tlur\>
Eni 1.1 de agosto do anno passado uma sce.na dx* sangue oçcorreu no interior 

'do 
predion.^7 da ma .Tubo César, officina de ferreiro,ciiirq os empregados i-Vancisco (iarefa Júniorc rraneisco de So.iKã Moreira, ambos incno.l.cs. Desoj-ine o-se os rapazes, por questões dcH'niv*o Moreira vibrou uma pancada com umaba ra de ierro na cabeça de Garcia Júniori'.stc, exasperado, sacou dc um revólver e al-vpJanao seu aggressor, contra rito desfeclibuvanos tiros, malando-o.

Preso, contra o criminoso f...i Instaurado pro.cesso, vindo, afinai, a ser elle snbmettido ajulgaraenlo no Tribunal do Jurv.
Constituído o conselho de sentença, foi ini-ciada a sessão, tendo o promotor, Dr. Galdinò(le .vqueira n palavra, para proferir a aê.cusa-(.'ao, o que fez .ininueiosamente, esinorllliáhdba prova que nos autos fora colhida emitia oito. ^Terminando o promotor a sun draeãb,cerca das ltí horas, foi a palavra dada

... _. ..,,., imi.-.) IUUUU. li.impossível readquirir u equilibr

começou ,i descer. Segundo parece, npeíar dós & >í,'nlla Ca^adura, conduzido ,,elo moiorT'csfomis empregados pelo Infellss*.aviador, Ò t? M""W'1 Lwá-dos Santos. A.s'teS'estabilisador uno fünccionou. tornando-se lhe'", • Porem, que compareceram i. polícia dc- clpilan- 
S5?ffi?; Í.V°, ° h<l° «avia sido todo casual.*

sc des-!S"lC*°Jlc?rom/ua3.nllegações, e o Jui*, di
inieiitc. I'',,/'l'* Çnni.inal; ft qual foi o processo affecio
rimente 5'" f*™?*3 ,de Jojo, Imnroiiunclou o aeêü£
Je con- " ' _ >1''ta ''"'' declarações das teEicnnmha^.~' *"—***!

a LespolÉa prejudica cs mora'

elclarapüm~wíl'i 1~V ry—ÇM«ç««i» a poiteiu, de.
."'"brio. precipitam p„ íf.J" T1 ° f'ielo havia sido todo casual',«o-se vertíginosamenlo ao s/.io. onde so des- -. ,.*,UI'50 llcaram suas nllegações

pednçou. 1'ctirossi ¦ • :1. \..,„ ,...•...:..., . .....
Parn l*untn Lara seguiram immcdlatn
>nrIojs membros do Acro Club'dunir o corpo de Petirossi' parií-ã^side 

".Tn-ITT ' —e*>»
, qutíla sociedade, onde ficará depositadoi- rciiusar-se o enterramciito. '

da-
até i

A rua Guimarães Caipora
mudou de nome O F,r.

dores de Olaria
O Sr, prefeito, por neto

Dominação de Bolívar
porá, no

¦toe»

de boje, deu a dc- a ?• E

ministro da Viação foi hoje procnraV|.do por uma commissão de moradores d i 
"ub-

ur,.,«,da Leopoldina, denominado Olaria,'-qneíez entrega de uijl iuemorial, em queo de Bolívar á rua Guimorãcs C.iii-j reclamara, providencia» para que .-vice.™ dibnn-ro de Gopacabogá. 
 j ^^«'Jwa.v seja impedida de levai* a termo «ii

sobreAs
asi^rcas fie iafrrica

! obras qne'iniciou emtTrn7i^ll.:%Zio
as quacs (liffieultam o, embarque o o Sn-

rtes mar-
brigando-

co para todos elie-
^'iV^0;«ín:imomento para outro, poderão ser

, barque do^ moradores ele uma das pnrgimies ao leito daquella vla-ferrea, obos a atravessai-o; com risco para tod

; Hi -Ç.,í /,*'.PPe'laçãó Julgou, nn sessão de] colhidos pelos trono.
uma' _° -''• ministro prometteii providenciar

hoje, da 2" Câmara, um aggravo sobre
questão «le marca conimercial.

Contenderam dous fabricantes' de leit.* con-donsudo sobre a marca deuoiuinada "Passa.
rinliõ ; que Haganiiii Vilani não coüsOgüiroregistar na Junta Commerc:*'!, por immigna-
çuo'.de N.çstle & (;., que. àilegAra liavci* se.niellinnça com uma outra sua marca. 1'a'gariiniaggraypu para a Côrtõ e esta, hoje, mandouadmiltir a marca a registo, resalvaiídd

nina por espaço de algumas horas
oi-netróii nn haiti • í 

Cor"i° r>atT,mo,- aifúnrdavnm n vez de usar

,  „.,,.„ ao uu-í -";"• ""%." "*'•-'.", .lüiiivaimi) ao ou-
sllia.r ela aceusaçáò, que se.conservou nn tri-1 .ü"..1." "r?:'.í..'"..!i ifei,tu l.io rcco:i'>'1' 1'ara o Sú-

premo Tribunal Federal.

Enseada, uma meretriz enve-
nena uma viuva

.... ra -no PéO criminoso, que trabalha na lavoura dizque atirou contra Diirval porque este o' a--
gredla sempre que passava junto á porta áorespectivo negociante, que era casado c coíi-lava y? annos.

Contra Jo.;ó Lopes foi lavrado auto deflagrante.
*****

curador do réo, porScrpa, advogado.
ser elle menor, e João

ta«a»-*-
A reunião de fcsje tios

coadjuvantes do ensino

,„ .-„ --- .Jio «le nina empresa  ......„.,, .,.
ii i i .cr,'a5a0 de ovelhas no Paraná, tendo tentavam os meliantes retiral-a, foram,J« iniciado sua acção eom í)00 cabeças O SOíi <¦¦ levados á policia

jM. Alves dc Araújo pediu á directoria da• • a. <le Agricultura, em nome do Dr. Aí'-°nso Camargo, que o Paraná fosse sócio re-«'ilo d* .Sociedade.
*****Ãsessão do Senado

teve o seu interesse...
¦tos.

\A 
s;;'í110 (1° Senado hoje foi bastante in-wKsanle, graças ao bom humor do Sr. Pi-•i-ferreira. Presidiu-a o Sr. Urbano San-
Approya.dn a neta da .sessão anterior,'¦'.. 

,;0,1"se ao expediente, que constou de teto-
M"'mas elos quatorze dejintados matto-
fi,-e?se» (lue a'ffirmaram ii mesa daquella
„;.:;,',." ingresso lerem renunciado os seus.mnntlatos sob coaecão.
Wi'™"1" ° '^diciile 

falou em primeiro
(,.'¦',' '"¦• Amltas N.éyès, que exliiicon nãoi:.ii(io nenhuma interferência no retarda-
.S cl? Publicação do seu discurso.
(ler,,,',',•''"'" (ronçalvés pede a palavra para
^ntir.quo houvesse dito a imprensa não
i iniVc- . • ponirario, S. Es. acha que

,™>ss.io da imprensa é muito nobre111 terceiro logar falou
que

Processados, Acrisio evadiü-se, deixando o
processo correr á revelia, e Francisco em sei-tença do hoje do juiz da 3* Vara Criminal foicoiidciíiuiido á pena de um anno e 8 mezes de
prisão celhUaí o multa de. fl ljíi "j* sobre 7008valor da mercadoria íipprohendicín. '

<vet»

Os juizes vão resolver...'!
O caso do acadêmico MaurelI

Para tratar de assumpto de interesse dnclasse, reuniram-se, ú {arde, os coadjuvantesuo ensino, havendo comparecido 8.". 
' 

A ren-nião foi presidiek pela professora D. .lóaiinaCosta, secretariada pelos professores Portu-

feira
ftnnnçõe''
do

6 Sr. Pires Per-¦ pr.opo*! a derrocar, todas as in-falsas referentes ao governador
Abtllíi v'S n t^idas ao Senado pelo Sr.... .Mrves e contidas num telegramma.
,1,'™ o sempre, o discurso de S. lix. diver-
o iSl° ao Senado, devido
j^erroniperam c ús sua:;

aos apartes que
respostas chis'

r ~~~^"
exoneração na Justiça

(!;il •¦•• miiiislro do Interior exonerou, a pc-
ele L„y"T'U- -,*n;ll'i-'.'"'--.'i Moreira do logar
minai Ue juramentado da 1* Vara Cri-

As negociações rumorosas
cm torno da S. João

da Barra
CAMPOS, 17 CA NOITE) — As negociaçõeseni torno aos navios" da Companhia Navegaçãodc S. ,(oao da Barra e Campos esta cniisaiídblornndavcl escândalo.
O joriia! 

"A Noticia" diz qi.j 0 "triie" doSr. Viynldi Leite Itibelro está descoberto, poisos navios nao serão vendidos, mus, sim, afíre-tados por longos annos, o que é, de facto umavenda. Km sua edição de boje. aquclle. órgão
da imprensa çampista prof.liga energicamente
a altitude do Sr. Vivaldi; indo pessoalmentedar satisfação aquella redacção. Diz "A No-
ticia" que apezar de tudo a negociata não vae,
pois Campos não é- ri. Ueocia.

A Associação Commercial vae reunir-se hoje
afim ele tratar do assumpto.

Ha grande
ias.

Consta, A ultima hora, que a directoria daNavegação S. João da Burra o Campos, man-
cojiiuiiada com o syndicato Vivaldy, oeculta
os livros para impedir a transferencia das
acções para os capitalistas que plcteam fi.
«[uc aqui a companhia em questão.-»- * — ws» ¦

natoj Leite, André Pagam e AlcebiadCs Gui-mames. O Dr. Paula Chaves deu conta aosseus collegas do que têm feito as diversascqnuiiissôcs, resolvendo, depois disso, a ns-sembléa conferir-lhe um voto dc louvor pelo
uma queixa apresentada i classe *" 

 '— dllS asPiraíõc:i **;'

e o furto do negociante Tiomo
O Dr. Lc... , ;on Roussouliéres, 1° delegado auxiliar, relatou hoje os autos doaberto para apurar

por 1.1. " " "
inquérito ! seu esforço

_ ejclia .MaurelI centra seu filho, o aca-demico Nelson MaurelI, que lhe furtara,
partindo para S. Paulo, cerci de 3:000S, con-forme, por aquella oceasião, noticiámos mi-

agitação contra tacs negocia-

ruidosamente
Cf inquérito apurou o caso, mas aquella au-tondade terminou o seu relatório dixendo

que, a seu ver, não Unha logar a acção cri-minai, ein tace elo art. ,'!;ió do'Codigo Penal.Os autos foram enviados a Juizo,
Também foram mandados a justiça còmpe»tente os autos da queixa-c".'iinc apresentada

pelo negociante José; Tiomo, em Cuyabá na'íica

deitaunan. iv.-j. 
•'sconde

O queixoso allegava terem os aceusadosse apoderado indevidamente, por um abusoele eontinnea, da quantia do 1:000S a ellepertencente.
*****

,—. „^av^...„,u gu,-x iiuiiii.1, em uuvaoaqual. sao aceusados ?,iauricio Barros"e CelGuilherme; ambos residentes á rua Viscor

O GUãtograptio applicado
ao ensino

—!»«*».
wòii para nfto ser morto e

íoi ab: olvido
,; bjira do Tribunal do Jurv d
W, imr.,?!1! i10|C ° réo Antiicro Augusto Per-• suo anlor <la inórte de Luiz João

Niethero;

l'Oí
•F:rcit
foiiiu1 . conhecido pelo vulgo de "Liilu* da>]• que Anihero, em certo dia do•."'. soffrendõ uma affrontá de l.lu-

,, , -iu, tendo necessidade de matal-o
ii.i ,|.''t", 

V!' m°rto, visto que a fama deste,, "• ii i rorllopr, " ; "¦•" '";"_'' em que ficou
di " 

"WiÁ'n" , calorosos debates¦' ' l' " Vitima defesa, foi o rio absolvi-..Pn•Mio \C>Ui'n Volos contra dhus.
tori*. "'a'"' nppellaçáo da sentença absolu-

Contra a vadiação official
.'"'...'•"."''

O Sr, Joaquim Osório combate
o ppojecío Moacvi*

O Sr, deputado .Toaquiiii Osório entrou ho-
je nas graças dos funccipnhrios públicos,
tanta foi a sua eloqüência, na sessão da Ca'-
inara, desencadeada contra o projecto do' Sr.
Pedro Moacyr '«pio visa reduzir a tres os fe-
riados uacionaes. S. Ex. acha que o projecto
é inconstitucional, porque extingue o feria-
«Io de 24 de fevereiro, crendo por uma as-
sembléa constituinte e que não pode portan-
to desapparccer a um simples gesto de um
congresso conimuni, ou melhor, de um con-
gresso que se não reveste das formalidades
de uma asscmbléa constituinte. Procura em
seguida evidenciai* a necessidade dos dias fe-
liados, não só sob O ponto de visln do des-
canso ás classes trabalhadoras como, c prin-
cip.nlnieutc, das expansões cívicas que pro-i vocam,. — ..... .... .. ,

O garderhpdrty da Prefeitura
aos presidentes do sul

Teve grande e escolhida concorrência o•ganden-party" offerecido hojo pela Prefei-tura aos governadores do Paraná c SantaCatharina. O Passeio Publico, onde se rcali-seu a linda reunião mundana, desde as 16 ho-ras que apresentava um aspecto dc animaçãoe de elegância pelo numero elevado dc fa-linhas convidadas para abrilhantar a festa daPrefeitura,
A's 17 horas foi servido o chi*, em mesnidispostas cm vários recantos do Passeio Pu-blico.
Ao "garden party" compareceram os dousgovernadores homenageados, o prefeito doDistncío, diplomatas, representantes domundo official, ele.

O Sr. presidente, dn Republica não tomouparte no '•garden party" offerecido pela Pre-leitura, á tarde, no Passeio Publico, aos cbc-les dos governos do Paraná e Santa Ca-tharina, fazendo-se representar pelo capitãoue fragata Tliiers Flcrrimiiig,
¦ *"

A Santa Casa de Bello Ho-
rizonte segurada por mil

contos
BELLO HORIZONTE, 17 (A. A.) — O IV*. IHugoW/crneclr, provedor dà .Santa Casa dei.Misericórdia desta capital, contratou üin so-1

guro contra o togo, para o respectivo predio '¦
e para os edifícios onde estão instulladoí oAsylo Affonso Pcnna e. a Maternidade Hildal.raiidao, pelo praso de de;:, snnos. no vai„r idp mil contos dc. réis, com a companhia'An-
glo-iiiil-Americana, ássignaiido o contrato c'seu' agente geral coronel Jonge'. Diivis— •***** ¦

Morreu de repente
Foi restabelecida a identidade do moeo queroorreu esta tarde, repentinamente; na casadc, commodos dn rua Marechal Iflòriiino n. 17«

EM S- PAULO
GUARAPUAVA', 16 (retardado) (À NOITE)— Hontem pela manhã, devorada -n,.!n ,.;,,,,„;a meretriíi Lconor. do tal deitou 'verde-Dari*

Tl"nvluj>.rai-?..caF • eò!n ° n.i.n-a? v*?j®m,
. nor, poi"'indo a iufeli;'

li. Anua Jonquina da Trindade.I.eo<
yo ta das IJ horas, fugiu daqui, dei.-""*'¦•• viuva em estado gravisclmo.

COMMÜNICAOOS
Todos os lregiieKís quo compram movei»

RED-STAR
dúcm que elles sãoos malg modernos,
os mnis elegantes,
os mais delicados,
os mais bem acabado.-
e os mala fáceis de pagarGONÇALVES DIAS, 71 - ÜRUGUAYANA. M

Gottas Virtuosas *i$#&*°
aouzaTraia:f!;^

mente

Senado

Os Srs. ,Tosé Venerando da Graça Sobrinhoe Arthur Pytliagoras, tendo registado umnovo systõma dc nnsino pratico, por meiodc fitas pedagógicas, que serão exhibidas eni I A nnlífi^anam An fíiclmUt-* «^einematographos contratados , cios requerei- A DO IIIICdtlCfTI üO UlSlFICtÔ HOtes, dando uma peiwntagcni ás caixas esco- vu 
,,w

lares e estabelecendo prêmios, pediram aoir. director dc Instiiicção qr.e lhes pcrmil-tis.se; sem ônus pára a Municipalidade, tií;árluiotographias dos edifícios, interiores dasescolas em fiiiiccionainento, entrada e saidódos alumnos e professores, testas escolare*
para organisação de "filins"' instruçlivos eeducativos. As fitas que elles se propõem a
preparar serão constituídas de enigmas fign-rados e piltorescos, desenho., pbdtographiàs
paizagens, etc. "'

A nutorisução foi-ihes conreilida.-

A sessão do Conselho
Na sessão de hoje «ló Conselho Municipal ohr. (ictnlio dos Santos declarou a maneira

por que interpreta o art. 70 do regimento nas
primeiras discussões dos projeclos sob o 

'pon-
to de vista de utilidade publica. Os Srs. Oso-de Almeida e Leite Ribeiro

a seguinte

O Sr. Iiiueii Machado compareceu hoie aoSenado nao só por causa do projecto sobre olevantamento das restrieeões da amliistia aosrevoltosos de 1833, como também porque fi-
giirava na ordem do dia o projecto sobre elei-
çoer, no Districto Federal.

O Sr.' Irineu enviou á mesa
emenda:

Art. 1. Onde se diz primeiro domingo deabril, diga-se primeiro domingo de junho.
...V ,s* Ex* autorisa o governo a mandar iden-tificar os eleitores não só no Gabinete deIdentiíicaçao, como nos gabinetes do Exercitoda Armada e da Brigada Policial.

Para o candidato a eleitor se identificar bai-ta que apresente petição com firma reco-nhecida.
Poderão votar nas próximas eleições os ciei-tpres alistados até dez di.is antes dèllásAutorisa n governo a

Justiça pop suas pro-
priasjnfios...

Uma questão commercial
Ha tempos deshariiiónisiiram-se Antônio1 ínto Monteiro e Francisco Monteiro da lio-

çlia estabelecidos com botequim á ma Vascoda Gama n. 1Õ2. Francisco, niVii entrando An-t.onio num accordo, retiròii-ss da firma mo-vendo uma acção judicial contra este.'Ao que parece, Francisco Monteiro da Ro-
çlm eslava c ^stá com a muão, pois. emtodos os plenários, o outro perdeu e agoraia a questão ser julgada cm ultima in-stíincia.

Antônio Pinto Monteiro íesolvcn, porémíu-jcr mstiçii... pelas próprias mãos. e, hoie!a tarde foi esperar Fi-ífíiclsco da Rocha nasimmediasoes de sua.casa, á rua da Lapa
.'•/ ' c!:'rí:iní0«te com intenções pouco refe-elidas. O ameaçado telephbiic.u á policia'lo-cal contando tudo, o o conjmisihrlo S'i, par-tmdo para o local, encontrou Antônio PintoMonteiro, qu0 foi preso prev.éntivamcáíejpois, de facto. estava em attitude clarameutoHostil e armado de revólver.

***** "caso' «a Standard
OU

O processo da prestação decontas dos ex-svndlcos annul-
lado, em parte

Na sessão de hoje a Corte de Appellaçãomandou tosse annullado o processo da presta-çao oe contas dos ex-syndicos da fallencia 
'da

Mandard _Oil, na parte cm que o juiz da 2*Vara Cível indeferia a inclusão da impugnàc?"co contas, na importância dc 300:0008. ou-nlludida companhia reclama

ovarios. nnnas e a própria cy3tite.
Os moveis de nosso fabrico satisfazem

os mais,exigentes, pelo esmerado• ''cubamento c elegância
de desenhos

LEANDRO MARTINS & C.
OÜKIVES, 39-41-43" 

OUVIDOR, 93-95
9, Largo da Carioca, 9

(.Iniito ao portão da Oídcinj
É!toÈ AÍ1 ^asl)*^s: C^pai para mobília, 9 poC«Oo-Sc-o». Olcadus (ieo.tlo ,. 0,?0, inetrQn$5o9 eJíooo"

Amélia Rosa de Carvalho:~
f#aul„ Y^ior da Siiva Carvalho •filho, Ralpl» da Silva Carvalho es-posa e filhos; Luiz Antônio «le Maga-leiaes Fonseca, esposa o filhos parti-cipam aos demais parentes e pessoas

. sua aiui3a**e o fallecimcnto d',sua extremosa m5e, soara c avó VMPf íi"
t')[i,«HVALnO, hoje,C17nde oulubrn jc os convidam para o seu euierraiuento ama-'

AtL;' ' r:S!índ.° ? terctro d;* travessa Pairo-
s rJí,\-,,,^nd.aralP'. l)ílra o cemitério d»'iS. brancisco Xavier, ás 0 horas da manhã. '

t
Margarida Teixeira de Car-

valho de Giorgio

L «ws.^ intendentes, - •  | quirindo 0 tijãtcrial necessária'^^-*dos

Faliecimento em Minas
A.) — Fai-BKM.O HORIZONTE, 17 (\leceu na villa dc llio Casca a Sra. 1) Tltt-reza Druiiimond Pinto Coelho, espo«a elocoronel Custodio Pinto Coelho e. 

'irmã 
üoi senador Jysi Pedro Drummoud.

.Tose Augusto de GiorKio e seus ff- ,inos convidam a todos os parentes eamigos para assistirem á missa de '," ¦«lia epie pelo descanso eterno da alma i¦ (te sua saudosa esposa e mãe MATUH-
cíSrrf\lDA •TEIXFÍRADE1 CÁRVALft00DEQIORGIO . será rosada amanhã, 18 do corren-te, as !l 1(2 horas, na matriz de São Franciscodu Paula. Antecipam os seus agradecimentos.

I
LOTERIA DE S. PAULO
Sabe-se, por tèloáramraa, dos seguinlt*prêmios da loteria cjtrahid.i boje:
í^l? s 40:000*000asui.1. ..
28.127. MIMImiiii * •

õiOoojúoa
i. 2:QOO$OÓ0ll
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Coelho
Macaco
Cuvnllo
Jacaré

Desesperançado de 1
tudo•••

¦>í'<
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Mnlou-sc, estournnaü
;i cabeça com uma bala

Vlrn*o che«ar o rondnnle. Kntrnii para o
Jnrillm em passo vagaroso; volteou pela» nin*
meda» o. depois, escolhendo um dus bancos,
sonloil-io o ficou peiiüiillvo, sem se inconv-
modnr com o vento frio "|iu> soprava dn
burra, vnriondo lod) o InrjoUn. Gloria.

A sua iittltudo era pnra desconfiar, ini-

at» m

et
Excellente predio e magni-

ficos moveis
O leiloeiro Virgílio chama -*10-*5nC**o1.-Jo?

teus conimllteutes para o magnífico predio 4
•í»u Vieira Souto n, 104 (Ipanema), que con-
'iSStnmcnte com o excellente mobiliário «jue
i" i nu"c vender» cm leilão na iiroxima sex-
lu -feira, -U) do corrente, us 4 1 li dn tanlc. na
v-i do retendente. predio o moveis serno ven-
d d.s cmmn"só lote. Caso contrario, vender-
í.-i o predio em separado o os moveI. reta*
íhiidamJntc. Quanto «Mjp^jh,^»"1» C&
..(•llüiilL* occasião para se adiinlrii o quo »*

ile moderno c de gosto, tudo com pouquíssimo
S1S0

-^———-m—mt——
(¦"»¦-*>••<"¦ :1- i*'-*" ~

Cmnnto no predio. que 0 de '™V°»}*nC0$:
iníecâo vigamento de ferro, cm centro de
Sereno construído sob a «-£««««•

proprietário recommcndn-so pelo seu* 
segurança, logar saudável e com des-

stru
«ran
uo seu
fonforto. .
jumbrante vista pnra_o oceano. ,,.

Para mais informações com o leiloeiro > li-
WlloV* rua da Assembléa, n. 65. ou veja-se
• nnnuncio no "Jornal do Commercio .

O Lopes
. p quem di a lortnni mnis mpjda aw Loteria» e olle*

"«a 
matriz, ma Ouvidor 151 - Hllaei Ouvidor

itil- Quitanda, 70-, Primeiro de Março, W; L. Estado dc
M,MirUcneral Câmara, SÜ3.-S. Pauloi rua ijuiaze
de Novembro. 00.

Dr. Caetano ila Silva
Moléstias do pulmão. R. Uruguayana

Das 3 ás 4.
35

Octavio de Paiva Coutinho

Í 

Pedro dc C. Netto Teixeira, sua se-
nbora c filhos, Uoberto do Paiva Con-
liuho, Hcrnan Carril, sua senhora c
filho (ausentes). Amélia de Faria o
filhos (ausentes), Leopoldo Sraith dc
Vasconccllos, sua senhora c filhos,

agradecem pcnborados ás pessoas quo acom-
ganharam o enterramento dc seu pranteado
tiiubado, irmão, tio, sobrinho e primo Üt-IA-
VIO DE PAIVA COUTINliO, c de novo convi-
dam os parentes e amigos para assistirem a
¦missa dc sétimo dia que scra celebrada an a-
nhã, quarta-feira, 18 do corrente. As íl horas,
iio altar-mór da egreja de Sao *™™™.£
Paula, pelo que se confessam desde Ja agrade-
tidos.

•Maria de Lourdes Madureira
Barbosa

Luiz Madureira Barbosa e família,
Antenor Madureira Barbosa e lamina,
Hylamario Madureira Barbosa e fami-
lia, Fclisberto Martins de Assumpçao
e família, desolados participam o in-
fausto passamento boje, ás !l horas oa

'rmiiliã da sua irmã, cunhada c afilhada MA-
IMA DE LOUiü)ES 

'mADUREIKA BARBOSA.
!0 enterramento cffcctuar-sc-a amanha, 18, no
cemitério dc São Francisco Xavier, saindo as
9 horas da rua Imperial 75 para a fcstrnda dc
'Ferro Central do Brasil.

Í

O suicida Jii.io Loureiro de Manallwen, no
necrotério policial

vez o cérebro daquelle homem macliliiosso
cousa infernal ou, talvez mesmo, nao pns-
snsse cllc de um simples nõctlvago, um o ri-
ginnl que, nn inndrugnda írjjorenlo dela
noite tivesse n excentricidade do ir passar
ali. á contemplar o céo. O guarda npprp-
-limou-sc. por muilos vezes passou perto
delle. Krn um cavalheiro decentemente tra-
indo, terno do coscmlru escura, um typo Ira-
tado, cabellos aparados, bigode n ingleza e
bnrbn irrcprcbcnsivclincnlc cMiinhoadii. ra?-
saram-sc horas u lio e o rondnnto ofasln-
ra-sc já do logar, andava pelas iinmrdiaçoe-.

Em dado inslautc, eram 5 horas quasi, o
cslnmpido dc um tiro quebrou o silencio d a
madrugada. Partira do jardim. O rondanle
correu. O homem havia varado a cabeça com
uma bala c ainda i.rijuejávn, nos ultimo-,
arrancos dn vida. Do ouvido direito, por
onde entrara o projeclil, corria uni filclc :ic
sangue c o corpo do suicida caia sobre o
banco. Dá mão direita, os dedos crlspniloa,
seguravam ainda a arma, unia pistola. Fo-
ram pedidos os sòccorros da Assistência, que
mais nada pondo f.izcr.

Instantes depois clicgnvnm as nuloridndes
pollcincs do 13° districto, que npprchendc-
ram a arma, fazendo uma minuciosa busca
nos bolsos ilo suicida, ondo, certamente, de-
via haver algum bilhete; alguma carta .*x-
plicativa daquelle acto dd desespero. Dc
faeto, não custou a ser descoberto o qn? a
policia procurava. O suicida escrevera ao
partir paru o local, onde diria fim n vida,
uma carta endereçada ao chefe dc policia, qu?
estava cm um enveloppe nberlo. Dizia,
mais ou menos, o seguinte :

''Exino. Sr. Dr. chefe <lc policia — !¦'.>
tando contaminado de moléstia incurável,
resolvi pôr termo aos meus dias. Sou sol-
leiro, não Icnlio família c tonlo üli niinor.
de edade. 1'cço o especial favor dc me sc-
pultnrcm, dispensado as formnlidndcs da au-
topsin".

A caria eslava nssignndn com n nome tio
João Loureiro de Mngnlbãer. Mais nenhu*
mn indicação coutinlia, nem mesmo n mo-
rada do suicida.

Foi cm seguida removido o cadáver para
o necrotério da policia, onde ficará nlé que
seja resolvido não ser praticada a necropsin,
conforme o ultimo desejo d« João Loureiro,
para então ser dado o corpo á sepultura.

As autoridades do 13° districto policial
iniciaram diligencias, afim dc .serem colhi-
das mais minuciosas informações sobre o
morto.

i «¦»>¦ ¦ .

Francisco Cardoso Machado

t'' Maria 

Gonçalves dos Santo i seus
filhos, noras, netos, irmã, cunhados,
sobrinhos o mais parentes .communi?
cam o falleciincnto do seu cx'.rcmoso
esposo, pae, avô, irmão, cunhado rc
tio FKANC1SCO CAHDOSO iMACHA-
convidam os seus amigos e parentes
ncompanharem o íeretro, que saíra

amanhã, us 8 horas da manhã, para o cc-
uiiterio de S. João Baptista da Lagoa.

I«J

DO e
para

(!

MAIS UMA VEZ O
CABARET Bf SIAUI.ANT

DO

CLUB TENENTES DO DIABO
179, Avenida Rio Branco, 179

ALCANÇA timVgvande suecesso
apresentando no Cabaret o pot-

pourri cm portugüez
A PRINCEZA dos DOLL^^S

adaptação musical do
maestro LUIZ MOREIRA, pelo
Duetto Monteneflro-Pepe

0 Partido Catholico
A commissão parochial de S. Christovão

Tae cffeclivnndo as idéas quo o novel partido
inclue cm seu programma do reacção poli-
fica e moral.

E* assim que, lia reunião levada a cfteito
na residência de sea vice-presidenti Dr.
Jorge de Oliveira e Cruz, ficou deliberada n
[iiialisação dc uma b'érie do ronferenciai nos
•centros proletários do bairro, onde serão tra-
jtadòs os assumptos dc palpitante actualidade
Ipolitica e social, ficnndo a primeira dellas
a cargo do Sr. Or. Plácido de Mello.

Resolveu-se também a creação de gralui-
tas assistências judiciaria c medica, com
ícaracter de policlinien, composta de profis-
sionaes do bairro, sendo qui'; a primeira já'íc 

acha funecionando na sede provisória, á
rua S. Luiz Gonzaga n. 354, onde os paro-
,1'liiniios encontrarão diariamente um dos dl-
tectores das 19 ás 21 1|2 horas.

A commissão parochial de S. Christovão
fundou c fará installar at6 o fim do cor-
jento mez a Escola Catholica, como base de
uma futura universidade, I030 que a situa-
ção permitta a complemento da grandiosa
missão.

Esta escola terá n direeção espiritual do
JRevdino. vigário padre Augusto Santos, dis-
pondo já de um operoso corpo docente, sob
a direeção technica dos Drs. Jorge de Oli-
veirá e Cruz, Francisco Gomes de Carvalho
.íunior e Ernesto Claudino dc Oliveira e
Cruz. Provisoriamente a escola funccionnni
somente á noite.

Os membros da commissão parochial de
S. Christovão são os seguintes: Vicente Cl-
cero dos Santos, Dr, Jorge de Oliveira o
Cruz, Dr. Ernesto de Oliveira c Cruz, Dr.
Francisco de Carvalho Júnior, Dr. Carlos
A. Gonçalves Guimarães, Joaquim Machado
Torres Alfredo Dutra Corrêa, Dr. Amilcnr
11. Pcllon, Elias Otto de Azeredo, Affonso
A. Guimarães Cotia e Otlion Pillar,

Ia parte.
2o parte.
3a parte.

4a parte.

introducção
Çoüplets de Miss. Alice;
Duo dó emprego de

Fred e Alice.
Grande duo em scena

da machina.
Ária da Sombrinha.1 parte...,

Grandioso final
Exilo extraordinário do elenco

artístico sob a direeção do
cabaretier

-- ANDKE' DUMANOIR

A administração publica
premiando um criminoso

reincidente
Um appelloao Sr. presi-

itonie í-a Republica
Em cnntrnstc com as dlfflculdnile» não rn*

ro encontradas, cm nosso paiz, pelos P*;olBn>
dentes a empregos, sem o esteio do plstolão,
embora amparados pelo merecimento, rifiur»
a fnõllldndó com <iuu multas vezes o iiorludor
de um nino nomo logra aelmr collocnçAo, en-
contrnndo elementos políticos quo nmparam
ns suas proteuçflos, No Prefeitura, então, com
as facilidades do Sr. Dr. Azevedo Sodre, ço-
nhecldiiincnli' propenso n ceder an empenho,
não poucas nomeações tom sido lavradas sem
ns iiscesMirlns cautclns nue devem ser oliser*
vadns por um iidiuiiiMriidor ipie dcnioustre
zelo 110 deseiu.nenbo do cargo.

L'm exemplo fiisnnlo da fnlln de oliservan*
cia <las bons regras ndiiilnistratlviis cstA no
fiieló «1110 vamos revelar, com us minúcias
colhidas pela iinssii rcnorlnKcni.

I'"ni hu Icinpo nômendn eonlra-ineslre da
officiiui |v|iiigi'.ii)liic.'i do Instituiu Joím Al-
ficdo .. cidadão Oscar Hruno dn Silveira.
Além do não ciiiiipridnr dos seus deveres, o
conlra-inestri! praticou iiiiiii ncciio quo uliri-
gou o saudoso Dr. Pereira Passos a lavrar 11
.sua demissão. O cidadão Hruno fez simples-
mente isto: falsificou «luas firmas de fun-
cclonnrlos dn Prefeitura e com essas: falslfl*
cações recebeu uinlieirus 110 .Moilteplo Mu-
nicinal. -.'

Dcsciilicrln o crime, foi o criminoso ilcnut-
tido, nâo sc dando a inlcrvciicãu dn justiça,
não só porque parentes e amigos entraram
com a importância recebida, pelo falsificador,
como tainliiin em virtude dos numerosos pe-
iliilos formulados pelos seus protootores. Só
não conscgiilrnin estes evitar a demissão, ipic
foi mantida, não obstante ns repetidas soli-
ei 1 ações,

Hruno da Silveira não sc emendou. Conti-
niiou nn pratica de crimes. Com o fim de se
apropriar, 110 Thesouro, dc (|unnlliis «tuc lhe
Uno pertenciam, inuniu-so de procurações fal-
sas, cm nome de José Francisco Alves de
.Souza c Nnno Vieira do Rezende, para assim
receber dinbciros ile terceiros.

Foi pur esse motivo processado e chegando
o processo no Supremo Tribunal Federai, cs-
te, cm sentonen, unanime, o condemnou 11 pe-
mi de prisão ccllulnr por dous annos e seis
mezes c iniilln <!'¦ doze por cento dò daiiino
causado, líss.i punição é dn ordem daqucllas
que fariam ÜBCar Hruno perder o emprego,
si ainda o tivesse. Entretanto, como prêmio
nos seus numerosos feitos, acaba cllc de ser
nomeado para um outro logar na Prefeitura.

Apezar dn côndcmnnção ser liem recente,
tal foi o desenvolvimento dn proteceão cm
seu favor, que a 10 de agosto ultimo foi no-
meado parn o logar dc paulador da Escola
Álvaro llnptistn. K nem se diga «pie sc trata-
va ite nina conimlencia liara ser aproveitada;
Si Hruno dn Silveira tinha aptidão pnrn exer-
cer as funeções <lc contra-mestre em offici-
nn t.viiogrnpliicn, não conhece o mister de
paulador. Na administração do Dr. Azevedo
Sodré, porém, não lm empecilhos para essas
cousiis.

Ao novo pautados- foi dado um praso para
a sun aprendizagem, sciido-lhe dispensadas
todas as nltcnçõcs.

O leitor naturalmente pcrgimlnrú por que
se dispensa tanto auxilio a um criminoso
sentenciado pelo mais alto tribunnl <lo paiz.
A resposta é faeil. K' porque o cidadão liru-
no é nm excellente cabo eleitoral, entendido
nas manobras da politicagem. São seus pro-
tectores os intendentes Mendes Tavares c
Arthur Menezes, que tomaram conta ile grau-
de numero das nomeações da Prefeitura, ap-
provando, no Conselho, como compensação,
iodas as medidas propostas pelo prefeito, iu-
elusive os pedidos de volumosos créditos.

Somos informados de que o Sr. Dr. Azcve-
do Sodré, prevenido das condições dc Oscar
Hruno, preferiu não descontentar os dous
correligionários políticos, que tão solícitos se
mostram a legislar ile accordo com os seus
desejos, a prationv o mais comesinho aclo de
moralidade, demittindo quem não pode cs-
lar occupnndo qualquer logar chi uni estabe-
Icciinento <lc ensino destinado n formar, nos
bons exemplos c ensinamentos, 11 fecração dc
amanhã.

Sendo boje o prefeito uni funecionario da
iinraediatn confiança do presidente da licpn-
blica, domlssivel "nd nutuiu", ao critério de
S, Es, entregamos o casn, á espera dc uma
providencia morallsndorn, reclamada pelos
créditos dc uma boa administração republi-
cana,

> —g.» ¦- ——————

Morreu para salvar
duas creanças

Uma homenagem a João Constantino
Applaiidindo a lembrança commovcnle do

illiistrc cirurgião que Iionloiu deixou ncsia
fóliia .'lOír', como inicio dc unia subscrlpção
commcmorntiva do aclo de hcrqisino de
João Constantino, ninrrendo fulminado para
salvar duas creanças, enviou-nos hoje mn
aiioiiyíno a quantia dc 10?, que, junlos Ú5
soininás do Dr. .1. M. c da A NOITE, per-
fazem 70$0.00..

»—a-ita 1 .-,..„
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0 Exercito e a Marinha vão se
fornecer de pólvora de base

dupla nacional
¦ "J

Uma conversa a respeito
eom o Sr. mini «tro

de Guerra
Nilo podo nem deve poisar despercel» dfl a

grande Iniciativa nue ora parte dos inUimrofe
ila Marinha o da liuerrn, para dehellando nt
difflculdades decorrentes da conflagração eu*
rojiéa, proverem n Mnrinlia imcionnl da poi-
vora do que, em virtude dessas ditllculdiidei,
elln se vem bonllndo privado —« a pólvora ile
base dupla, consumida nos canhões do» nos*
sos vasos de guerrn.

Com o general Cnctnno de I-iirln, como se
snlie, trocou liléns hu dias o nlinlriinte Alexnn-
drliio de Alenciir, em «nl sentido. Convcrsiirnm
os dirigentes dos ministérios militares sobro
11 mclho rmniiclra de prover, aqui, em «uni-
quer das nussiis fabricas do pólvora, o lubrico
ila denominada de base dupla, lí como, lute-
llzmcntc, nlé bojo não possua 11 Armiidii ne*
iihunin iifficiiin ou fabrica n quem possa ser
Incumbida a manipulação desse proibido liei-
Üco, que iicliialmciilc não pfide ser Imporia-
do dn líuronu, foram cnli'10 lembradas pelo
nlmlrniite Alexandrino de Alencar ns fabricas
dn Exercito, lí discutindo esle assumpto, che-
giirani os dnus tltularen i'i conclusão do que «c
solucionaria n queslão cnm a escolha da fn-
lírica de Piquete, sendo nomeada uma com-
missão dc offieiaes téclinlêos d 11 Armada o d«
líxercito para estudar <> problema desse fn*
brio. Por parlo dn Miirinbu foi assim no-. . .
mondo o capitão de fragata o nbnlisado chi- sc expiiniii
mico Ouilliennó Iloffnínnn Filho, diretor do
Serviço Technico Anhlytlcò da Armada, ..
quul já cm nutras conuninsões tem servido no
Exercito. O generiil ('.aetniio de Faria nomeou,
por sun parle, outros offieiaes do Exercito.

São esses os primeiros passos parn a feliz
iiiieintiva, quo registamos e sobre a qual, gen-
tllmentc, nos concedeu .» Sr. general Caetano
ile Faria ns seguintes palavras, frisando que
pnrn vnlorlsnçfio dò problema só havia neces-
sidndc do dinheiro.

— A fabrica de Piquete, disse-nos o general
Faria, eslá habilitada para isso, só ncccsr.ltan-
do de umn ligeira adaptação. Temos duas nui-
chinas liara 11 fabricação da pólvora de bnse
dupla. lí' necessário, entretanto, que soffrnm
ligeiros reparos, visto serem um pouco anil-
qundas. O pessoal existente na fabrica estú
habilitado pnrn a manipulação c a matéria
prima não nos fnlln. Entretanto, a economia
e os cortes, que fui obrigado n fazer no meu
orçamento, não permittem que, só por si, o
Exercito tente essa fabricação. Eu n farei, mas
conforme já tive occhsino dc informar no nl-
mirante Alexnndrluo, contanto que a Marinha
concorra com ns despesas, isto é, que pague
este fabrico, apenas, sem usufruirmos, dc 110.1-
sa parle, lucros ou proventos.

Demais, o Exercito não usa essa pólvora,
não tem necessidade delia, pois os nossos ca-
nliões, com excepção de uma meia dúzia, são
alimentados com pólvora diycrsn, que íabri-
CillllOS.

Hinfini, concluiu S. Iíx., o Sr. ministro da
Marinha parece concordar commigo e em bre-
ve dnr-sc-á inicio :i esse fabrico.

bivros novos
Língua portugueza

O prof. Muiio llarrito ncaliii de pulillrar
mais mu «illl • liitcivsstiiiilssliiui volume, im
lltidailo "Fados du l.liigun Portngucso". O
Irnballio vem nrefuciudo pelo Sr. .Mlvu llninos,
que, como o Sr. Mario llarrctn, i «raiido sa*
liídur dui cansas e jirlmorcs dn iio.sua tliigim,
u (< editado pela livraria Alves.

A publicação dos "Fados da Língua Pnrtij
gueza" vem provar nmlfl uniu vez «pio nos li
vro» do Sr, Mario llarrcto Im duas qualidades
dignas do apreço, o características dnipielle
phllnlouo: o couliceimeuto iiprofumlado dn
língua, colhido tanto nn leitura nttviitn dos
mestroi. qunnto im critério*» obiervnçijo dos
íudos 11» llnguagemj e 11 elegância, slnilo Im*
necctvol correcçflo, no exprimir, que convida
íi leitura e serve de exemplo nos leitores.
Accrcsceiilcse 11 esses predicados o vivo nfíe-
do que liga d autor n este gênero do estudos,
um ardor pcln iiclincla da sua predl ecçi.o, que
é cstliiiulo para nno sa fatlgar Jamais cni suas
investigações, paro enfrentar disiissombriido,
todas us difflculdades quo se Iho «ntolhaiii,
pnra dar As siins cxplunuçíie» o tom persunslvo
das opiniões fortemente consolidadas, o l'"
sc*a, em s.vntbcse, a pliyslonòinln ütcrn
ilcsle livro, do qual merecem nabos çgunes 11
excollciicln da fôrma, a riqueza du documcn.
Inçáo 0 11 firmeza dos conceitos.

Amando <>s clássicos, o Sr. Mario linrrcto
vC- nellos somente orguos mnis iiutorisi.dos o
mnis polidos dn língua, que o povo fabrica
pnrn traduzir ns suas idCflS <¦ os seus nffeclos;
pór isso não sncrlflcn no dizer dos «ntlgos n
iicccssldndo de expansão idioniaticu suscitada
pelo desenvolvimento mental, que exige um
Instrumento mais amplo c mnis flexível parn

Nu inntsduuro de Manta Cru |
Abntliios hoje: •IHU mvs, ÜC porco% Ü7 ran,

nelros u :i."i vltellos,
Mnrcluintui; Cniidl.lo lí, ile Mello. 47 r, t

f. p.i DurUli & C,. Vi r,| A, Mendes \ ('
01 r.j l.lnia A Filhos, 17 r„ Vi p, « 1 v :
Fniiichci V. (loulnrt, 73 r,. .Ti p, o 18 v'|
Jofio Pimenta de Abreu, ".8 r,j Oliveira Ir.
mitos A d 01 r. o 1» v,\ lliulllo Tnvnrci,
D r, o 1.1 v.; C. dos Itctnlhlsiiis, (1 r,| Purt!.
nho »*i C., 7 r.j lídgurd dc Azevedo, '."j p,i
Norbcito llcrtz, f» r.; F. I». Oliveira k i;'
44 r.; Fernandes & Marcondes, li p,; Ani*ns.
to M. da Motla, 8 r, e U7 c.l Alexandre V,
Subrlnlio, 0 i>.! Sobreira & C, nii r.

Foram rejeitados 1 8 r„ 7 p. e II v.
Furam vindidas 118 \ 2 r. com 6,700 I" .
Slockl Ciindldo lí. do Mello, ÍM5 r.; DuriMi

& C., uni»', Ai Mondes & (",., U03; Lima & i-i!
lhos, ;i,'i!l; Francisco V, Goulart, 572; <:. do*lldiilhlstas, -7; Jofio 1'liuviitn de Abreu, K|<
Oliveira Irmãos & C, l".".; Itasiiio Tavares
III»i Porllnlio & C., 17 lj IJdflord de Azeveda
155; Norberto Ilerlz, 100; Augusto M, .u
Motta, 71; F. J\ Oliveira & c„ üõl; Sobrei,
ra & C„ 181, Totnl, 4,071.

No entreposto de S. Dlngo .á*-"

¦ I •*)»%* ¦

Terreno â rua Gonçalves Crespo
Venile-sc com dez metros ile frente.

Trata-se á rua tia Carioca 33, phárniacia.
—»«s» 1 ¦——

se

lilmpador o polldor universal

EWl TODA A PARTE
¦ ¦ «1» ¦

Em poucas linhas
A policia do ti" uistricto Iraiicaflou hoje

no respectivo xnilrcz o nacional, de còr pre*
ta, Ellzcò Alves da Silva, residente A rua
lismellndá 11. 40, por ser gatuno conhecido.
A prisão foi cffeetir.ida qunmlo elle procura-
va vender, pór 70*". duas guarda-chuvas de
seda, guarnccldos com cnstões de ouro, sendo
um para homem, no qual sc encontram dua>
inlcincs, c outro parn senhora, lílizco vae
ser .levidanicnle processado.—Manoel Cabral Filho, residente ú run Brn*
sil n. 1011, nn eslava» <Io Encantado, quando.

O trem chegou fi hora.
Vendidos: 4;VJ \'i r„ .VJ p„ 2; c. e 33 v,
Os preços foram os seguintes: rezes, de

f7)0 a 3800; porcos, a 19101); carneiros •'.'rOOO; vltellos, de StiOO a Ç0Q0,
IísporUtio "'•

Com destino A exporlnç«o foram abatidas
bonlem, 11» matadouro de Santa Cru/, ; 4
rezes dc Oliveira Irmãos {<. (',,, sendo que dcv.
tas foram rejeitadas iluiis.

Para os armazéns frigoríficos serão envls«
das, hoje, ó noite, ns 481 julgnd.it bom.

ilUNTA COMMERCIAIi
r.lelçiln cm 18 dn corrento

l'.HA DEPUTADO
Guilherme Diniz Rodrigues

1 mt* .. ...

CA I rua
MISSAS
llcsam-se amanhã ns seguintes:
Joaquim Antônio de Souza Martins, os SI.

nn egreja dc Nòssii Scnhorn du Conceição, 1
rua Conde de Hoinfim; I). Curmcn de Souzi
Moraes as í», na mhtrlz de Sanla Illla; Fran.
cisco dc Pnula Pires Ferrão Júnior, ás !), n;i
matriz dn Glorín; 1). Albcrtlná de Almcidj
ltcgo, ãs 9 1|2, 11.1 matriz de S. José; conif.
lheiro Joaquim José Ccrqucira, us 0 1|2; na

pela manha de hoje, se entregava aos mistc-| Cnudelurin; Octavio dç Pnivn Coutinlio, as 9,
res dc sua profissão como entregador dc lei- na egreja de S. Francisco de Pmilu; Ur. .loa-

Assis Carneiro, foi quim Francisco de Arrudn, ns 9, 11.1 mesma;

g«

üfi" Tem progredido consideravelmente cn-
Ire nós, iiltimnrachle, n nviculturu, como di.-
so foi prova a ultima líspnsição Avicoln, c. o
são as varias casas que desse ramo existem,
bem insinuadas como a Cooperativa Avicola,
da rua Sete do Setembro.

Ha, no entanto, outros faetores imporian-
lissinios, que convém salientar u são os vários
tratados de avicultura que jã existem entre
nós c que tão altamente falam por esse pro-
grosso'.

Entre elles c de justiça salientar o do gran-
de nvicnllor paulista Dr. Felicinno de Moraes,
que concorreu ú ultima exposição com mais
de 000 aves e obteve honroso:; prêmios.

O livro do Dr. Felicinno é um compêndio
ulilissimo c necessário a todo indivíduo que
quizer dedicar-se com proveito ã avicultura,
pelos valiosos ensinamentos que encerra, pro-
dueto naturalmente dc uma longa c paciente
pratica.Estamos certos dc que a ncccitnçnò que
lia ile ter tão útil compêndio premiará de cer-
ta maneira o patriótico esforço feito pelo Dr.
Felicinno do Moraes cm prol de tão utilissima
industria como é a iivicullura.

pri
te, e no passar pela rua
aggredido 11 cacete pelo desordeiro conhecido
pelo vulgo de "Mnrciilino", que alem de
lhe quebrar Iodas ns garrafas dc leite que
trazia, quebrou-lhe também n cabeça. O ng-
gressor cvndiu-sc c a victima medicou-se na
Assistência c recolheu-se á sua residência.

A policia do -0'' districto teve conhecimento
do faeto.

—A' policia do 20» districto queixou-se, pcln
manhã de hoje, o Sr. Athonicl Gonçalves
Vieira, residente á rua Fagundes Vnrclln nu-
mero 181, na estação do Encantado, de qne os
ladrões, n noite passada, aproveitando n sua
ausência c dc sua família, peneiraram cm sua
residência, por meio de chaves falsas c rouba-
ram o seguinte: 9009 cm dinheiro, jóias, Ires
cortes de vestidos pnrn scnhorn, roupas o va-
rios objcclos. A policia prometteu, como sem-
pre, providenciar, esperando que os ladrões sc
apresentem.

1 aw» -

D. Antoniii Gnldiiia dos Passos Macedo, ás
10, nu mesma; Thenilstoclcs Soares Voting, úi
9, na mesma; D. Alelnti Werncck DiçUcns, ái
9, na matriz dn Gloria..

ENTERROS
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Sm âescsaãio fatal pas-a
o José Roalrlgnas-

JUNTA GOMMERCIAb
Eleição em 18 do corrente

PARA DEPUTADO
Jorge Conceição

" ¦ ' ¦ "•-¦•»» ¦

«Guia dos trabalhos práticos
de medicina operatoria»

tí prof. Domingos de Góes ncabn de pubii-
rar um livro pratico pnra os estudantes e útil
mesmo para os cirurgiões. No curso que. esse
professor dá nn Faculdade havia, ha tempos,
um cadcriiiniio que os estudantes baptisarani
de "notas boas", e que, plissado n limpo pelo
professor, lias férias, fazem agora parte inte-
lirante do livro de boje. Aqucllus "notas",
apezar de alguns erros, eram .te uma conei-
são e precisão preciosas. Hasta dizer que o
autor destas linhas e at6 alguns cirurgiões ita-
lianos se utilisaram delle nas linhas de fren-
te, nas montanhas do Trentiiio. K aqui che-
garam a ser objecto de troça, ás vezes, entre
rapazes. Ninguém é jv*9uhct« em seu paiz!

fàss&sssrasro

Os nncioiiacs Octavio João Dias e João Ac-
cacio, este desertor da Brigada Policial, con-
versavam hontem, 110 botequim dc Henrique
Fernandes, no largo do Bodegãõ, em Santa
Cruz. lím dado momento, porém, entraram u
discutir sobre qualidades dc. armas, quando
Accacio, que anda sempre armado c é um des-
ordeiro muito conhecido naquclla zona, saca
do um revólver c mostra-p 11 Octavio, que
tentando cxpcrimcntal-o detona-o cm dire-
cção á poria da entrada do botequim.

Nessa occasião entrava pnra comprar cignr-
ros Manoel Josó Itodrigues, que foi attingido
pelo projeclil cm uma das costcllas do lado
esquerdo.

Octavio foi preso cm flagrante c conduzido
& delegacia do 27° districto, onde foi nu-
tundo.

Rodrigues foi soecorrido pelo Dr. Júlio Ce-
sario, que extrabiu a bala, e ficou em trata-
mento na sua residência, ii rua Areia Branca
a. 08, cm Santa Cruz.

JUNTA COMMERCIAL
fragag-*' Eleição em 18 do concilie""W PAltA DI1PÜTAU0

Joaquim José da Silva Fernandes Couto
"Minas não invade

Goyaz"
BELLO HORIZONTE, 17 (A NOITE) —

Todo o território dn margem esquerda do rio
S. Marcos, desde a foz, no rio Paranaliyba,
nlé sua nascente, é mineiro. A sua margem
direita é goynhn. O governo de Minas, com
O fim ile melhor fisealisação fazer das suas
rendas, estabeleceu postos fiscaes ao longo
«lo mesmo rio S. Marcos c isto com grande
desespero dos contrabandistas, que grilam
contra lão fantástica invasão do território

t iíoyaiio,,

Em Neves de S. Gonçaló
A Assistência Municipal de Nictheroy con-

duziu hontem, ás 21 horas, da rua Marechal
Elorlnno Peixoto, em Neves dc S. Gonçalo,
paiw ,0 hospital dc S. João Baplista, o pardo
Argcmiro Ferreira de Souza, que apresenta-
va um ferimento inciso no couro cabclludo.

Não havia o infeliz sido transportado para
n sala dc cirurgião, quando ao chegar ao
corredor, fallccia sem articular palavra.

Hoje, procedida a autópsia pelo medico
legista Dr. Ferreira de Figueiredo, foi con-
statado o ferimento e conseqüente derramo
cerebral, por haver fractura du crnneo.

A policia local abriu inquérito para saber
si n morte foi natural ou o infeliz fôrn es-
paneado, pois, encontrado em estado de coma.
nada disse do que lhe acontecera.

Argcmiro Ferreira, que era casado e con-
tava 'ã'2 annos de edade, residia na Avenida
Azevedo e gosava de estima,

Era seu costume recolher-se tarde e sem-
pre com umn "valise", "valisc" essa que
iipparcccu vnsin.

O logar do encontro do ferido foi próximo
ao leito da linha dn Lcòpoldiha Rnihvay.

0 incidente da Rotisserie
Rio Branco

Recebemos hoje a seguinte carta :
"Sr. redactor da A NOITE — Relativa-

mente ao incidente da "Ituti iserie Rio Brau-
co", o capitão do Exercito João de Albu-
qucrqtie Lima dirigiu hontem a V. S. uma
carta, em que, sem a devida fidelidade, nl-
Indo à minha posição social é á minha con-
dueta, como freguez da referida "rotisserioV.
Piir esse motivo, tão somente visando resta-
belccer a verdade, tenho 11 informar quo
nunca pretendi passar por coronel do corpo
de engenheiros do Exercito, sendo, como sou,
coronel da Guarda Nacional, com o que mui-
to me honro, capitalista e proprietário. Tóiii"
bem não faço parle da casa commercial Café
Câmara, como se diz nessa caria, a qual c
dc propriedade de amigos e parentes meus,
e nunca dei liberdade aos empregados da
referida "rotisserie", aos quaes, como a toda
a gente, sempre trato com n delicadeza de
uma pessoa educada. Terminando, Si\ reda-
etor, cumpre-me ainda dizer a V. S. que
o meu procedimento, no caso, rcprehcndendo
o menor pela maneira desairosn por que sc
referia aos soldados do nosso Exercito, não
podia cseandalisar 11 ninguém, menos ainda
a um brioso official do Exercito, qual o si-
gnataíio dn carta que motiva estas linhas.
Sem mais, dando o incidente por terminado,
subscrevo-me, dc V. S. attento amigo; ele.
— Manoel do Pontes Câmara, coronel da
Gunrdn Nacional. Run Buenos Aires u. 3o."

¦ *¦*•»• ——————

Teria se enforcado o coro-
nel Antônio Nunes?

Nas maltas do sitio denominado "Capim
Melado", 110 Cubnngo, Nictheroy, appareccu
enforcado um indivíduo, decentemente Ira-
jado, dc côr branca, de 05 annos de edade,
presumíveis. A policia, tendo conhecimento
do faeto, fez seguir, hoje pela manhã, para
o local o photographo Rosiini Gonçalves c
um agente do Corpo dc Segurança.

O cadáver, que sc achava cm adeanlado
estado de decomposição, foi removido para
o necrotério do cemitério dc Mnruliy, afim
de ser feito o exame medi.'.o legal.

Traja o morto terno ile casimira cihzcn-
Ia c no seu lado foram encontrados um
cliapéo e uma carteira de cigarros.

O local do npparccimcuto do enforcado é
dc propriedade dc João Rodrigues Scrrão.

Parece tratar-se do Sr, coronel An-
tónio Nunes, estabelecido com agencia do
papeis dc casamentos á rua Visconde do Rio
branco n. ÍÍ7, nesta capitai.

Até a tnrdc. não havia sido reconhecido o
cadáver, mas, pelo que já foi publicado, é
de se presumir qui seja o daquelle o.ffi-
ciai da Guarda Nacional.

CASA

Foram sepultados ¦ bojei5
No cemitério de S. Francisco Xavier: AI*

berto, filho de Antônio Alves Nogueira, nu
S. Christovão 11. 381; Altina, filha de Altiii»
Stibinó, rua Tiivuly n. RIU; Júlio, filho de
José Maia, travessa S. Luiz n. 38; Miguel, fi-
Iho de Bento José du SanfAnna, ladeira do
Barroso n, ü; I.ino, filho de Benjamin da
Silva, rua dos Arcos 11; 11; Ricardo Bernar-
dino Machado, Hospital de S. Sebastião; Mar-
garidtt Rosa dn Silva ladeira do Faria h. 89;
Pctronilha Ferreira Rosa, rua Paula Mattoi
11, í) (removida do necrotério dn policia); Ilo-
laudo, filho de Joaquim Ferreira, rua liarão
dc Mesquita n. 7õ2; Maria Luiza Bomfim,
praia dns Palmeiras 11. 7.1, casa l;Berhanr)
Trancoso, ladeira João Homem 11. 40; BrigI*
da, filha do Antônio Pessoa Cavalcanti, rui
Bnrão do Bom Retiro n. 71; Rosn da Silva
Ramalho, rua Estacio dc Sá n. 7; Olivia, li-
lha dc João Rocha, rua General Argollo, 78;
Marino, filho de João da Costa, rua da Boi
Vista 11. 53; Arthur, filho dc. Manoel Ferrei-
ra, rua dos Coqueiros n. 31; Colina, filha de
Manoel Thomaz dos Santos, ladeira do Bar-
roso n. 60; Scverino Antônio de Burros, ne-
crbtérlo municipal; Erotildes, filha de J"si
Salvador, rua Gonzuga Bastos n. 141.

—No cemitério de S. João Baptista: Aí-
fohsiná de Andrade Brasileiro, rua Goulart

,11. 49; Jorge, filho de Theodoro Francisco
dos Santos, rua Fernandes Guimarães n. (il
Nocmin dc Faria Souto, casa de saúde do Dr.
Eiras; Bernurdino Rodrigues, rua Assis D»
no n. '2õ, casa F; Álvaro, filho de Aristidd
Francisco dc Mendonça, rua 1). Castorina, 80
Lconor, filha de Fclippc dos Santos, rua Car
Vèllo n. 81. .-»',,

—No cemitério da Penitencia: João 
*No>

gueira Malhciros, Hospital da Penitencia,
—Serão iiihumados amanhã:
No cemitério dc S. Francisco Xavier: Arai*

lin Rosa dc Carvalho, saindo o enterro ici 1
horas, da travessa Patrocínio 11, 26, e KI11.
filha dc José do Couto Valle, saindo o cot'
tejo fúnebre ás 8 1,'i horas, da travessa Ml'
thilde n. 17.

—No cemitério dc S. João Baptista: Frw
cisco Cardoso Machado, saindo o corpo ás I
horas, da rua ilo I.avradio n. 169; Benll di
Barbosa, saindo o atnudo ás 10 horas, da nn
Senador Pompeu 11. 188. e Antônio, filho 

'1

Manoel dos Santos, saindo o fèretro ás i) ho>
ras, dn run do Rezende n. 24.

» *»•**
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ERNESTO SOUZA
!)yspc|isiu. Mas digostücs. Iu-
npiicteheiu, enxaqueca, |>alpi-
—liicõcs í'iga:lo. Inloitiiws-

Deposito—Piitnciru dc Março 11
1 mit^m 1 ..

TRiiez

(Mobílias a prestações
Kua da Carioca ^f

CASA MARTINS *0 #

Quanta gents doente!
••.-."•;. 

Não diga isso que se zan-
ga o ps-ofessor...

Foram buscar remédio á Santa Casa, 110 mez
passado, 30.'62S) pessoas!

Que clientela para um medicoI
llnverá mesmo tanta gente doente ou vão

buscar remédio para vender? dizia um "chauf-
feur" hontem, ú porta da Santa Casa,

Um professor; que, gravemente, entrava
para aquelle hospital, ao ouvir o disparato do
"cliiiuffcui'") parou. Endireitou os óculos, íi-
sou o homem, e disse:

—Você é 11111 ignorante, sabe? trinta ou
trinta e uni mil doentes não são nada para
uma cidade como esla, que lém mais dc mi-
Ihão c. meio dc habitantes: Londres, Paris,
Berlim, lém mujlo majst ]£ na mesma prouor-
ção 1

Ou a cunhada do padeiro ou a
morte

GURVELLO, 10 (A NOITE) ¦— O indivi-
duo Manoel Martins, tendo sido empregado
numa padaria de Augusto Padeiro, apaixo-
noü-sc por uma cunhada deste, a ponto de
tentar, por diversas vezes, penetrar na sua
casa, a rnptnl-a. Montem, querendo rcalisar
o seu intento, foi rcpcllido a tiros por um
camarada dc Augusto.

Baleado, Martins queixou-s.vá policia, indo,
juntamente com alguns soldados, do novo.
á casa de Augusto, onde pretendia entrar n
viva força, recebendo então novos tiros.

Manoel Martins, attingido por tres balas,
acha-se gravemente ferido, não havendo cs-
pcrançns dc que cllc se salve.

Augusto c seu camarada foram presos cm
flagrante, tendo sido soltoj hoje, por um"habeas-corpus".

faz presentemente 30 -J. de
desconto nos artigos de fim de
estação das secções G0I1ÍCCÇÕ6S
6 ChapéOS para senhoras e
meninas e nos artigos para Ke*
cemnascldos.

OLIVIER ° '>otro'''0 M110 garante a liygiens cc»
Ulalwibrt piotu da cabeça, produz cabellos lorteil
sedosns. > i,|ro ysOUO. Nas Perfumarias e á mu l'*
guayana n. CO.

Um caso revoltante

172, Rua Ouvidor

Fini; ¦í:111o licor.

Drs.Leal Juniore Leal INeto
tispeciaiistns **m doenças dos olhos, ouvidos

Innrisemi
riz e garga-.ita.

sembléa a, 60»
Cçnoultas de 1 4s_*i.*~A»

Um caso revoltante na ci=
dade de Apparecida

APPAIIEC1DA, 17 'A NOITE) — Um caso
revoltante vem de se dar nesta localidade. Ha
poucos dias foi servir na casa da família do
Sr. Nonato Rocha uma menor de nome Ca-
silda Santos. Ali declarou Casilda ser
solteira c ter vindo da casa dc conhecida fn-
milin aqui residente, para evitar attritos inli-
mos entre esposos, por infundados ciúmes a
seu respeito. Aeceita como aggregada, em bre-
ves dias Casilda foi alvo de intimidades por
parte dc Nonato, que lhe aconselhou sair de
Apparecida, onde já se falava de sua honra,
promcttendo-lhe arranjar uma casa fora da
cidade. Casilda acceitou o conselho e, nesse
din, á noite, foi para a residência de uniu ve-
lha decrépita que tem cm sua companhia uma
filha maluca, tudo arranjado por Nonato, que
ali pretendia abusar de sua honra.

A maldosa intenção do Sr. Nonato nâo foi,
entretanto, levada 11 cabo por ter Casilda en-
contrado na viagem para a casa da velha cm
questão, u 111 gunrda-fio do Telegrapho Nacio-
nal, que já sabia alguma cousa a respeito.
Este guarda, vendo-a cm companhia de um
capanga dc Nonato, de nome Marcilio, enfren-
tóu-Ò c. pediu explicações sobre a sorte da in-
nóccnlc menor, sendo por isso, aggredido.

Hepcllindo u aggressáo o guarda conseguiu
com tremendo soco abater aquelle indivíduo,
tomando a pequena c condiizindo-a á delega-
cia de policia, que neste momento está abriu-
do inquérito a respeito. Marcilio fugiu, estan-

ido a policia no seu encalço*

Duas senhoras ameaçadas i
chicote por um pharmaceutico

A propósito de .nossa locnl do din 13, esla»
pada com os titulo» acima, recebemos liontew
do Sr. phnrmaceutico Gençsib Guimarães, uu11
carta, ondo o missivista se procura exciiiJ'
da responsabilidade que lhe c attribui(la'W
scena oceorrida cm sua pbarmacia com 11 Sn
Mello Figueiredo.

Conta o phnrmaceutico que já parecia 
'*

quecido o incidente dc compra do remédio',
posterior devolução, quando ás 19 horas, W
surprchendido pela visita da Sra. Mello «
acompanhada de uma cunhada do Sr. GssU"
Figueiredo, fíira insultal-o nn pharmacia, pr*|
movendo escândalo. , ,..,

Diz o Sr. üenesio que varias vezes solicito'
á visitante quo so retirasse o elle fez ver p
lal àttitude não condizia com a educação «I
seu sexo. A Sra. Mello tentou, porém. «CT
dil-o o que forçou o pharninccutico a retirai-
da pharmacia, o que fez com grande CSC""ÍJ
lo c impropérios delia c da irmã. Nada ""!l
diz o missivista, e do chicote não disse 11
concluindo por pedir lhe seja retirada n 1 I
ponsabilidade de acções que não coinincu-H'

Esla carta, que conservamos, não a l>]
cnmos nn integra por angustia de espaço

X»» .,,¦
r.UUZ VRltMELHA ntANCE7A — 0 sorteio dn M*»§
ocgúnisiida cm favor dnCroiX llouiio Française ictili. 1

c-ú a i\ do corrente. Os ullinios lilllietcs ii«Wi«': I
venda na Jiiallioriii Isidoro Mers

1SS, Ouvidor
mtm-

nublH

Inaugura-se um santuário e
Curvello

GURVELLO, 17 (A NOITE) - l'*nll^S
se com grande, solcmnidndo o santuaii¦ ,(
São Geraldo, o maior templo e o mBls.,à
trabalho architeetonico do norte dc *"•
pertencente á congregação dos padres u
ptoristas. ._—¦**

Amanhã, ci-out-am-
ta-A Cnsa Assemblín. rr.-inurantc dc prWL

rn ordem, tem diariamente o mais ">• 
^L"menu" o os melhores vinhos. H»*.«a * ¦

oléa, 79. Proprietário, Üttomar Moller,



>

Os suecessos de Matto
Grosso

Um anarchlsta?—O deputado
Annibal de Toledo confe-

renc& com o ex-major Gomes
crY.UiA'. 17 (A, A.) — Foi liontom pró.

so pcln iiollçln 0'invlo Dias «Io Prailõ: que,
ie diz, foi onvlndò impii mini. para fino *U
nlslros. Tendo ch.io cidadão trnxldo fcrirtns
eom rcenmtiiendnç.ies pura oblor emprego
dispcriüii a nttaiçil» dn poluiu, migniunlnii'
do n:i siispoltns com ns suas cónfabiilnçÃoA
com os chores rovoluolorinrioR. Pólos do*
cumcntoA onconlrndos om seu pôilor diz-^c
que Ocluvlo é iimuvlilstii. iiorlfiicciidi» no
punido 

'suciiillsla brasileiro, ondo pagou ns
prc.stflçfleu do agosto ultimo, cujo li.láo tem
a ii, IM. lincontr.irnm-so lambem formulou
fxploslvllü e |H'C|iien:i qiiunlitl:idc< de uni ev
plnslvn, Oeliivlo ko dlx petroleiro, o Hnhoan
cflie Jiile-liuiiteni ic/, iiiíiii e.\pvi'ieiieiii cm
cmii de líermcnogllclo 1'igiiulredn. Accro-
iceuta-sc quo Ootnvlo diz ter trazido ciirlmi
ic rreo.iiiiiendiiÇMo pedindo um emprego
pura puder unir eimi desembaraço, sem enil-
mr suspeitas, o (jtio iim lio do propósito roni-
jicii com um chefe pollllco do Corumbá a
quem vlcrn rocoinmondndo,

CIYAH.V, 17 (A. A.) - O deputado An-
nTr>:iI dc lolodo, após eiuifereiieiiir com o ex-
major (Imucs, tolcgrnpliou para essa cupi-
tnl. nos seguintes termos :"Sino hojo pnrn Aquidiiitana, lendo visita-
do Gomes c «íiitros amigos, Poço responder
ti í preferível esperar cm Aqiildauãria n ex-
pedlçiio llarbcdo ou si Im tempo de eu che-
gar ahi."

' "'
Doenças do appnroUio diaes-tlvo o do systoma nervoso. —

Kalos X. — Dr. Renato de Souza
Lopes; rua S. Jqs& ^9, de 2 ás

1 ««*«H» 

SPOHTS
Corridas

A araiidn corrida d«» Ae, <J, M.
i..,TÍies,t* 0,;««»!'««li» o oxeollento proleclo d.
1.11111 riurt ronllsap, em 1 «in novembro «roxl-
BrftVn"-,W"OÍ,c,° ,,,", f0,','eH d0 aSto^um

NOrfjÉ»*#1ciça^fe.rn, 17 tle Outubro do 1916^*^^^^^^Í^5^"^^55H ¦SBB^LMÉVHBBi^i^iili^k^iiti^ai

lelro.
JÇ' esle o projecto 1
Porco "Conmflsln do Ar"110009, H008 1.600 metros

|.•••
~ 110009, 2008 c .'iiisiioii -- TrliirnTiíio f.:i i«
I OI| 111. ..I; eeli.'i'K. ft j I S|mlela. .Vi) C.t

A v"'ii ..'iJ1!'1 '•". "! ÇH»»i ••"! '•« Vol-
n II',. ' '" Wn» 45« • Wtorta, 4.'»,Parco "DemoNe e" — 1 .r»I>0 metro*1OOO9, 200* e :10900o - Pesos env,lios 52hilos. e.!,,„s do - Prancln liou cvimJ, WltoHoiilniiitor, Ouorrelro. IJnpnrinrtor, ™*nl 
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CINE PALAIS
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OUINTA-PEIR^^^Q(^TA.f:EiRA

MA OAPITAL
9*\.
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Mi.elilo, /elle, llorceloiin, llue.u.s Al.es, Plr-e, Niiniiiiiircl., .Miljeillç Slcllln, Miss •• ,.ri.ee. l.i.i.v HMmí Uflllin, Paus ò. Gndorrin,Ml una Oornoa, Knllto, lllls,% Hlsiorfca I ié •

1'nlln, D.ivlcs Mor do Campo, ÒiianuA o «iln-dlndor,
Pnivi» "Pnssnrola" — 1.000 moimii

JlWW, Í009 e 30ÇQ0O - Pnr,, iniluinesM.m ,moiorin este mino nn Capital Podcral - Peão'
1'iirco "Dcrby-011b" ¦•• 1 «011 »„¦>,-„<,'W,120n8c.!Í0?00O~Ca.JiSmVwr^
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Os fabricantes de biscou-
tos estão agitados

•—
Um pedido de habeas-

corpus
S. PAULO. 16 (A. A.) — Os eniiinicr-

olnntcs de bolaclinis eslnbeleeiclos em S. Pmi-
Io, Uio«o José dn Silva & Kilho, P. Castro
A C., (1. Sabbalo & C. Dizinli. Irmão & C,
,lnãi) Poscbi & ('... frmiíos Hlúinberft, l-'r:in-
cisco Lniicl e Soeiclé Aiionyinc Ancien lít.-t-
Miasemcnl Diit-lien pour 1'Aliineiitiilitni, porIntermédio «Io advogado .losé Nogiieirn 'da
Silva, impetrarão liojc, ao Supremo Tribu-
nal Federal, uma ordem de "liabcas-eorpiis"
preveutivo, nllcijftiiilo acharem-se em iinmi-
iie-nle perigo de soffrcr uma violência tle co-
«cção ele exercício legal de sun liberdade ele
industria o commercio por iIlegalidade, c
íilniso de poder por parte do .Ministério dn
1 azendn.

Os impetrantes, fabricantes de. biscoúlos e;
bolachas, cujos proJuctos, allegnm, são só-
mente- sujeitos ao pagamento do sello doimposto elo consumo c|iianclr> aeondieionados
em latas, caixas, caixinhas ele vidro, pneoles.«-te., nos termos elo disposto no art. 1°
parag. 8», letra li, elo decreto n. 11.951, dc
lu de fevereiro dc 1910, que approvou o're-
gulniiicntn da arrecadação e fiscalisaeão doimposto de consumo. Taes produetos, porém.
quando vendidos a granel, estão isentos elo
referido imposto, como calatue o alínea 111n. 5 do citado art. .1°, parng. 8°. O im-
posto sei incidirá quando aeondieionados cm
outros envoltórios «|ii(. são absolutamente ne-cessanos ao transporte e exportação, isto ési forem entregues no consuiiiidor protegidesou encerrados em e|tinli|tier envoltório, onde
permanecem nté esse momento, estão sujei-
tos ao imposto; si forem vendidos a granel,fslo e, dé modo abundante, sem conta nem
peso, sem estarem encerrado-, em caixas (.t-.nao pngtóio imposto. ' "•'

<)s fabricantes allcgam, porém, que o mi-insiro ela Fazenda, cm circular tlc .10 de se-tembro ultimo, contraria o disposto na leideterminando que pnr biscotitos c bolachasa granel' , só devem ser entendidos os pro-duetos expostos k \oiula nas fabricas ex-cliiindo elo favor ela lei aquelles que "sniain"
dns fabricas para consumo, aeondieionadosem latas, caixas, etc, seja em que quanti-riiide for.

Os impetrantes allcgam existir ceinflictoentre a circular c. o disposto na lei, e sob< se fiiiidamonto pedem "ll.•lbeas-corplls•*.

Cnmolla, ,vj; Samaiílnno. 62: Onnnv..l.guç'iri.1. 51) l-slillele. l!l; CtUcim,iirrali. .|ii; porlo Alegre: 10; "
llorleiisln. .18; ll.voviivii, 18. 0 ||,Parco "Acro Club Brasileiro"tros — hliuiM, líiinij t. nojooo —
50 Içllosé IJueMess, .'4j (JuldoMonte Chrlslo, 52j Flamengo. 52I.riinfo, 51 j ParanA, ríl; Ooidcn

l'i
l!);

M.vgéa, '18;
velin. 18.

1,760 tne-
Marvcllous,
Spnno, 58;
Atlas, 51;

Spurs, 51 i\olnplc ('haste, f.il; I.ord Conning, lü; liner-
^;,'/v.: S i0n,1,0.li' 4»:, Yvonetle, .(11; Scainp,
Soneto, 40, e Palalan, 17.
rinns ..,¦ )r> .,;!:"•'«'»'- 2.0U0 metros-:3008. 2005 Q 308000 - Mont Hlane, 55 Iti-los; (loylacaz. ...I; Olaiicr. 58: Hatpin, 53; Marlalvn, Sllr Vesiivlcimc, 52; Hebréa, .vj; Vo|.talre, 51 j Black Sea, 51 j Pojonal, 51; Hiímpel-

51; Illsigiii», 10; Allindo,
Pabilnii, 17.
Aviação Nacional" —2 000
)008 e 7">.*il()l) Fspan.i,

Plerrot, 53; Zingaro, r.:i;

f| —NUM 
¦mn«'.»l. w%f yr»rT' *w-m»9immjt*i*<r\t'n\mTin»#*\^\ t-^t

ALTA

liou, 51; Hiitafo;;i>,
•10; Vou-Voii, 17, e

Orando Prêmio "
metros - 2:5003
50 kllos: Sultão,
Orna mlio ,, ; Bnltory, 51; Argentino,
Parade, 51; Fidalgo, 50; Intervlew, 40: <
ç«ib, 10; Campo Alegre, 40; Pegaso, 48,Ko, lt,

1 .V1?í!r.llnl.mprt,"sa" " ím metros1:200«,;2108 «• 308000 •- Cavallos 52 kllos,éguas an lebl, David. Béllo Angevlitc, He-os Snlnl Ulpinn, i.c Pompori, .Medusa W-hiiilia, Envcr Pacliá, Vesuvicnne, Trunfo,Darclanellns, Arnucaiiin, Salpicou, Mont
ge. Multe Money, Arngon, Royol Scoleh

C0Míí?tô,t?íS;^NA210 ^pi
o Q^«. M E^BsPtlRL^lPi» CS OiEU E* 0>oactorsympathico das senhoritas carioca ^«=,
i«a ynrioni 1 alli—Ignazio Lupi (autor)

Diomira Jacobini—AIfonso Cnssini
Meclea Fantoni-Cárlò Dclfirii

Linda, Merry Uay, Jandyra, Jàiunço^-Diònén"
insígnia e Imoge. -

ia !Ms*ii*emgi© n
liou-
Miss

SHÉS

Da platéa
NOTICIAS

Fátima Mlrl* na "Viuva Aloitrc"
F/itliiin Mlrln niiminclii pnra lioJo umrogiiiiiinwi nllrnlienle. A brlllliinlo ImhlfbNmista vao dar-noH a iippliiuilliia oporalii "A

\ uva n ei;iv . do Iranz l.elinr, em i|ue ellacm oeeaviiio de- »olll'fl de evidenciar seus ( o-es do anuía omorlln uo dlfiwii ejonero em nueii »;; ba pçiico Krt lirllliayn » 11fa1111.1l.. l-ivgoll.iMiiimi Mlris lormlnarA esse oMieelnctiln eomoutra roprosonlncfio do liiteresííinto nein "Pa-riR.Concort",
Tol adiada para amanha a csirén da Vllalo
Pi11'i,1'!!!'l"c;í '".'! nlrn8° "° ombnrauà do molerinl em s,.o l»íjnlo. a companhia da operotn', 

ií'V - Uor0 Nl,,,k' im i""11'1'» enlrciir hojo
!«'.•"> e. t-oiiio eslava nniitinàliido, Amonlirt,

p 
I. i . o NOSSO publico tcn\ „„„ „iicie.ladc Ml-endlcla pois o ni nmoillo da ivapparlcào dueslcmla "i,,,,,,,," |ln| ., & 

«J,^ 
\|(, g»oi as. a c.shva sorn eom a oprroln ruclomodn"A diimiojea do Hul Tabarin". um doa 1 ceou-mis mais eslroordjiiorloa «Ia Vllnle.

,'arereH°Jl' <'"' "Ul,,r'"'"" " companhia I.ucilia

1'clo nocliii'1,0 parle boje. em "InurneV Mi-
l.lliev llc. ' íjicHIrt l'érc-1.. ddo |f,.0eg,"••"i les Ciada "li-mipc" nacional vae cxhibir*se as ideanladaa plnlena de llello !.„i/, ,

. '""'" :,'l"'.l,!ls; |,nr" l«« '«va o seu ,-s.colhido reperlorlo d0 comédiases , quc ic/, as deliciasle carioca, bem como o
ço, cm que se destacam
l eros. Appolonla Pinto, Cecília Neve(10 1'i'oc;.. Allila do Moraes. Joilo Colas, IJcl,,;..--io icreira c outros. A companhia Lucilia IV-•es es ,,,,,,, t,„ iiello Horizonte com o engrado "eaueleyillc > de lll,„„ ,. T„,|,,, '-.M,,,,,.
res nervosas"^ Sn capital mineira dar/iroupo so io espoelocnlos, no Tlienicipal, nulo depois para São Paulo.ircorn o novo theatro do Boa Vl.iln',

A "reprise" do "Dominó"
A companhia do Edcn-Tlioalrotirou liontom de secun n revistasas , para fazer a "reprise", solid'.-.-;.-, ,i¦,mimosa revista "Dominó", em quo todo. osbons elementos dessa "Iroilpe" tonam parta

«III Domino a eiual não será longa. «Unidoa companhia do Carlos domes ler que clâr | 
'-

^c a primeira represcnlação da fiintas

5
'A Noite Mundana

'SXIVEHS.UUOS
""^••-«••••-•««--••--«--««««««^«««•^««fít»»*»

Fazem anuo» nmanlifli
Os

«pynM clinico noHla cnp tn I: Dr, nVour Ímbo.
gn do liniircmo! Dr. SãH"(ii

rm^^KlVppnU ^""4"'"«" «••"»-
nossa praça.d

Filho, ex-depuUd»

iirni, antigo liidnitrlai
- r.i/iiu
Os Srs.

Inniiislii
.io commc

n.- hojo:
. Orlgonoa I ürnnndus du Silva, «min.«le nied.ina; Manoel Hibas Ainoododesta praça; Antônio Accloly

,.i ntlro, fiuiivli.iiiirlo dn policia; li. Noema
l1?™ MondM, viuva do St tenente Augui». içado .Mendes; M||t. nulli, filha doi'odro Monnyr, dopu ailVolonda, filha do

. Sr.
federal; a mciiluu

_ lOJIOnlO .losr lllic rillg.- '"* ilillio» hoje Mlle. Nair liinl/. eiilcadii

NASClilENTOS

O eapilao Carloa 1'iincnlel e DAlliuqmniue Plmonlol lèni o seulestas com o muclmonlo dc(•iluu-ii na pia bnpllgmiil •>
FESTAS

Adelaide dê
«r hoje um

Mia lilba. quc ru.nome de Carmén,

da
vniielevll-

oclcdado elcgitn-
^.u honiogcneo eíoii-os nomes cie I.ucilia

opol-I.

essa
atro Mu-
onde e^-

le' Lisboa re-'Mn'r«5 do ro-

Um beneficio ela Caixaelo ivalisa-se ainaiiliã,
[loddock Lobo.

líscolnr do ,v DKiri-
no eiiiema Volo. a mu

.,;,., ,. ,, ,-• ilmnV"l,'V0! "iwinlsMiio pelaou colora dn Bseola lísiac o do Sá. o nroitnim"n»U que rol organlstido con, muito gosto, cm,',nelo «Io varlodados pelas alumnrni «' «le nina sessão cinematogra*
Inrú do um
(laquelln esco
phlea,

O festival terá inicio ás 18 lioras e !.'

FESTIVAL

i nu na*

á marcado o dln 6 de novembro pnra «
i-csiiv',' ^.'J" ,Chl,b QJÇnnaaUco Pòrtuguez, do
J!ao:se,m*};;r-i,,í,,^lo,?r--L,,si<,snde:^-

Kstí
rcalls

íeiiagcini á colônia syrln, O proriinmma comnõo-so de umn parle musicalsenhoritas; discurso do abertura por
recital i vos

isia "()

Football

o ensejo
promctte-

Cerveja Tônica Bier
Muito nutritiva,

pessoas fracasr
Knconlra-sfl ;í venda em todas as casas

recommohclada pelos nicdicos

ele primeiraonilBni.-Fahrica á run Silva Jardim n. 17.-Telepliõ'neCHI.. Central.-Itio de Janeiro.

no trabalho
o

,. nt?'";101, (1a Lilíh|. regulamento nume-rp.l.dJb, de nome Luiz Fernandes;"".io, pela manhã , quando
, 1!'. procedia á cobrança de)tissi gens em um carro reboque, o fazia comim descuido que caiu, ficando com uma th"
,Hn'aLcS-0> 0.vellic!1!0,' Luiz foi soccorrido'da Assistência, onde lhe amputaram a per-im quc ficara esmagada e de onde foi re-movido para unia eniermnria da Santa CasaU commissario Áridos, de serviço nalegnein do 9» districto, esteve nomando as providencies de estvlo.

local
ele-
to-

«KM
Dr. Pereira Vianna—Da Materni-

elade— Medico, operador e parteiro. Copa-
abana, S36. Telephone Su! 1142

Os inatcltes do domingo '
L. M. S. A.

Depois de um domingo como o passado,destinado aos sporls náuticos, voltamos a lerno .vindouro, a continuação do canipeonalo'«lesja I.iga, nas diversas divisões. Só na 1° di-visão terão os amantes do football
de escolher entre os dous mntchedores elo melhor exilo.

Assim temos:
Fluminense x Flamengo - No campo darua Guanabara. E' match returno, sendo queela primeira vez em que jogaram, esle anuo,no campo ela rua Pnysaiidu', o Flamengo ven-ecu quasi que facilmente o seu forte aelvcr-sano. Domingo, entretanto, a lula entre ei-les se transformará em uma elas melhores«ia temporada actual, attendendo ao estadoele traimng de ambos, e á volta de WéTfaresegundo se diz, a figurar no centro (|a linha'tricolor.

S. Cbristovão x Botafogo — No campo elarua Figueira ele Mello. No primeiro turnocoube a victoria ao Botafogo, por 2x1 sendoo jogo reallsado nd seu campo. A peleja quese aiiniincia agora será, sem duvida, tão for-te como a passada, estando esses niitagotils-tas cheios da melhor esperança na victorialemos depois os niatehes du 2» divisão -i
começar pelo: ' 

'
Mangueira x Carioca — Xo campo do An-darnhy, k rua Prefeito Serzcdello. Allendcn-tlo-sc á boa collocnção destes ciubs, na tnbel-a desta classe, e. á boa constituição elos seustcams, u de esperar-se .pie o jogo enlre ellesse transforme mima interessante e forte ne-Je.ia. '
Catteto x Palmeiras — No campo do Ca-nora a estrada ele D. Castorina, na OiiveoA tabeliã ela d» divisão marca uni únicomatch entre:
Arasco x Icarahy — No campo do Bolafo-

go, a rua General Scveriano.
Estes que ahi . ficam são os malches datarde. Pela manha, entretanto, teremos; a co-meçar pelos mntclics dos terceiros teams oencontro '
Flamengo x America — No

Paysrnidii', e a seguir o jogo:Carioca x Paladino — No campo da estra-«Ia D. Castorina, na Gávea.
Ambos esses matches serão ás 8 112 liorasMiiilaiielo de classe, teremos ainda pela ma-ntiii, tis / 1|2, os seguintes matches infantis:America x Flamengo — No campo da ruaCampos Salles, e
Fluminense x Botafogo — Norua Guanabara.

"llio
Illmos.
slanles

Janeiro, lli dc outubro dc
rednetores da A NOITEleitores do

91li. —
— Con-.no seu apreciado jornal, de-paramos na edição de honlcm eom unia localnoticiando um aclo de heroísmo pralicodopor Antônio dn Fonseca. Esto cavalheiro en-tç lou-so com pcnnnã de pavão, põrquõ quemsovou, nao um naufrago, mas tres que seachavam a bordo -Io bole que virou „as pro-xiinidades do estabelecimento balneárioexiste na praia do Sanla Luzia, não foi«estabelecendo n verdade dos factos, cabe-nosaitirmar que, quem salvou Anlonio Fcríian-ues domes e seus companheiros, foise (.azaes Pinto que. com tod;

se atirou ao mar, escusando
ínentos a c|tie havia feito

O tal Sr. Anlonio da Fonseca é um desoe-ciipado e muito conhecido nn localidade comopao ei água . líis o qne nos cabe informara essa ilhistrada redacção, que no caso ver-tente toi illndula em sua boa fé.
Agradecendo o bom acolhimento e a pulili-cação destas linlias. nos subscrevemos eom lo-<lo o apreço, de VV. SS. ~ .fulio da Motla Sii-va, Aianoel Pinto, Manoel P. M:fredo .losé Silva e Anlonio Pinto' .

*- ¦ '¦¦ ' ''» ^i«».< ._

Tabellião NOEiviio a a silveísia
lírjA DA At.FANDKGA «2 ~- telephone—— , i .a«ws»^-«

que
clle;

o Sr. .lo-
a abnegação,

se aos agradeci-
jus.•'onseea

WÍI8 li fittill II Ulümu u tm lirf
Ene

co br: u-

todas
sabe-

,'alliães, Al-

«i:

teams,

campo da rua

campo da

o governo goyano
Í50YAZ, 17

:Hpltn' & Jt:\~ ^' esperado nesta
a.,,..,. ,no, dia.38 do corrente, o coronelApiiBio .lose de Souza, 2° vice-presidenle do
í-nl. ,?* qUe >'e,m',nssiimir o governo, a con-\UC elo coronel Salathiel. 1" '
em exercício. vice-presidente

Dr. Dantas de QueirozCur"(la tubisrcülò-
ihnmv ,. «... . 's,,; l"!ll) l'neiimii-' 

u, i °«ro-'mctlioclos modernos de trntainonto. Con-snuastlius « „3 \\ (tn lnanhii |t|m urll„u „_ 43.¦ -iir

Grandes prejuízos com oincêndio da fabrica Pro-
gresso Alagoano

MACEIÓ'. 17 (A. A.) _ Os peritos no-Lidos para proceder a um exame na parte,incendiada do edifício da fabrica ProgressoAingiintio em Rio l.argo, depois de teremexaminado as secções centraes e depósitosaos tecidos de malha, avaliaram os prejui-'¦os causados pelo fogo em 1.200:000.$000.

r\~~ "¦—' 
mum ¦

vJ cirurgião dentista Vn"ntim Cosla

NO ESTADO DO RIO
Elite F. C.

Coinmiiiiicam-nos:"Para satisfação da pelizada da cidade ;leSapucaia, acaba este club de crear uma secçãoinfantil de football. Já domingo passado liou-ve o primeiro training bastante concorrido
c animado."

Motocyclismo
^ Um desafio

Em dias da semana passada publicámosum desafio lançado pelo motoevelista Lalletao seu eollega de sport Raul Soares, para umacorrida na distancia, dia e local que este dc-terminasse. Hoje recebemos a resposta do Sr.Raul Soares, acceilaudo o desafio e marcaii-do a primeira corrida official de molocyclc-
tas para o cumprimento do desafio.

Rlo-Moto Club
Solicitam-nos ela directoria deste cluh a pu-bhcaçãb do seguinte:"A corrida amiuneinda hoje por alguns jor-naes como sendo para o dia 18 preiximo, jáfoi reallsada no dia 12, como parte do pro-gramma da "Semana sportiva", promovida

pelo Automóvel Club do Brasil."

A eleição de deputados ú
Junta Comniercsal

Realisa-se amanhã, das 11) ás 14 horas aeleição ele tres vagas ele deputados á Junta
Çommerclnl, pela terminação do mandai.)elos Srs. Joaquim José ela Silva FernandesCoulo, Jorge Conceição c Guilherme Dinizl-indrigues. Além desses candidatos, que nc-«lem a sua reeleição, apresenta-se cândida1.)
pela primeira vez o Sr. Arlhur Ferreira Ala-ebado Guimarães, .-'.íliiio e conhecido com-morcianle, e|ue, não hoslillsoiido neniiiiniàcandidatura, diverge, por principio, do ve-lho systema dn renovação, epie se torna pi-reúne pela intervenção direcln ou indireetãostensiva ou velada elos membros da Juntanas turmas pieitearitos. Esse. candidato extra
que e amparado por uma parle elo eleito-raclo, faz em sua circular esla declaração eassume o compromisso cie, quando eleitotorna 1-a effecliva.

A eleição, como cie costumo realno vcstibulo do edifício ela A
mcrcial.

ciicti-se, honlcm á noite, o "salão
(hl Associarão elos l-.mprcgados uo Com-niercio, com o concerto em beneficio dasmiras pias do Curato de Santa Theròsa deJesus. -, foi mu magnífico concerto este, di-ga-se desde logo, com um programnin bemorgnnisacb, ao qual deram irrepruhcnsivcl In-terpretaçao a senhorlnhn Pnnlina (1'Ámbrosloo os Srs. Frederico Nascimento Filho c Chor-les Laehmund. Aquella nossa joven patri-cia e a notável violinista que toeio o Rio en-nhece e que tantas vezes tem npplaudido;.Naseiment-) Filho & o apreciado barytono deas festas. K o Sr. Charles Liichmuiul>-o o illustre musico, critico o inter-

prelo <las mais bellas paginas da literaturamusical cscripla para o piano. O concertocomeçou pea "Fantasia cm dó ninior", on1... ele Sehuherl, pelo illustre pianista norte-anieneaiio Scguiram-sc-lhe Ires nnnicros decanto, de Bcelhpveii, Coldora e Scnrlnti por.Nascimento Filho, com acompanhamento «lis-cieto «Io prof. Oelnvlnuo Gonçalves
nata em lá .menor", op. Kló, paraviolino, p.-la senhorila Pnhlino d'Ambrosioe Lachmnnd; . Reveric Schcrzo", de Theodo-Dubois, e lamhoiirin-chinois", de Krãis-por aquella admirável violinista, eomacompanhamento do mesmo prof. Gonçalves,

s números de canto, salientando-
Mnnelollne", do Debussy, por Nascimõn-to, c Sonata em ré maior", de Searlali:Papilons-^dc Schumann, o "S. Franciscocie Paula andando sobre as ondas", de l.isztpor Lachmuiicl. A assisloncia appiaudiíi coiii

çnthnsiasmo os artistas que esse programmanterpro aram, o alias bem merecldamen

Amor
lleollsa-se na sexta-feira vindoura enmm magnirIco programma. a fcsla os ml$r"dn apDlauiiida revista imolo '

Ignaeio Peixoto o Hesticr
le~",vT,.M'f''T'm,)s ? '•'• '•' "° nmn inleressan-
•Midin-liévisllr 

1 
"'¦'•""¦"«""«'"'Hhicu carioca,

C:^i,,":l>Ph!!':''l0^J!ilra !,0jc'. ncP«'0. "O

mal "O Pistolão"
Imitar,

por nliimnos do Collegio S.vrio.Urnsileiro. Fi-uilisiira o programma com a conferência doMi. Luslosa ele Aragao sobre o thema: '• \
hV'^nV'ei'S-rillr "t° Brosü" e um discursoIo pi oi. syrlo Dr João Achar. Depois, Im-ut-. um numero de dnnsn por nm par de exl.mios ainadores.
CONFERÊNCIAS

.. hmin^ih 
,,MU N>,i;iol!i'1 renllsott-so hontem,¦j! .mie, sob n pres.de.ie.a do Sr. conde de Af-

«lê 11 ¦ ;í' 
:l/,|"";rt'i;.ti:' to joven acadcml.noJIwUo Osvaldo Gomes <|„ Costa Mirau-., que disserlou sobre „ theina: "Primeiras

explorações; capitanias"

rtu~~-iM ^*s~—:  1- quando em vez intensos applausos da nu-Ghaníados ihefliçps ú noite com Eh" nssllLIU'i
Dr.

relej.liDiiouu
Lacerda Guimarães

5.955 Central.
\ DA CONRTITinn.vO X. 

ipplausos dn nu-
que enchia o salão da BI-

PELOS CLÜBS

QUEM PERDEU ?

re
ler,

dous
sc

a "So-
piano

O Sr. Paulo de Cnslro daAraújo & C, á rua S. Pedro n.hontem de larde na Avenida
gar a A NOITE uma pulseira(regue a quem provar ser o seu tlon

¦• -«SíS»—.-—______

casa Pereira.
ST, encontrou

e veiu entre-
que será cn

Exames de sangue, anaiysesde urinas, ele.
Drs. Bruno Lobo o Maurício de Medeiros, elaraeuldade de Medicina - Laborato.io de Ana-lyses e Pesquizas : UOSAillO 168,. esq. praça•onçalve- Dias Te! d« i.nb N 1334

Abi lio
em

««OOM

-•—»H»te»—*~liill I- Olhos,
nariz «
ta. S.

ouvidos
gargan

.losé, fi I
U ã

Tiro Naval Lloyd Brasileiro

reaJisar-se-ii
¦ssocinção Goin-

-«¦K.»

THEREZOPOLÍS

lea geral para a apresentação
e estatutos o eleição de. sua di-'-'ii conselho superior, reúnem-
,17 horas, no escriploriò cen-liai desta sociedade de navegação, o.s asso-

ciados desta agremiação dc defesa nacionalpalroemaa pelo Sr. commandante Milieis.

Ivm assem.
do projecto
rectorin c de
se. amanh, ás

O conflicto entre armadores
e foguistas paraguayos

ASSPAIPÇÃO, 17 (A. A.) -O Dr. Manoel•raneo, presidente ria República; resolveu in-e.rvlr no conflicto enlre armadores c foiíutas, afim de ciar-lho uma prumpln solução.
„" —mtw>~.*Lonsulíono Medico

a cartas assig

Club Dramático João Ilarbosa — No tliei-tro do.Club Recreativo Lusitano realisoit-se otcsllyal organisado pela respectiva directoriaem homenagem á pianista D. Alayde Oliva.O programma constou das reproseritações dacomedia em um nele. "O pae da escrava", imqual scr destacaram Mllc. AranJndn JequiriçáCarneiro, J.-nbas e Novaes; ela comédiares aelos "Sogra, nem pintada", qunagradou geralmente pela bilarieladc constanteem que trouxe a plaiéa. Finnlisou o espcelíi-culo com um aclo de variedades, no qual lo-mar/nu parle vários amadores.-"'Alma Heróica", peça dramática do Sr.Ali tonio Bravo, será representada subbado
próximo, no Cluh Recreativo Lusitano Eraseguida haverá baile, soh a direcção de demoi-selles,

O salão será ornamentado, promelleridobrillinnllsmo a representação o o baile ele sah-baçlo. IMna banda do musica animará o festi-vai e ja eslao convidadas inniimerns fami-lias.
MISSAS

(Só se responde
Inieiaes.)

M. I. C
P. O. í.

nadas

B.
L

ler dos
— ¦» —SWtSa—«

COLKMAM participa a seus iHiistres
que mudou o seu gabinete dentáriodo prédio „. 1011 da rua da Assembléa ,.arIIM, na mesma rua.

V
üciiles

«le n.
¦a o

Pequena fazenda
Vende-se uma com mngnillcns arvorei Irutilornsvacens leiteiras, nvos ile raça, etc. Tratar com o Sr Se-vero Diuitas. iun Smilicl n iú.

-C—«CjHWJlc—t-

greve contflua em «Meti
Os dirigentes oa Companhia de Tecidos Bo-tntogo, nao tendo ainda accedido á pretençãn«los operários, continuam receiosos de algummovimento grevista e. por isso a fabrica con-lintin sob a tutela da policia.Uma força continua güarncceiidoca e vigiando os operários.

Curso
-—-tinira-

íi fãlirl-

tie síoid na Escola
Tiradenfes

Promovi.lo pelo Centro de ProfessoresPiimnrios AIuriicipa.es será iniciado um cursode siojd , nn próxima quinta-feira ü) .]0
corrente as 18 horas, na Escola Tiradentes:u rua Visconde do Rio Branco

Dessa iniciativa pedagógica encarregou-seo professor 'llieophilo 
Moreira, da Cosia emefará sua; primeira palestra obedecendo ,ioUiemn: O conceito do slo.id educativo" \entrada e franca.

Os\ Eíiírar AS^ramics T^t,n"|.ei,í°<(i'
,.,. ,, **,, I ilhercnlosepelo Piieiimolhorax - Rua S. José 106. ás S

cm o
que cada
alho, por

seria intel-

sobre

•TOSE' JUSTO.

IíüARINE
para limpar mcíaes.

,..., í»"""" 
'^""""•"'-"¦"communica ciucmiiilo i o seu consultório dn Av. Rio Branco, 181, pnrarua elos Ourives, <iV .Tol. J «17.Norte.

Um retrato do conselheiro
Ruy Barbosa

.Está exposto na Photographia Musso um rc-mi o do senador conselheiro Buy Barbosa,neüissimo trabalho dc arte do pintor patriclo""•los t.hambellnnd. E' uma grande tela c oiÇirato do illustre brasileiro, cm tamanho na-
^"•U, satisfaz plenamente como obra acabadae perfeita. O 'artista 

que o executou, Carlos«•nambcllaiid, procurou deixar no seu trabalhoo retrato fiol do Sr. coiisolheiro Ruy Barbosa• valeram seus esforços |)orquc o conseguiu
feataiente. lisso trabalho de Carlos Chumbei-
min ' u 'Ht*11 ultimo trabalho, pensa o artistacoitocal-o numa das galerias das dependênciasaos poderes do paiz, onde, aliás, figurará ellecom vantagem, pois é sabido do que se com-wem taes galeriac, «om mras excepções,

Pelas associações

:.-.-- -— I horas " " ~" "

f64) FOLHETIM
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Emocionante romance da actua- l 2; PARTE
• lidade, de Gasíon Leroux » J aIo^vT^^ (toS89

!+]

— Procure-nos.
,. ','• —- II n'y a pas de eiuoi.Alais prene^ garde avee... les "coatre-ata-
quês! '

A. N. O. Si Mi 1. A. — Esse termo emmedicina significa diminuição ou perda doo.tato. A "1'arosmia" é a perversão do olfa-io. h um phenomeiio próprio do hyslerismoou cie outra psychopathia, de lesões ecrebraesou lesões elo nervo olfativo. Consistedoente sentir um cheiro diverso dosubstancia lem: o reseelá cheira aexemplo; e á violeta a phosphoro.
u" i' 

'!'•' ^- — '*-' Preciso exame,
s. S. S. — Rm primeiro logarligente combater a causa.

i °' i:' Í,;,'S- 
~~ ^'i0 ''amos opiniãodrogas e Mllc. nao sc zangue por isso.

(.. A. P. V. A, -— Idem.
K. li. li. AL — Injecçõcs d

plana. E! quasi inoffenslva.
G. A. X. C. H. — Lave-o tres vezes por dia

çom^tima 
solução a 50 °|° de Eiigiifprm.io So-

2i&\L >X',?'-,}',"' 0; - Pro'ciire-i,os:.Mllc. S. A. U. D. O. S. A. — O exameurina que nos enviou não "diz" nada.A. X. ü. X. — E' preciso exame.
e -C " i. ÍT A sua ,ülra é indecifrável.a. rtl. lt. i. — Sao plieiionienos serive confiar o caso á familia.

B. O. R. G. — Ao deitar
(conforme as instrucções qucremédio).

Dr

Na egreja de S
sada amanhã, ás
dia por alma do
nho, irmão do Sr.
Unho, advogado no
Srs. coronel Pedro
nau Carril.
LUTO

Francisco de Paulo será rc»-
Ü lioras, a missa de sétimo
Sr. Oclavio ele Paiva Couti-

Di'. ilnberto tlc Paiva Cou-
nosso loro c cunhado dos
Nelto Teixeira c Dr. Iler-

A í) elo corrente, falleceu em Recife, o velhoe dislinctò magistrado Dr. Joaquim PranciseoArruda, natural dê Pernambuco, deixando
in e um vasto circulo de amisan

ele
numerosa fami
des.

scopoinnr-

SUL AMERICA"
Companhia do seguros sobre

«"I vida
Algumas cifras eloqüentes correspondeu-

tes ao primeiro semestre do seu 2i*cxer-
cició, findo em 50 dc setembro de 1916:

• Pagamentos cffcctuados no semestre:
Sinistros pagos no Brasil Qoainoo.^o
Liquidações de apólices

em vida dos segurados
Lucros aos segurados..,

ii8:(3'47$2òb

315:611.^240

ele

ios. De-
-se- Fücolaxina
acomphiiliaiTi o

XICOI.A'0 CIANCIO.

como es-

is u

10 nu-
ruas, si bem

defendendo n
reinava o incêndio e

Centro Cosmopolita
São convidados todos os associados a com-

parecer á assembléa geral extraordinária a
rcalisar-sc no dia 13 do corrente, ás 21 112 ho-
ras.

Ordem do dia: discussão dos estatutos.
Associação Mcdico-Cirurgica do Rio de Janeiro

Esta associação seienlifica realisa amanhã,
ás 20 lioras, em sua sede social, á rua Vinte c
Quatro ele Maio n. (i4, estação do Rocha, a sua
57a sessão ordinária

Ordem elo dia:
— Vagotonias e

Austrcgesilo;
II — Do valor da

serviços ele clinica.

syinpaticonins, pelo Dr.

autópsia systematica nos

DU Í.OIMIV l"-ú"3U«t>rh>': rua Sele

Re.iid.: rua Machado de Assis n. 33a as 4.
* Cattetí,.

O que Lanrent fizera nos Ardcnncs o sar-
gento Gérard Hanezeau o realisava nas flores-Ias da I.orenh, e, por vezes, atei nos Vosges
para onde sabia transportar com rapidez e sc-
gurança a sua petpiciut tropa, na maioria con-stituicla por natnraes ela região, que lhe co-nlieciam fundamentalmehte todos os recantos
e todas as moitas.

_ Certas pedreiras, epie commiinieavam entre
si p.'.r longos subterrâneos, eram para elles
uni refugio precioso, porque olTereciain-lhcs
sempre qualquer saicln, ignorada pelos alie-
mães, para furtarem-se á mais encarniçada
perseguição.

De resto, o inimigo tinha bastante, quc fa-
zer, para poder erilrcgar-.se metliodicamcute
tt. uni serviço de policia que .já não o iuler-
essava, á medida epie novas unidades vinha.ni
substituir as que haviam soffrido com os ala-
quês dn "columna" Intangível.

Já vimos que, no ponto ele quc tratamos,
Gérard estabelecera o seu quartel-general nn
floresta dc Champenoux.

Chegará a hora em quc nos iremos cucou-
trar com esses valentes na sua toca, prepa-rando unia dessas partidas epie nunca dei-
Mivain ele provocar a raiva do alto commnndo
allemão: agora vamos seguir esse soldndo de
infantaria badenense que caminha, dissitóu-|disfarce? ParaTque eiorrèr-d Verrlve

lnndo-se tanto quanto possível; no longo dnorla elo bosque Saint-Jean.
Cousa curiosa, só há nessa região tro-

pas allemãs, os francezes se lendo' retirado
para o noroeste/ da floresta, e, entretanto

aquelle soldado badenense pára e oceultu-sc
logo que passa a mais pequena tropa.

Chegado á extremidade do bosque Saint-
Jean, que desce em direcção a lirélilly-la-
CcMe, o homem deila-se a fio comprido, acoberto ele uma moita, e olha longamente
para o horizonte em chanimas, ciando úmsuspiro,

li ahi fica até o crepúsculo.
Aos últimos clarões elo poente reconheça-

mos soh este capacete dc ponta e nessa phy-sionomia muito joven, mas singularmente
enérgica, o próprio filho «Ic Monique, o chefeactual da Coluinna Infernal, o noivo de .lulie-
ta Tourelte: Gérard Hanezeau.

Mecoulieeamol-o, apezar ele se ler elle rc-vestido, si assim sc pcicic dizer, ela pelle «leum boche, pois c evidente que o seu princi-pai desejo c não ser obrigado a responder acertas perguntas que lhe poderiam por qual-
quer eventualidade ser feitas pelas numerosas
patrulhas que sulcaiii as estradas. Mas o queestará eile fazendo ahi? Qual a razão desse

risco de

conseguido o meio
de bravos, reservar

inimigo, mas, justnmen-

I

ser detido, reconhecido, fuzilado
pião?

i5or que teria abandonado o abrigo seuro em quc.se aeoutn por algumas hora'"Columna Infernal?

illy-la-Gotc "offcrecera resistência"
nngo, que houvera tiroteio nas
que nenhuma tropa estivesse

dela c epie agora ahi
o morticínio I...

Si Gérard tivesse podido prever semoíhanto cousa, certamente teria
de, eom a sua centena
uma boa surpresa ao
le clle evitara qualquer tcnlaliva nesse pon-para que os boches não fossem impeli idos11 represálias perigosas...J"!'í;!lizm,,,!í0'••• ^ ro,sla £lgom "ilve,,i-
guai I... Certamente nada receia no quediz respeito a sua mãe... FJIa promellèu-lie nao se expor inutilmente, ficando em Bré-tilly-la-Çô e c Gérard tem a absoluta certezace que ella se refugiou em Xanev. cm casade parentes do general Tourelte, que foi ahique Prançois teve ordem ele levar policiascio.lllno depois de: terminada a sua missãoGerarei nulre ainda a esperança necessáriaao seu coração, de quc Julieta ponde retirar-sc. a tempo. Imagina que o general c sua mãodisso cuidaram com certeza. Mas, para dizera verdade, é justamente a ieléa tlc não lercerteza disso que o perturba c, si bem

queira afastal-a, essa lhe provoca
gttstia crescente.

Kllo sabe quanto a rapariga é valorosa etambém que possue um caracter muilo nes-soai quc a pode ter incitado a elcsprcsitr todiia prudência cm nome elo dever.-Felizmente, 
pensa Gérard, que o dever eleJulieta' a approxilmaçáo cio inimigo consis-lia unicamente em inutllisar os apparclhos

e a interromper os fios. depois do qne leriáplena liberdade dc cuidar de si mesma e elepensar nelle, Gérard, abrigando-se cm locarseguro.
.Mas, estará

garantido?
Meu Deus! o seu pensamento não se pôdedeter na idca terrivel de que Julieta tivessetico a estúpida, a inútil coragem dc esperar

pela chefiada dos selvagens, depois de ter tido

niorto com
uma sentinella boche:

! cll
110

• Sim!... a
aqui e acolá,

mas sufficicnte»
permittir a Gérard ca-

uma

a
que
a li-

cila realmente em um abr

Total, pago em seis mezes¦a- segurados ou seus
herdeiros no Brasil.. 2.^26:^^660

Âctivo da companhia: mais
oq rs. 39.ooo:ooo$ooo

SE'DE SOCIAL:
Ouvidor, esquina Qulíanda

dos° noe'fn;'Í ,d°S 
''oiTorcs por elles commetti.dos por Ioda a parle onde passavam!v AHI saber saber que Julieta estava emA.iney, ao abrigo daqitelles animaes, porcinaom que outro nome qunlifical-os? .fuilãu.

iN.io nao Mas, e-lhe preciso certificar-se!»Na noite precedente, elle haviaas suas próprias mãos uma senlsao os despojos dessa sentinella que ene en-leiga; sao os seus papeis que traz no bolsoü 11 sua epingarda que empunhaJSao anoitecerá finalmente'.'
noite chega, illumlnnda ainda"
pelas aldeias em clinmmas,
monte protectora paraminhar sem receio ele , ,„„„,„„.,pela estrada quc leva a Iiréiilly-la-Côte.

Gérard, no escuro, é apenas um vulto bo.che,; por entre outros vultos boches,
mini 

S1 °- ,nle,'1'0ííílrcl". responderá simples-mente c as pressas que perdeu-se, que des-
procura. 

**" I'cfiln,e,ll(>> do flll«l ^tú i
Na volta dos caminhos, a aldeia apparece-

ó ,p ISVu 
c'lco'st!l num ò,"ra° (le incêndio

,„ " ,mil,ílp o,cume do planalto... do.111II0 sobre o qual contava, com uni fori*
; o/' ,í ? ^ora5íl0' vcr s,,I,S'r "S ruinas calei-nadas de Vezouze.

Porque Deus bem sabe que nffeição o pren-ele aquelle velho castcllo familiar!... Na„
oi'l-,;iU'm'„crcf.c'} o «Pie, mais larde, passou

Julíclit?.-.! "lS; ' qUe "ÇWsóòu-se a
Quando, durante o dia, um dos soldadosexploradores, de volta do bosque Snint-Jeaii!

l'rttiliKV,:;"ann!"U'ÍIul,) " cl"K'-'".'a epie feriaHrel.lly, Gérard perguntara: "H o castcllo?"A resposta fora: "Tudo está queimadol...»e elle chorara...

o áiSi-iíl? iií?.H* 
d<, r;l",lin'10. <-is nue avistao castcllo illum nado pelo incêndio da aldeia.

solhln 
'^"f1^.1— 

,-Nunea 1I,e npDnKce» tãosolido tao forte, lao potente, com as sm,sduas torres redondas de canto que dalavmii«Io décimo quinto século e efue assistiam huanlo tempo a passagem das Invasões no vai-le, sem que nenhuma as houvesse derruba.

íConlinnm.)
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ramos sobrinho & c. ROUPA BRANCA PARA HOMEM *w°s t)E bl^°
mw-mwwmwm « .w INGLEZES E PORTUGUEZES

1|2 dúzia, rs. I2$00011, Rua Buenos Aires, 11
a fekphono 3.043 Ncrti -==

1 h -11 1*1*1

A melhor qualidade -- O menor preço -~ O maior sortimento

CASADOJULIO
-K-

SEM COMPETIDORA I
-JJ e 34 - AVENIDA MEM DE SA' - 33 e34

llormllorloi c.-m '•r.%*a ou balnuilro com 0 peço», de p"rolm,dor.Q0$ft
biiuíi «lül buli nder, com C pecai, do porulm, dnno S 
iilloi eilylo alIemSe, com ti pbsm.iíb perol le %Sp*n
Haia» d.' júnior com lOpoçn», wlylo «ilomfio, do Ojosn t
DiUi d* j-nur cüiii lôpcçai, t—l>io liollimilo*, do i0u§ 
3|i mobília para fial.lo, y*|ií'.*a*. com oitoio, do Un*j 
Iií dito pammltto, 9 picai,«ímpios, de looS 

Louça* do tviletie. ¦OMirmiielros, bnldCJ,jarroi o inullos outros iitn

r.noSnno
C,'.i,$n,.n
ti8eSuoo
I..-.S' oo
TAúSuom
I!ili SÕOO
l**o$oot>

10S

Ureo L CHAHTEAOD m f odero.o diaratleo • dbiolf mm do Ácido Orleo

QANO 4 «MS i QWANOÇ WlKMIO

Q/pgfiT/l/O INFANTIL
(A BASE OE PAPAIXA)

Poderoso eupeptico, digestivo c rcgularisador das
funeçoes gastro-intcslinacs dns creanças

Pec-tm ppospBCt-os ü== PHARMACIA SILVA ARAÚJO ;=

«MILA»
Brillíhntirta concreta com pc-

rrolco, deliciosamente perfuma-
da com penetrantec escolhido
cr.senci.1, d.'t brilho c lirma a
cúr do eabello, ao contrario das
demais brilhantinar,, quo tornam
oscabcllo-; nisso**. Vidro ¦4'|>000.
Polo correio a^odo. Na A* Gar-
rala Grande, ruaUiuguayana CC

Rua Primeiro de Março n. 1*1

E5TA CÒftSTIPAD.O?. ¦ .¦-^-z-z: TOS$É MUITO¦¦%;*¦' I'CAPILIMfí

Fnz-so qualquer pnMiço dc
nrto com cabeilos caido
1'cnlcaito uo sala" ".'ÇOUCJ

(Muiilcllrc' —Truta-
monto das unlius

dassiigens vlbrato-
lias, nppliioç&o

Tintura cm cabaça
Lavagens dc cabeça.

a 

B$000

2S0OO
£0$OUO|

SÍOOÚ
Perfumaria*- llrini pólos me-

Moras preço»
Siiíãn cxclusivniiiflnlo pfitn
scnliorox Cnsn A NOIVA.HO
rua Itodrigo Silva lül, antiga
Ourives, ciilrii Ascendi cii •!
Selo de Setembro. Tclcpliouc

1.027, Central

D. MonteiroeCompanhia
AIlMADOItra C iafOFADORBS

Completo sortimento dn to*
dos os artigos para ornamen-
taçiío de **aln<*. Tapeçarias e
moveis para dormitório, sn-
I.t* de jantar e sala* de visito.

Preços ,sctn competência.
Rua da Quitanda n. 29-31

Telephonc 1.008 • entrai

PREÇO DE 1VIDRO, .'RM^QO^-Jí tf
VENDE-SE EM TODAS ''M^HaRMAÇI^'

DePOSIICS PRIMv!PAE5- DROGARIA P^0^M%^M^l

kio. rCia ÈN&ENriO qE ,

ESCOLA jjgpWtlL
O Curso Normal cto Preparatórios, o de maior

freqüência e o de. mais notável corpo docente da capital; com
p. costumada seriedade, inicia actualmentc o CURSO ES-
PECIAL PARA A E. NOKMAL, a mensalidade-* rc-
jiuzidUsimas e a cargo de distincra direciora o completamente
independente do curso dc rapazes. —. llruguayana 39,
I" srtdar. — Informações dc 14 ás 19.

ÍNOT1CIAS DA ULTIMA HORA
SALÃO ACADÊMICO

COIFFEUR DE DAMES
MAUKIGE. o grande cabclleireli-o da ma do Ouvidor 163,

teíèphone 1 305, Norle
Não podendo sósinho satisfazer os pedidos da sua nume-

rosa clientela, acaba de assegurar o concurso dos Srs. > íctor
e Américo,cx-cabelleirciros da Casa Menti.

Especialidade em postiços dc arte. n
Ondulação garantida por oito dias. ...... -?|j000
Schámpoing e ondulação  5$ooo
Antiseptica e ondulação • .>-*?ooo
Especialidade em cortes de eabello dc creança, á

pe-Dinheiro sobre
íihorcs de

jaias ecaute:as do Mont:
de Soecorro
©- -*.

Casa Gonthíer
HEHRY A ARMANDO
45 e47, RUA LUIZ Dl: CAMÕES 45e 47

Casn lundadã cm 1807

RRXZOIN
rara o embollcziimoiilu ilo rosto ò

das iiiãos: rcirosca
: n poli... irrijiídii jinln navnllia
I Vi.lro 4ion.-v. rolo Corrrio

r.Sr.nn
Perfil ma ria Orlan do Rangel

Min á ptiiopi
FILIAL 0ACA8A8ARR0C<S

to5 Run do Rosário io5, entre
Quitanda c Avenida

CASA MATItlZ r.tiii do HoMilcio 181,
canto lia rua ila Coilcclçilo.

Amanhã ao almoço:
Bacalb.áo com arroz.
Co/iilu especial.
(Mocotó á portugueza,

Ao jantar:
Sopaíí brasileira.
Pcixada t\ açoriana.
Peru recheado.
Todos os dias ostras frescas,

lagostas c caças.
Variedade cm legumes pau-

listas, garrafeira dc primeira
ordem.

Chopp da Hanscatica.
Manoel Foriiahdos Barrocas

Loterias da Capilal Feileral
Cimpanhli diliUrlii NaeUniN

de Brasil

Estrncçúci rubliciii-.. noli n fluenll-
r.f.vilii uo governo Icilcra), te\ 2 l\2 o
nos Rnlibndos ns !l liorns; A nm

Visconde- do Itnbornliy -fi. 4'J

AMANHA
530 — 32'

ItlOi

Óleo para lamparina
Aromatol

Ultima novidade americana !
Mais brilho, mais duração,

mais barato!
Encontra-se á venda cm to-

dos os armazéns.
Depositários geraes: Costa

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

ingleza. i*>:ioo

SS

»'•*¦*'
U t ti
tl!£a(«El',9

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheuniaticò
Energil clcpurativo agradável
Rei dos la.vativos
Grande remédio ii;i mullier
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

SÃO LOÚRENÇO
Pensão Stella

Proprietário, Dario Masènrenliaá
HcJc Sul Mineira. — Estrada de Mi-

nus.
Recentemente inaugurada t>cito das

fuiil.es magncsianiis, iiispüo d^ nnoson-
tos conl.irtiivois e liygicnieos, Tiatiimen-
in dc I- ordem. Inf..imaçGcs na adminis-
tração ileste jornal.

CAFÉ' SANTA RITA

E>'Mh ¦hcBIl\r^Lr *' mL\WEm

I .'U.iido Acto n. Ni. Iji.i [ilioue ilOl Norte
'c rim Miirij- IüiI riuiiini.i, 22. Toíeplioi o

l.ilX Noite.

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

i*oi 1 $600. em meias

Os nèillilòs do liillielcs do inte-
rior devem «er iicniniiiiiiliiiilns (lo
mnls filio réia pnra o porto do Cor-
rolo o dirlitidos nus nftentcs ((ernoa
Niiziiiclh ii C, run (lo Ouvidor
n. 01, c;ii.\a 11. 817. 'lVlci?. LÜS-
VEL C nn casa F. (iilitilíirães, Ho-
snrio, 71, csiiiiiim do beco dnti Cun-
cclliis, ciiixa do Correio 11. 1.273

CALÇADO¥B
Travessa S. Fran*
cisco de Paula 38

—.«0» —

E' a rjja que nempre tem
novidades cm botas e sapatos
para senhoras c meninas, nl-
timos modelos, os mais chies.

Língua tranceza
Senhora franecza, diploma-

da, dá lições a domicilio ou
ein curso nocturno. Rhderc-
car- rc a esta redacção a Mme-.
Martin.

A NOTRE-DAME DE PARIS
Grandes saldos em todas as

secçdas a preços som prece-
dentes,
Oüolna de costura e taflle»?

pour aaisses

A Sypliills voticiiln por pouco di-
llllOÍI'0 pcln II.IVO plüliUClO

ANÍCEOL
So u'(iío estnvol, eslerilisanlo c
iiijèeiiivel do Ncosnlvarsnnj expe-
rimçntailn n.m su.'cnsso nos lios-
pilhes S. Louis, llciitijnn o outros

do Paris o Pucnos Aiios

Compra-se
qualquer qnantidado de joins vellins

óom "ii sem pedrasi dn qualquer valor n
inutclns do «.Muliln do Soecorro») pagn-so
liem, na rua llõnçalves Iii;is n, H7.

Joãlheria Vaiantm
Telopliqrio OM Cenlral

V.TRAUX
Gelatina colorida para vidros

a 1^500 c 2$ooo o metro só
na Casa Santos, de papeis
pintados h rua da Assembléa;
48,—canto da rua da Qui-
tanda.

Aos Srs. Vei\.i..stdS
A Agencia Po*lnhn, como nos nnnos nn-

ei ioi 1-, onciirregii-so do tomar a domi-
ciito iic.-ia capital n lingngein dos Srs.
Vcraiiistiis, o cniicijiir ininlicm a ilinnl-
cillo em 1'ctrophlis, fiiliuigo, (lompos,
Itcil.illdllüuiile, Jlliz ile l-Yirn c Sim 1'iin-
I», :i tiixns muito reduzidas c por cun-
trato com a Central do ürn^il c l.co-
polilinn, nssini como para ns uslnçôcs dc
ngim«, Cnxambú, Lrunbnry, Cainhuquira,
('tildas o outras, vcinlenilo hulictos pnra
loiliis e«t*is estações com direito u altii-
timonto nós fn-los da bagagem, c leitos
para os nòclurnos da Central o Loopot-
dina.
65, rua cio Carmo, 65

Telriphone "li Central.

PHOTOGRAPHIA -casa leterre
Importarão c exportação cm grande escala de apparellio'*
c material pliotographico recebidos directamente doo prin-

cipaes fabricantes do mundo
DEPOSITO DAS tihPEC Abi D A DES

de Kodak, Lumiere c Jougla, Af-fa, Hauf, Mêltr, Wellin-
gton, Ànsco, Imperial, etc. CHAPAS E PAPEIS dos me-

Iborcs labncantes — fimulsões sempre frescas
l»«EÇOS REDUZIDOS

145 — KUA SETE DE SETr2MB O — 145
B E R TJ^=^COMP.

Novo Catalogo i\o^ pag,—- Remessa pelo Correio ^600

%AjJmâü

íbímUm,
LOTERIA

DB

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade dc moveis, podendo as-
sim nossos treguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pró-
grèsso.

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

VMaaxwofíisa ¦mÊÊÊBmmwmimn\ ii

am

:¦¦ -- -.- •<i.-r*aa,-U'3.'j'ruB

U U-í
'^i znm"-1ADOR nâe yuar mais fumar oatro

*ds BRAUNSTEIN frères. - PARIS
ImtKfmm da Estado Franecz e lii

í*!iiclp;"j laürlcas tuailisins
para PAPEL de CIGARROS
em Resmas e Bobinas

Tora ilo Concurso :
Londres 1908 — Turin lOH

FUMADORES, Exijam em todas as fabacarias,aria.so %2ag

leia de pentes
Em 24 de Outubro dc 1916
l tioaiTiaiEa & c.

Henry 6* Armando successorei
cnsnFutmnnnEMt867

45- flua Luiz de Camões kl
F<T/.em leilão das penhores

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

P"
PHARMACIA E DROGARIA BASTOS

A PREFERIDA DO PUBLICO

Grande sorlim^nlo ilo prbduclps eliimicos o cspcwiiljiliivlds
phariiiiicpiitiiius, importação dirtclii ilus melhores labricanles ila
Europa e America,

Caprichoso serviço dn phnrinnciii fi lnliorntorio por pessoal
habilitado, sol) a direcção do [iliarmaeeülico i.aiiilíilo Gnliriel.

8 11
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PREÇOS MÓDICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco

Vendem-se
Jóias a preços bnratissimos : na

rua Gonçalves Dius 37

Joalheru Valentim
ròlòpiionc n. !'!)4 — Central

Chapéos dc sol c bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
stViuiCASA 1'AI'UUSA, praça Tira-
deiili'5 n. ü, junto á 1'amisària Pio-
giesso.

N. 11. — Ncsla casa cohreni-so
oliapéôs e Inzem-so concertos com"! nipiiloz « p.-i i<.;.-"ti>.

ESCOLA OE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida c. com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tempo indeter-
minado.
Moldes experimentados e ali-

nhavados.
Acccitam-se fazendas para

vestidos meio confeccionados.
Aulas dc chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4" aiidar.Odeon á
direita do elevador.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO CEIUIj

Rua Theophilo Oíioni n. 34
Telcplione Norte f!"i5

DINHEIRO
Empresta-se sobre jóias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis e Uno

que represente valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TRLIÍlflIO.NlJ.i.Olè.NOÍlTE --

Aberto ilus 7 horns dn
inuidui ús 7 da noite)

J. LIBERAL &C.

mm
Com os preparados para i

pelle. Usem só a PKIIOMXA ESMAL-
TK, unico que uilipiin: e conserva
a liolleza da culls, Approvndii pelo
lilsliUilo do Dolleza de Paris e pre-
miúdo nelii Exposição dc Miiano. Prc-
ro 3$000.

Eiicoiitrii-só á venda om todas as
perlumáiiiis aqui n em S. Tmilo.

- CAIÜKPESTRE -
Ourives 37, Tel. 3.666 Norfe
Amiinhü uo nlinnçn :

Colossal feijoada.
Lingiia do Rio Grande.

Ao jiintiir :
Ferú á brasileira.
Arroz de forno em canoa.
Além dos pratos do dia, o

«menu» é variailissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja c papas.
Boas peixadas.
Sardinhas frescas.
Camarões torrados.
l-HF.ÇOS no COSTUME

S. PAULO
tiarantida pelo governo do

estado

Scxta-leira, 20 do corrente

Por 4800

Bilhetes á venda em todas as
casas lòtericas.

CASA MORENO
1044. RUA UA BAHIA 1044

(Bello_ Horizonte)
Preferida p^lo F.xino- ,^r. I»r. Liniieu Silva, lente da ljj|i-
cuidado do Medicina de Bci|u llorizonlo, dispõe de liem mon-
tada olflcina pura •oncertiis do óculos e pincc-ncz, c avia

lamliem qualquer recuitii
—MATRIZ Nm iíIüiJB dANEIRO—

142, rua do Ouvidor, r.'2

EXTERNATO MAURELL
FUNDADu EM 1906

Director c proprietário: — DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diurnas e nociui^nas

CURSOS OE PREPARATÓRIOS E CURSOS INTERMEDIÁRIO
E PRIMA3I0

ESTÔMAGO, FIQADOE INTESTINOS
niijcf-tões ilirficeis, aziu, giiMritcs",

enleiites, prisão dc ventre, niáo Imli-
to, dor c peso no estômago, vômitos,
dores de cabeça, iiiram-ii com o
Elixirciipopticu do prol'. Dr. lleiiiçiò
do Abreu. A' venda nas hoás phar-
macias e drogarias do Itio c ilos Us-
lados. — Deposito — 10, Itua Io dc
Março, 10. - Itio.

Langua França sj
Danie française diplomée

dontie leçòiis à domicile et
cours le soir. S'a dresser au
journal. Mme. Martin.

SiM í l mas o
Ml«ir

c o preparado americano
mais efiicaz na limpeza
de metaes, mármores, as-
sòalhos, talheres, appara-
tos de cozinha, etc, etc.

A' venda nas boas casas

«
PANHI.LAS DE I'1'DIIA

INEIRAS
DELICIOSA COMIDA

»

Obtem-so cozinliàndo-a nas afamadas
piinellas <lc pedra ".Mineira » lleposito •.
Ilazar Villnça.— 120 rua Frei (anoca.—
L')U(,'iis feringens, tintas o Ireis de co-
zinha por menos 20 •(. quo nas outras
casas.

FABRICA de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO M

BANCD5.MEZAS.CADEIRA5,VIVEIROS PARA PASSA-
ROS. ARAME PARA CERCAS E GALLINHEIRQS.

CARDÜ5Ü& FUMÜ- HOSPÍCIO 108-RiD

Unhas brilhantes
Com o uso constante ilo llnliolino, as

unliãs lidquirein 11111 liiulo brilho o ex-
•cilenle ror rosada, que não ilcsappiirei'6.

ainda mesmo depois de lavaT ns mãos
iMvcrsas vezes. Em vidro, lS'iOÜ. I.o-
metlo-se pelo Correio por '¦'$000. Na
«A' Garrida Grande», rua llruguayana
n. 00.

DENTISTA
A . Lopes Ribeiro, cirurgião dentis-

ta pela l*iicul(Intlo dc Medioina du Hio
de Janeiro, com longa pratico-: Traba-
lho? garantidos. Consultas diariamente
Consultório, .*ua da Quitanda n. -i8

Malas

CORPO DOCENTE
Ilr. ,I0À0 ItlItKlltO, lente do Collegio Pedro II, portúguez. Dr. AIlTIUIR

lente do Collegio Pedro II, iiintlicmalica. Dr. GASTA0 IlUCII, lente do
Pedro II, IViincezo histmin universal. Dr. MENDES DE AGÜIAII, lonle do
P .im li, bitim Dr. ,I0S..' ,MASI'ltA.\GlOI.I,• nwilii-u iksísIcii o da 1'iiculi
Meilifiriit, Iriincez. Dr M.i.NOI.I. l'i:i!i:ll'.A DA CUNHA, conlieido profo-snr,
eeliiniica Piolessor GUIDÜ MO.NEOIITI'. da Universidade de Pcnnsylvnn
griipliia c inglez. OSWÁLD.O' DOAVENTUILV, medico c director do li
inalliçmaticii e historia natural;

Rua Sete de Setembro, 170

TIIIIU-*
Collegio
Collegio
lailó lll)
physica

ia, geo-
tcrinilo,

iiilqüiriilli ou hereditária em todas as
miiliilVisiiicõCõ. niicumatismn, Rezo-
ma-, Ulcoras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas, Dores de cabeça no-
elurnns, et'., o todas doença* resul-
Ihnlos de impurezas do sangue,

_ curani-so lnl'iiiliyctinonlo com o
Unico ipie. rnm nm só Iriisco faz desiippareccr qualquer manitéslaçfio. Uma

colher ripós as reicições. Em todas íis pliarmacias.

Ul
k o o i l, i* i rc ív

Cura a neiirasthcnia, insomnia, mclancliolia e. doenças
nervosas. Restaura o systema nervoso e 6 um grande

alterantc nutritivo do cérebro
EXCitUSIVAM.-. T^VEGETAb"^Ma ie. <SVs5CfT*.bi*i, b2-"S.wa "Pjwevvos -Kwbs, 2.3*^"B.v\a tia Quúaxvàa, oi o x*cia 'ft-Aeivvos .Ut&s, V2»S

m aí

A Mala Chíneza, .'i rua do Lavrndio
n. 01, é a casa que mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem; chama
a uttenção dos senhu.ios viujantis.

U maior e mais importante do
Brasil. Occupantlo a melhor si-

tuncão da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores clectricos
J?ret|tieiiclu nnnuul de UO.OüO clicn-

es. Diária completa, a partir dc
itISüüü.

End. Teleg. --- AVENIDA
nio np .lÀNF.iHO

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRESSE

S)056 ÍC.V*i\X6uTÜ0,A\\.T\^\Xei>
Largo S. Francisco de Paula, 44

TELKPHONB 3314 NORTE
0 mais confortável salão, cozinha pri'

morosa. . ..
Jlcnu

Mayonnaise de camarão,
caldo, verde ao Progressc, fa-
niiliar feijoada, nngüá bahia-
na.

Ao jantar: '¦¦'¦^'..
Pato com.arroz á proven-

çal, cabrito assado, badejo ;í
americana. Ostras. Legumes
paulistas. Deliciosa garrafeira
•«¦¦(•OHMtMHHMM

Cl»UB DOS PObITICOS

RUA DO PASSEIO K. 78

O mais chie c elegiinto desta capital
ndndez-vous da elite carioca

MUSICA... FLORESAKTE..

lloie,imponcnte íSõircc» cm quo tomam
parte os mais dislinclos ai listas clicga-
ilos de Buenos Aires, sol. a direççno do
elegante cnbaròtier hrasilciro JLLIU MU-
ItAES (unic no gênero), _ _

I.A TltOYANA, cantora à diction.
1ANINETTE,sem rival cantora franceza.
li IBÉRIA, a rainha du baile "-espanhol.

LliNA DOHIa, cantora fianeeza.
I11MA MORA, a graciosa cantante ítalo?

àreenliiia. , , ,
Í5ELLA AMELIA;cpuplelista hespanhola.

CASIiNO-PHENlX
THEATRO PEQUENO

Unico theatro por sessões quo fun-
cciona na Avenida

HOJE^
Duas sessões - A's 8 e ás 10 horas

O dcsonilahte vaudeville

C0CARD&
BICOQÜET

Artistas conlratado' expressamente pela
Empresa PARISI-MOUNA.

A mais harmônica orchestra do j'ig">
Bi»»,=ob «direção riu popular PlCKMAfi.M

(Uma fabrica de gargalhadas)
Amanhã - COCAI',!) & BICQUUET.

Qiiinta-foira, 10, « matinée » dos
poetas, cm bümenagem a Bilac.

iu3tna-nhea.ro S. Hsò
Empresa Paschonl Segreto

Companliiii nacional, funiliidii cm 1 dc
iiilho de lilll —Direcção secnica do
netot Eduardo Vieira—Maestro diroctoi
da oicliestiii, Jo<é Nunes.
A maior viclorin do theatro popular

II0.IH-I7 de" outubro de 1010—HOJE
Grandioso espectaculo em homenagem

nos voluntários cspciiios ilos7-,8 c9
liatalliõcs do 3o iTgimcnto do Exercito.
Ilonrnilo com a presença do coronel Abilio
de Nòronhn.commnndanle du 3° regimento
e seu otado-maior, coinnian,lanlcs c of-
ticiaes dns 7-, 8- o 9 batalhões.

Tres sesfões — 7, 8 3/4 e 111 l/i
A pera ile maior sucí'esso dn acliialidade

0 IMS TOLA 0
Cnmpòros : ALFREDO SILVA e JOÃO

DE DEUS.
D icnur VICENTE CELESTINO cantará

a o Cifiíção do Soldndn ¦.
Duas deslumbrantes npolbeoses: —

GLOltiÁ A IIILACo A'S MUSAS
Uniii banda ilo muisca militar abri-

lliíinliuá o Ics.lival-

THEATRO RflUMCIPAL
3-RECITAS DE DESPEDIDA-3

DA COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA

Lucien Guitry
Enlre 20 o 2õ do corrente, com Os seguinte peças:

LE TRIBUN, de Paul BÒurget—MADEMOISELLE DE
SEIGLIERE, de Jules Sardeau—LA CHATELAINE, de Al-
fredo Capus.

ESTi ÉA, SEXT \-FElrlA, 20
Com a peca de 1'AUL B0UIIÜET

Na Casa Arlhur Napoleaò, Av. nitla Rio Branco n. 122, acha-se aberta uma as-
signatura para essa- Ires recitas aos seguintes preços:

Frizas c winiarotis de 1», 70$: camarotes de 2a, 30$; poltronas,12$; balcões A
e B, 8$ ; outras filas. llSOUO

Os Sis. ussignantes da teninónulá deste anno teião prererencu 4- suas
localidade- ate AMA.MIÃ, QUARTA-FEIRA, ás 5 horas da tarde

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia de sessões, do

Eden-Thoalro, de Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia do A. Gõrjão

HOJE HOJE
Duas sessões— Duas—A's 7 3/-t

c 0 3/1 da noile
A PEDIDO—(i Reprise i>, em ultimas

reprefcntaçòcs, ila appariílosa re-
vísta-fantasia, cm dous netos e oito

quadros
J

Exilo brilhiintissimo dos adores
CARLOS LEAL, 'lliiNRIQUE ALVES,
.10À0 8ILVA, AUGUSTO C0SVA, I1HR-
TIIE BARON, MEI11NA DE S0UTAJ
ELISA SANTOS, MARGARIDA VEL-
LOS • c TTiNA COELHO.

Toma parte toda a companhia

THEATRO RECAEIQ
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO -

« Tournóc » Cremildn d'üliveirii

HOJE HOJE
A's S o ás 10 horns

ÚLTIMOS ESPFXTACULOS com a comedia

o imiií

Cabaret Rcsiaurant do

CLUS3MOZART
HOJE E SEMPRE

A elegante bonbiinnierc da ma Chile, in

Todas as noites, ás 9 horas, suecesso
inegnalavel ila « troupe » conlriltmlil ex-
prõssnínenlo para e.-te cabaret eiri São
Paulo e Buenos Aires pelu Agencia Thctt-
irai Ingieza.

Amanhã—0 DOMINO'.

Brilhante creacão
IVOLIVtlUA.

de CUEMILDA

Amanhã, ás 8 o 10 horas - O CANAIU0.

Sexta-feira, ,i comedia inglez* de
Pinero-MENTIRA DE MCI.IIF.p"r.xrro absoluto

LAlliAA sYmpnlhica cabaretière
OltETfÈ (Única no gênero).

FL0BY, ciintúra irnnccza.
LOS MINEHVlNL
TIUO KANKIWSKV, bailarinas russas.
NINEITE, cliantnuso finnçaise.
SILVINA. a liiLI.A I.L/.ITA.NA.
AkLETTE.Uombianut-Pcltit iloiandaise.

Brevemente Novas estréas.

Variado corpo ile baile sob a direcção
do prolessor PAULO.

Orchestra do tzighiios sob a dlrocçãò
do prolessor br*isi.Icir« ERNESTO NEUV.


