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Hontem dizíamos aqui alguma cousa so
Ire a situação de saneamento do interior ila
Brasil, allusítia ao momento da regeneração
nacional. F.ra um eco da sensacional revê-
lação feita ua Acatemia df. Medicina peloln. .Miguel Pereira.

Hoje pudemos ampliar o opportuno com-
nicnIArio com a uutorisada opinião de um
facultativo brasileiro que conhece, sobeja'
lurnte o interior do paiz, onde. jã esteou emcommissão sanitária do governo e que vem
de concluir nutra commissão no decurso de
vrn anno, na Republica Argentina: a opinião
rf.) hr. Arlhur Neiva. Disse-nos ,S. ,S\:

— A revelação que fez o Pr. Miguel Vc-
reira, com a sua a u to ri d a do de mestre, e
desgraçadamente, uma profunda verdade'
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O Dr..Arlhur Nciba
mormente pnra aquellcs que conhecem os

^^^^mt^&A^m^^^^à 1»?...em ?ollnbornçiio com o Dr. Helisario Penna,
iiisphotor .snnitnrio, fiz lia tempos um re-
íiitorii, sobro ns condições ele sriiido dns
populações do interior, relatório esse que,está sendo impresso no Instituto Oswaldo
Cruz c que seni, o.itrosim, publicado nas
memórias d.iqucllc instituto-. Neste trnbn-
Jlio registo a impressão geral elo que hn nos
sertões tln Bahia, •¦Pernambuco, Piàuhy e
Goyaz, onde as populações são devastada;
pela malária, aníiyioátominse; t-nfi-rmidade
de Çhqgas e a scliistososnic.se, esta ultima
jitim desenvolvimento maior do que so
suppõe,

A provcrbial preguiça, n indolência elo»
nossos sertanejos nada mais são do que.symptomas pathologieos — outro grnnde mn!
do interior — o qne elles .tentem até, m.is
lutam para comlialel-o, seja embora inuiil
•5j;t esforço — porque independe de vontade
própria,

Para nós, pois, o primordial problema do
Brflsil é o saneamento: ou n nação organisa
u. sua defesa sanitária conti n todas as mo-
Jestias verdadeiramente evitaveis, ou tere-
mos que verificar n inutilidade dos esforço1;
de. momento, todos dignos ele attenção e dc
appláusò/.

Outro aspecto que offérecc uma campanha
a .rcspejtb è a differericiaçno dos climas. O
clima por si só não é um faclor de deci-
delicia humana"; favorece, porem, o desen-
yolviniento de um grnnde numero dc enfer-
midades, ns quaes devem ser coinbutidas a

lodo transe, c a seiencia moderna tem ap-pnrclhnmonto Diifficicnto paru isso.
,0 que so observa no nosso littornl — enao 6 preciso ir muito longe — na baixadufluminense, u demasiado conhecido por dou-tos o leigos.
O trabalho a executar e- verdadeiramenteextraordinário e mio serú dc um para outroInstante «pie se consiga um desejado fim.•lu c tempo, entretanto, do coordenarmos cs-forçns «lenlre ns repartições dc hygieno cs-tadunps e municipaes. que-, obedecendo a inu

programma delineado no centro, daria cmresultado a melhor organisação da defesa sa-
hilária, que evidentemente triuinpharin comracilidodo; ao envés da acção dc agora, quan-«ln ussisllmos que o pouco une sc faz nãoeslá articulado c toda a energia é disse-minada.

A meu ver nenhum paiz merece um mi-nistorin on sub-minislerlo de Saúde Publi-cn ninis elo que* o nosso, m.is por completoalheio ãs nnrmns «le burocracia, com ava-lanches de funccionarlos.
- A nulonomin dc que gosam ns Estados éineoi.teslnvelmentc um cint-nrnço para seconseguir uma acção coordenailn; mas, ;.ihouvesse por parle dos homens «lo poderverdadeiro «k-sejo de sairmos do situavüo an-
gnstiosa o de inferioridade orgânica cm quenns collocnm ns más condições sanitárias de
grandes zonas do paiz, depressa sc solueio-naria n questão de organisação para ataqueno mal.

NVArgentina, onde o regimen constitúciò-nnl ('¦ idêntico no nosso, o governo central
encontrou meios de intervi.* nas provincialnfim dc combater o maior flngello — a nm-lnria — c sem quo ferisse, no dc leve, n
Consliuiçf.o, respeito ii nulonomin tias mes-nms proyihcins. Até Rosístòncia; capital elo
Chaco, zona habitada exclusivamente por in-d[os, já chegaram os benefícios da interveu-
ção federal nesse sentido.

O cocfficiehto «lo todas r.ç enfermidadescontagiosas vem deoresceneJò do áuno pari',anno. Unsta um só exemplo, uma só cita-
ção, «doiiiieiilissiiiia. «pie tudo exprime : emIoda a Argentina, ha dous anno:;, não se rc-

J gisla um só caso dc varíola.
isto bem mostra como já sc vulgarisou.

pelo processo de modelar organisação sani-taria, o sysléma do vaccinação.
Quando, cheios de satisfação c de orgulho-poderemos também dizer o mesmo? No cn-tanto os nossos sertões, periodicamente, sãodevastados pela varíola, que ceifa milhares cmilhares dc vidns.
Pnra terminar, basta dizer que o nosso cs-tado dc saude preoecupa particularmente,com interesse absoluto, ate no estrangeiro.
A missão Roehfeller outra cousa não & queuma alta fiscnlisnção sanitária dos listadosLindos cm todos os mercados ela America,missão de estudo, ao mesmo tempo, e quevem premunidn de poderei r,ara agir no ter-reno sciéntifico qne. interessa ao seu paiz deorigem. Assim e- que ella observa entre nósns nossas condições sanitária?., lignndo-a» aointercâmbio commercial; verificando assimsi o nosso mercado pódc ou não estar emcontado com o dos listado-. Unidos; c, sc-

gunelo estou informado, na ticçnp nobre' dos«cientistas da grand? Republica do norlc haintuitos de omprehendiroentos de sanidadeaquellcs mercados que satisfaçam 6 prnça c\eIn, ju por meio tle nccòrdr» cora o.s respe-
çiivas autoridades )e:caes, já por conta pro-pna exclusiva elos Estados Unidos, com adívida permissão elo nosso governo.

liu considero todos esses emprel.endimen-
los, tão nobremente conquislados, no terre-no elo commercio, da industria e da seiencian verdadeira propaganda da civiüsaçuo. do'trabalho c ela paz !

Eis o que penso para satisfarei* ao «ppelloela A NOITE, que teilgo, oulrolim, muitonobre.

A|despesasj|ue a Prefei-
turanao gosta tle fazer
Os molamuos lio toldo ria

travessa Flora toca-
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O inioio da conferência
hoje no Oatteto

Çom o fira cio dar a ultimo do mão nostratamos do laudo do accordo que» solueio-n.if* ó caso do Contestado, o Sr. presidenteun llcpubliea convidou pura uma cònfcrcii-cia na Cattete, A» i:i horas, os ehofò» dos «o»vemos do Paraná e Santa Catliarina'.
Quem primeiro chegou no palneio presi-deliciai foi o Sr. coronel 'Schmidt, ncomim-ni.tido tio Dr. Maximinno dc Figueiredo,advp-

gado dc Santa Catliarina. Fel»o S. Fx.quinze minutos depois da hora rnnroada.Km seguida chegaram no Cftltele o.s Srs.*Br. Afliinso Camargo, cm companhia do Dr.Sancho de Darros Pimcntel, advogado do Pa-ninii. c Dr. Epitavio Pessoa, advogado d?Sanla Cathnrinn.
Conduzidos iodos filé o salão de despachos'Io Sr. presidente dn Republica, ali começoua conferência alguns minutos «ates de 15 1:2horas, '
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O projecto do deputado A. Azevedo e os
planos do Sr. A. Leivas

'^Ui.1"1* "I1*"!0*»». Porquanto <.r. bancos dfle-rcdilo existentes não lém em seus estatu-

Na gnrden-part.v 'fo Passeio Publico, que.
foi a nota elegante da linda tarde, de hontem,
eram muito gabadas as lindas rorbcillcs dei
flores italuraes qne. enfeitavam os lugares dis-
tinetos. Sobretudo as senhoras .; os poetas —
era avultado o numero de poetas presentes —
nio.tlraiuim-se embevecidos de legitima gnso no
contemplarem Ido lindas flores. "Que. belle-
ai", "Que maravilha!", "Qne cncaninl" c.

outras exclamações cnlhusiasticas brotavam
a cada momento e por toda a parte. Um dos
mais festejados poetas — os poetas estão em
plena moda — faz uma dissertação sobre o
Rio e. sobre as flores, c acabou dizendo qne "a
Guanabara <í a mais bella das flores do jar-dim de Deus".

Foi nm suecesso, sã perturbado por uma
encantadora senhora-, que propoz a nomeação
de uma commissão que fosse ao prefeito, oartístico orgunisador dc tão linda festa, pe-dir-the rfue comprasse um novo toldo para o
Mercado de. Piores, na travessa Flora. A pro-
posta pareceu estapafúrdia e. foi necessário
que sc descrevesse o estudo do toldo, ha variou
niezés completamente esinnlambado, c cujo es-tado de. miséria ei eloqüentemente, deliuvislra-
do pela gravura acima, para que todos aca-bussem concordando cmn a üUd. As despesa
não pôde ser dessas cie aleijar a Prefeitura-
basta mesmo que o Sr. Dr. Azevedo Sodrc ouo Dr. Júlio Furtada adiem por alguns mezesa creação de novos empregos, para que semsacrifício algum possa sair dos cofres munici-
paes o dinheiro mfficienle pura a aenúisiçõõdo novo toldo. E si a Prefeitura não puder delodo gastar dinheiro em despesas como essn.resta aos amigos das flores o recurso de limasubsnripção, que seria certamente coroada domelhor suecesso. K, dahi, quem sabe '.' Tal veressa subscrlpçãò desse ate para uma limpeza
geral no Mercado de Flores, bem precisado
que anda disso, o coitadinho! ,

Contra o "pistolâo"
• <**

Uma providencia morali-
sadora do director da

E. Normal
O Dr. Ignncio Amaral, director da EscolaNormal, fez a secretaria deste estabeleci-monto distribuir, opportunnmenlc, nos pro-ressores o docaiiles do mesmo, o seguinteoffic.o :

r -'iDa 1t,rl'(,.m d" Sr. director e para os ef-feitos do disposto no art. 45 c seu paragra-Pho d.i Tegí-lamentÒ vigente, peco-vos infor-mar, nli* o «lia f> de outubro próximo, sobreos seguintes itens, por escriòto :Io — Si iecciona ou leecionou, desde a
promulgação do regulamento vigente, forad»stc eslabolccimcnto, em cursor, n alumno.;ou.candidatos á matrícula nn Escola Normal;2° — Si, embora não lecionando ou nãottndo lecclonado em qualquer curso, indi-vidual ou collectivo. nas condições do itemanterior, tem ou teve, em alguns dclles.
qualquer irlercsse elirecto ou indirecto e siseu nome figurou em nnnuncios ou prospe-olos ele qualquer de/ises cursou, como la-
íciulo i-nj.tb do respectivo profcssoraelo."

j A direücrin acltial da Escola Normal, com(isse officio, quiz saber hpòiins com quantosprolossorcs daquelle estabelecimento podiaconlar para a organisação elas mesas cxàini-
qadoras no fim do anno lectivo, isto o, elas
provas n serem feitas uli, dc 3 dc novembrocm deante. Porque o Dr. Ignacio Amaral,
i.!ie.,voo,__jl.íitituiuda._uurjui .Jnterinidajilsssynipath.cn o Dr. Afranio Peixoto, não de-seja façam parte de toes mesas professo-res calhedraticon c docentes que tenham aln-mnos particulares, classes e cursos fora daNormal. E o peor, t.u o melhor, no caso, c
que á secretaria tio estabelecimento dc cnsi-no cm questão poucas, muito poucas respos-Ias chegaram satisfazendo os itens do offi-cio do Dr. Ignacio .-.maral.

Cada qual tem sou plano dc salvar n crisofinanceira. O Sr. Augusto l.civus, que fi-lava hoje na Câmara com vários deputados,anda agora convencido de qui n salvação doPuiz cstii na creação do uu. grnnde banco
Pun-Ainericiino, con-
forme procurou «le-
mònstmr na Soclcdn-
do Nacional do Agri-
çultiira; porque é de
parecer do que não hn
i.ndn como n fncilldn-
dc dn credito para in-
«•reineiitui' industrias «•
agricultura. Referia-se
S. S. no projeclo «ie
credito ngricoln, «lizen-
«I o:

— Não conheço cm
suns minúcias o pròje-Cio Arnolpl.o Azevedo:
mns, pelas publicaçõeslei Ias e ele. nccoriln
rom o «pie tenho lido
em algumas entrevi»»
tns cin A NOITE, vejo«pio. o eixo tle seu me-
cnnls.no consisto naemissão ele títulos hy-
polhecarlos c que, co-mo multo bem «liz o

, próprio Sr. Dr. Ar.noipi.o, esse incalculável palrimonio, que .'•n propriedade Immovel nn lirasil está im-
produolivo, c.ílognado. desv.ilorisodo, sem
pro^rc-dir nem circular, por falia de hppii-cação visto que o instituto hypotheciirio .'•ncliialmerito um grande blóro sem flexibi-

qne só os bancos poderiam moviinen-nno fossem vertlndeir-s casas de pre-já os denominou ilgucin. u ir..-
ele liypolhcco cm lilulns dc

por simriles endosso, lo-•rqtielle deputado, que-(le ouro cm pequenas

Hl fml _r^-f__BV/}_e_i
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O Sr. A. I.civas

como incre-
e.n geral. «. nté tio

com n creação de esln-
movimentam o-, liiulo*

INQUILINOS E PROPRIETÁRIOS
-«em-

reorganisação da
Hespanha

MADIUD, 18 (Havas) — Na sessão do Se-
íiüdo, o Sr. Alaestrc protestou contra a cani-
Jjanlia lendeiieiosa n respeito de pretendido»manejos suspeitos do linisuli ele. Marrocos
contra os proteetorados europeus.

Passando depois n tratar de assumptos mi
litareSj o orador pceüu a clcyáçãb do cffe-
etivo do Exercito cm pei dc guerra a dous
milhões; tle homens, o augmcnlo do soldo
dos officiaes, a crenção dc um organismo e&-
pocial destinado no fornecimento dc muni-
ções, o o desenvolvimento dn aviiiçno.

O Sr. Maestro terminou o seu discurso
protestando contra o excesso ele officiaes nos
quadros das eilffereiites arnius.

Na sessão da Gamara tios Deputados foi
discutida .1 questão do monopólio ele expio-
ÍIIVÜS.

AS RAPOSAS

I

A loteria de Sete Lagoas
em juízo

BEiÍLÔ HORIZONTE, 18 (A NOITE) - O Dr.
Senna Valle, procurador da Republica, chamou
a attenção do procurador fiscal federal, parao facto dos bilhetes da loteria de Sete Lagons
não serem sellados. O concessionário dn lote-
rin referida requereu ao juiz federal mandado
dc manutenção de posse, pois a policia esta
dual está apprehendendo os bilhetes, arnea
canelo agentes c cambistas.

O Dr. Carvalho de Mendonça acha que seria
inconstitucional plprlei entre unse outros

lidado;
lar, si
go, como
cciõnamcnlo
100$, transferiveis
graria. como lembra
brar esse mnnnlitho
barras portáteis e no nlchhce dc todos.

; O Sr. coronel I.civas, qiu* iiiima conferen-cia realisada nn Sòcicdnde Nacional elo Agri-cultura, a 2C dò passado, expoz as condiçõessob ns quaes julgaria nccrlada n fundaçãode uni bnneo que viesse satisfazer ás heces-sidõdes da lavoura, é dc opinião que ao nrn-
.içelo do Dr. Arnólpho Azevedo, que nliiUsinceramente ampara, falta um attributo
complementar, uni caracter de gchcralidndej«pie se conseguiria pela fundação dc um
grande bn.ieo Pnn-Àincricnnó, com um eu-
pilai dc dez milhões d
200 mil contos de i'e'is.

~ Como tive oceasião dc expor na niinlia
-íUUi_i£e»U-.ia.í--rJ,ílisse. S. S... *s^tíSS& iaueo.com aqucllc capital incorporado na~Amcrien
tio Norlc, pnra funccionnr nestn capitnl c
em todos os Estados ela União, teria por fim
principal incrementar as principaes iridiis-
trias do paiz, notaclamenlc a pecuária o n
agricultura.

Acha S. S. que nm banco assim, nos mol-
eles elo Pan-Amcrienno, facilitará ;i movi-
ment.ição elos litilos, que, sem elle, terão de
nffrontar as mesmas difficuldádés dc c.r.n-
cessão dc emissões dc letras liypolhccárias;
por falta absoluta ele quem as desconte, a
não ser com taxas excessivas c inconvenien-

libras, ou sejam

tos nulorlsnção para operações hypothccn»rias di, iiiodn que os pequenos capitalistasprpierom ns caixas ceonòmlcaB ou os dono-Mios nos bancos com retiradas facultativa»o com rncilldadcs que não permlllom os ti-tulos hypothccnrlos.
Os nossos vlsinhos «lo Rio dn Praln cmfrança, prosperidade, conseguiram a fácil.-dade d0 credito ali existem

mento de- Industria
próprio commercio
belccinteiilos quehypotlteei.rlos.

• - No Brasil o projcclado Raneo pnn-Americano, como expuz cm ínlnhn eonTôren-cin, vira snlisfazcr essa Inciinn; r solirè sernm Tstalieleclmcntò de real vaiilàgem; ser/l
junilndo sobre molde» novos o espeeiaesIrnzcndo resultados viislos o vindo normali-sí.r a marcha dos negócios em gernl; fazciiètocessar npanlro cxislcnlò; tríiiiquiilishhdo »»
commercio e ns industrias ameaçadas doimpostos reclamados pela nossa afflictlv»situação.

O Sr. coronel Leivas, com .-. sen plano hnn-cario submeti ido no parecer dn SõeledàdaNacional <to Agrlciilluruí nutre fervorosa es-pernnçn de vcl-.o fruliflcnr e, nindn muis dt*vcl-o npprovado pelo Congresso c polo pre.sidenlc dn RepuBficn, tão elevado e patiio-tico considera ii(|i.elle emprciienilimerilo qnecomo (liz S. S., não ú nciiiiuma phnntns-mngorln a .folio Vernc, po.»quairtò apezardns grandes vantagens que offereeé; tem
perspectiva griiii.k-s lucros.

ftenlme.ile — diz o Coronel I.fivassando cm revista ns vanlnucns quea crenção do banco qne planejo o
poderá ler um empréstimo ouro'deoito milhões de libras òslcrlínnfi "." no aiino, sem ônus nl
juros ;i pagai' serão
troca ei

cm
—. p.ns-
oTfereòò
governe.
seis oa

nó juro .lu
íiim, porque os

rceriinolshdos e.nn ainu outro empréstimo leiln no ba.n-co, ele 120 contos moeda papel; no juro dc.. ",' no .'111110. sem nenhum ri>eo pnra o
pniz o garantido pelo empréstimo cm ouro.fera o governo mais .1 " » de juro ao anuosobre um credito tle 100 mil contos, quoabrir» ao banco, nindn com o fim ele maisImpulsionar a pecuitrin e n agricultura, som-ma esln que será níõ vi ilimitada eni contacorrente, sul. a garantia dns letras liypotUe-carias émUtidiis pelo próprio banco c pagasoo par nr. iiitilnnrio ou lambem por outros
títulos, ou ainda com ò Insiro melallico.

Não Síitisfeilo com n crenção destas vau-tngciií, o Sr. Leivas diz que 6 banco não
quer ..culmina isenção de imposto, 0 offc-
roce ainda,ao governo 5 "," sabre q»,• sens:dividendos o I °\° sobre todos os cmpresli-
mos relhtivós n pccttnrin ê á agricultura;
contribuições eslas destinadas no refr-nte ele
papel moeda.

Ií os lucros elo banco ?São grandes ~ respondeu-nos contenteS. S. — com o contrato n fazer com o go-verno dn lírnsil, como se deprchende pelos
juros qne receberá pelo seu emprcslimo emouro, garantido pc-ln seu patrimônio o pelocmpresli mo çm papel moedn, e perceberá a
tliffercnça dos juros n pagar no governo no
cmprcstinib fixo c nn conta corrente.

A GUERRA
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0 aspecto moral da quesíão
ele sc esperar, os comnicntarios cias

fi' cedo. Aiuda estão verd«»..jr.

Dor de viuva
"O lar amada dos deuses 6 como a roseira

florida.
O esposo è a haste, que sustenta, e a es-

posa a flor que envia o seu perfume nas
azas da brisa.

Quando o jardineiro poda a haste viri-
dente, a rosa deve fenecer."

Assim disse Confueio.
E si não disse devia ler úilo.¦A. China é o paiz onde o espirito domes-

íico está mais arraigado.
Andava uma tarde um philosopho passean-do fora das portas de Pekin, a meditar em

cousas transcendentes.*.Yo azul do cão se recortara nítida a si-
Ihiicta de um pagode.

.luncos desciam lentamente o rio, tranquil-
los como desenhos de porccllana.

O sol dourava, com seus últimos raios, o
botão de crpstal do gorro dn philosopho.

Em um jardim minúsculo, junto a uma
casa enfesloada dc trepadeiras, estava uma
mulher de joelhos.

Siias vestes eram de. seda branca como a
neve. Sen roslo era lindo como a flor do pc-
cegueira.

Debruçada sobre um pequeno comoro de.
terra, que denunciava uma sepultura, ella
chorava.

Chorava e colhia todas as suas lagrimas,
uma por uma, no lenço de. franja dourada,
que. trazia na mão esquerda. ¦

Na mão direila tinha um leque, que affla-
va sem cessar sobre a terra fresca do co-
moro.

Qual é o motivo dc sua tristeza, Flor
da Primavera? — perguntou o philosopho.Honra da Terra e Orgulho dos Celestes
— respondeu a'joven; meu marido morreu l

Sem duvida era um bom esposo ?
.1 flor dos esposos .'•— exclamou a belia

viuvinha, cujas lagrimas choviam sobro o
lenço bordado.

Afíis por que eslá a abanar-lhe o jazigo 'l
Prometii-lhc — respondeu ella cm sola-

ços — não tornar a casar-me antes de. estar
secca a terra dn sua sepultura .'...

K. •

Sr
era
nossas rodas dc foro, affeitus aos processoscrendo» pelo conflicto múltiplo e continuoentre ns relações e interesses ele inquilinos
c propnctnrios.

Dada a importância e oppòrtunidade doassumplo, que está a reclamar'uma regula-mentação especial, procurámos, no /intuitodc ouvir mais uma opinião autorisadà, oSr.' Dr. Carvalho elo Mendonça, ijiíriscòii;-sullo o nome que anda preso á literatura
jurídica elo paiz por vários trabalhos de di-rcito civil.

S. S.; depois de fazer referencias á entre-vista do Dr. Solidonio Leite," disse estar dcnccôrdo com aquelle advogado no-facto elereconhecer com elle que são excessivos osimpostos, taxai, foros, lnudcmios, etc., eren-
dos pela Municipalidade, qne c elevado o
preço dos alugueis c muitas vezes instif-ficiente o mobiliário dc certos inquilinos.
S. S. ainda concorda com o seu coliega nnvulgar imponinalidadc dos pagamentos e tio
trabalho da chicana prejudicial aos. proprie-Lírios, e tem como incontestado que a leiele processo entre nós ei cara o contraria
aos interesses elo locndor. Quer, porém,considerar um ponto dc insanável elivergen-
cia. E' aquelle que se refere á rcgulamen-
taçáo das relações entre inquilino c pro-
prietnrio.— As relações de ordem particular o júri-dica entre o proprietário e o inquilino —
affirma textualmente o Dr. Carvalho de
Mendonça — constituem matéria de direito
substitutivo regulada pelo Código. Sei quemuitos argumentam contrariamente, lem-
brando que em outros paizes não acontece
outro tanto.

Não se empenha, porém, S. S. cm destruir
semelhante argumento, porquanto o mesmo
eqüivale a se dizer: "Mu paizes dc consli-
tuição differcnte dn nos.su", sentença esta
que não merece commentario, porquanto, .si
assim não fosse, não existiria uma Clonsti-
tuição brasileira, uma ingleza, outra franee-
za, e assim por deante. Existiria apenas uma
Constituição universal, visto que todas se-
riam eguaes. Não se eletem. por isso, S. S.
nostas considerações. O fnclo ó este: o dl-
rcito civil é regulado pela União. Qualquer
lei nova sobre, inquilinos c proprietários sc-
ria inconstitucional. Além disso o contrato
de «iecação é cousa muito antiga, conserva-
da, com algumas alterações, tal qual exis-
lia no direito romano, c figura como um
daqucllcs contratos onda a vontade unilate-
ral, onde a vontade de uma das parles pódc
terininal-o no momento eni que quizer.

O Dr. Carvalho dc Mendonça colloea a
questão ntlin ponto dc vista exclusivamente
inoral. Acha que tudo depende da educação
c dos costumes dos inquilinos e proprie-
tarios.

S. S., por exemplo, diz residir hn oito
nnnos no Rio o confessa que se lem dndo
ús maravilhas com todos us proprietários.
Cobram-lho caro_ o aluguel, é verdade, mas
S. S., como jurista que è, reconhece os di-
reitos alheios, dc modo que, cumprindo seus
deveres dc inquilino, sabe exigir também do
proprietário o que Uie c devido. Assim S. S.

A nova offenswa rumaica
parar degradações próprias do uso da casaporquanto sabe que cilas correm por conta(Io inquilino. Os proprietários, que le"m li-herdade elc contratar, que podem avaliar oaluguel elo suas casas come. bem entendem
que sc ncautelera nn escolha tle inquilinosou nas cláusulas dc seu contrato. ' *

— Realmente — junta o Dr. Carvalho dcMendonça —, ninguém os obriga a alugarcasa para este on aqucllc indivíduo, comoninguém os pódc forçar A desistência dacaria dc fiança, uma cousa que já está nosnossos costumes, invento que nos vciu elos
portugttczes, mas que não existe na Euro-
pn, nem na legislação do paiz. São medidas
cuja applicação depende elo nccôrdo dns pnr-tes, como acontece nn Europa com a exigcti-
cia do muitos proprietários, que, si não têm
o costume da carta dc fiança, têm cm com-
ponsnção o de cobrarem quatro ou cinco me-
zes de aluguel adeantadame.ntc.

Não devem ser outras ns precauções dos
proprietários, nesse assumplo todo «lc or-
dem moral, no que concerne ao mobiliário,
porquanto, si lhes cabe. direito sobre todos
os moveis — "translata et injecta", como
diziam os romanos — está cm suas mãos,
dclles proprietários, a pesquisa c a fiscaü-
sação que os poderá prevenir da tlcsillusão
dc não lograrem cobrir com os resultados
da penhòra a quantia dos alugueis em
atraso.

Fora disto — concluiu S. S. — j fora de
Wes precauções, c independente da face mo-
ral do assumpto, qualquer legislação seria
inconstitucional, si bem que eu não deixe
dc reconhecer a facilidade com que tudo po-deria ser regulado por meios illcgacs...

Conflicto e morte em
Cntrallnho

CURVELLO, 18 (A NOITE) — Deu-se cm
Curralinho, município desta cidade, um con-
fjicto entre diversos sujeitos, havendo forte
tiroteio de que resultou a morte de Manoel
de tal.
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A rrrfião onde os adiados estão operando ao norte do Somme. As seitas indicar/t
a direcção da offensiva dos anglo-francc.zcs contra Bafianme-».m-

Os rumaicos retoma-
ram a oüenslva

BUCAREST, 18 (Havas) — Os ru-
maicos retomaram a offensiva na região
de Predeal, e perseguem os teutões. Nas
vertentes da Transylvania continua re-
nhidissimo o combate. O inimigo ataca
com extrema violência, mas não con-
seguiu ainda o menor suecesso. Todas
as noticias relativas á situação militar
são tranquillisadoras.

¦»* móm m
NA FRENTE OCCIDENTAL

.«¦..»¦

No sector francez
¦ mo** i

O Sr. |r?goyen nãD quer
continências

BUENOS AIRES, 18 (A. A.) — 0 Dr. Hip-
polilo Irigoycn, presidente da Republica, «leu
ordem para que, dc ora cm deante, não lhe se-
jam prestadas as continências pelos soldados
da guarda, á sua entrada e saída do palácio
presidencial.

Resistiram á prisão e
foram feridos

FRANCA, 18 (A NOITE) -- Sebastião Fran-
cisco de Souza c Jesuino Romão, ao serem pre-sos, por haverem ferido a uma mulher dc
nome Mnria Rita tle .lesus, reagiram, sendo
feridos pelus praças dc policia, o primeiro,mortalmente, c o segundo, levemente.

offi-PARIS, 18 (Havas) — Communicado
dal dns 2fl horas dc hontem:"Em toda a extensão da frente do Somme
houve bombardeio reciproco, que por vezes
se tornou extremamente violento. A liste de
Belloy-en-Santerre repellimos, como prece-
dentemente, dous ataques inimigos. As per-
das soffridas pelos allèmães são muito ele-
vadas. O.s aviões inimigos lançaram bombas
sobre Aniiens, mas nno causaram o menor
prejuízo militar."

—¦ mm m
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

NOS BALKANS

dento o esforço que ali fazem os alliados pa*ra esmagar os búlgaros.
Os próprios rommunicados officiaes, qa«scrain nestes últimos mezes mnito lacônico»

sobre a» operações ria frento da Macedonia,
são agora mais minuciosos.

Sabe-se quo os búlgaros se reforçam acii-vãmente parn impedir quo os servios rom-
pam a sua frenle na curva do Ccrna. Nensaregião, entro ltrod e Skochlvir, travou-se
uma batalha que durou dous dias o que teveuma violência inexccdivel. Travaram-se fero-zes combates corpo a corpo nas trincheiras
dos arrabaldes norto de Brod. Os servio»atacaram oil o vezes as linhas búlgaras; mas
quando estás estavam a ponto dc ceder, che-
garam reforços allèmães que desbarataram
os servios.

Alguns críticos militares mostram-se snr-
preliendidos com a completa reorganisação doExercito servio c sobretudo com o seu adex»tramento."

¦»» mo* i—
EM TORNO DA GUERRA

As impressões de Berlim
' NOVA YORK, 1S (A NOITE) — Radiotrra-
pliam dc Berlim:"Nos círculos militares rcconhece-so que
as operações na fronte da Macedonia têm
aetuaimente grande importância, pois é evi-

A casa Krupp augmentou o
seu pessoal
NOVA YORK, 18 (A.'A.) — Tòlegrammas«lei Berlim dizem que a cosa Krupp; torne-cedora do governo nllcmão, vae entrar numanova pluise ele grande iiclv'idade, tendo au-

gmen'|ado o seu pessoa], afim de poder dar
vencimento ás cncommeudns diárias quechegam;

Segundo essas noticias, tal fneto obedece
no intuito qtie tem o lísiaclo Maior allernão
de retomar a offensiva na frente oceidentn),
logo que cnlro a campanha do inverno na
Russin, qi.j lhe pcr.miltira retirar tropa»
desli. frente pnrn aquella.

A propósito a imprensa dessa enrolai fag
longos couunenlnrios.

m
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Ecos e novidades
• ... a -

M a* chefe» tlus repiirticoos iuliórtHnndn.i
¦o. mliiMerl.i* resolvessem lomnj nfwrlo «
el.fiilii.' une IIich inniidnm o»; mlnlilrot !"'•
tlimiii iniiirinacòe» alreiiinitannniln» Holire;oi
automóvel» a seu serviço, bavlnmo» de rauer
de multa cousa interessante. Saberíamos, por
exemplo, dos serviços que prcttonr certos au-
lomovelt d» Polleln, dn Snudo Publica, do
Corno de Homlielro» e de nutv.is repartlçoos,
serviço» esses em intclio dosaccordo com n
lei cm vliMr. Saberíamos, por csomnlo, pnr
«me mu medico dn Corpo do llombelros, ruiu
consultório o residência fiei n« avenida Mom
tle Sn, proxlmo ú Lapa, lem «iuohI sempro no
«eu serviço pcssnnl um nuloinovol do l.i.rp.i,
pintado com os reapeellvos característicos
m guindo por bombeiros fardados,

Mns, eslá claro quo ncnliuni cheio do rs-
¦arliçfu» dirá essa» eousas j das informações
Sue mandarem no ministro — II ;0 <l«e ninn-
iarom—constara apenas o que elles Julgarem
«ue deva e possn ser dllo, sem lliconveiileii'
|cs para a sua sllnaçfio. Seria real monto, o
'cumulo si elles viessem eòiifessnr que lurriii-
cem conscientemente uma lei llio claramente
expressa como a quo determina o uso <!.>..
«utomovcls officiacs exclusivamente . para
objecto de serviço. A circular «lo:. ministros,
•Hás em obediência no volo dn Câmara, tom

mesma significação que teria por exemplo
uma circular «le» chefe dó policia aos donos
de "belchior»'! ou casas do prego Indagou-
do í\ jú compraram conscientemente roubo*,
quando o como fizeram essas compras u n
quanto monta o valor dos roubos comprados,
ou mesmo umn circular aos delegado. di>.tn-
clac» inilagiindo si Já receberam dinheiro
«los "hclchiors" e «hinos «Ic casa dc jogo.
«liando e como receberam e u quanto moiitu

dinheiro recebido...
Kssns circularei poderiam ser respondidas?

Está claro que não. Poi-. o mesmo acontece
com n circular sobre os nulomovcls. cujo
resultado pratico será tudo quanto existe dc
mais m.llo.

i• •
Dentro de poucos dins n còmmissno dn

promoções do Exercito organlsnrá ns llsl-is
do» officiacs candidatos á piomoçân pur
increciiucnto, visto ter cessado o cffeito do
«viso quo es suspendia. Alguns interesso-
dos se asilam nu pesquiz.i i!_s malprê.» i»:--
tolões, chegando o affirmnr diitcelpa.ilaniMitc
que contam com o voto do general Fulano,
do general Beltrano, etc. .Ná» acrediUmo».
salvo si o filliotisino já sc implantou uo
Exercito, ferindo a lei baslva dc siri cxis-
teneia, Não se pôde acreditar que os gene-
racs da commissão dc promoções, ciosos:.do
seus devores; digam de antemão que tem
candidato. Q principio de p.Mmoçao po: me-
rc
¦e
luo.
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A arrecadação federal Emquanto espera os
no Estado de Minas orçamentos

O Sr. rolnMro da Vlaçio enviou á Cninnm
dos Deputudos o seguinte officio do Informa
çôesi"Em resposta no vosso nfftelo n. 313, rela-
llvamviilo no nqucrlinciili. du InformnçuC» «o
Sr. deputado Hvnrlslo dn Amnn.l. cnbMio I»;
formar que, cm 19 do fovorolrn dc IOÜ», vol
cclcbindu entre o governo do Iwniln dn mn
de Janeiro o Eduardo Dcwlght ToombrldKO o
contrato do co .striicello o oxploraçflo dc nina
redo tõlophònlcn uu tmlo o território do ro.ro.
rido Estudo. . . .

Por osso contrato poderia o concessionário
fazer n llgnçrto dessa rede com n Capital l-o-
deral, desde que hoilVOSíO C0UC0Si.no du «jover.
nu federal. , ,,, .

Do tado. por derreto n. 7.1500, «le W, UÇ
ngoslõ de ltlllll, foi-lhe enncedldh |içi'm|iwHo
para n nsscntnmenlo de um cnlio mibinarliioi «o imiihio. «»"<»
entre osln capital o n cldndo de Mcllieroy(|bombardeio habitual

NAS FRENTES RUMAICAS

A aifuaçio
LONDRES, 18 (A NOITE) — Itndliigniphnin

dc lluearcst: ... ,"(Is communicado» offlclac» de hontem do
iii.ii.' *' de hoje de iu..iit.i. aiinuucliim que uh
operações uu Trnnsjlvanla nroscjuem com
ijrnnile Intensidade. .

.Nos vnllo» de oitnr, ua regluo de Savala c
nn du lliuavaniu, no sul do Hubul.e no du
Jiul, nu tropa* rumuleu» fizeram novo» pro-
grossos c ciipturornm quusl tresento» prlsiu-
neiro», Todos o» enntrn-iilnqiie» dn» nustro-
nlli-iiii.es Iniiiiu rcpellidos com enorme» per-
das pnrn o inimigo.

Nn região dc 1'iviK-al continua travada uma
grande bntnlha.

No lla.iato. ao norte de Orsova, pr.i:.cgue 0

havendo sido posteriormente, por decreto nu-
mero ll.ia», de 98 «le julho de 1010, transferi-
dn ii nlludldii concessito ú luleii.rbuii Iclcpno.
no Còmpnuy of llrnsil. . ,

Pela clniisulu I, dns que l.al-.nrnm com o ci-
tudo decreto, cabia íi Repartição Geral «hn
Tolegrripliòs fnaor n flsoalisncfio do Innçamon-
to do cabo por ondo De ciiVctua.il ns rospç-
clhns irunsmlisó.is, n qual foi (leacinpçnlindii,
tendo sido inaugurado oÇriclalmento o servi-
eu tcolphonlco por melo do referido cabo cm
Í2 dc Relembro de 1010.

Nfio gnsnndo n companhia do nenhum outro
f->vor do governo federal, nem participando
este de qualquer vantagem proveniente de
renda» il» exploração do serviço, ullás executa-
do sein reclamação do publico, Julgou o ffovcr-
no desnecessária n designação dc mn Iiscai,
como lhe facultava n clniisUlij IV, mio obst.ni-
te ler n companhia, dc accórdo com a cláusula
V! recolhido iü Thesouro Nacional ar, «pio-
Ias m.ra a respectiva flsehllsnçüo, de cuja .np-
pllcaçfio só 0 Minislcrio do Fazenda pudera
prestar informações.

Das empresas que exploram o serviço lele-
pbonico interestadual, nenhuma se nçlin na
situação da dc que ora tratamos e.poi; isso.nno
crtfio sujeitas á contrlllnlçfio para o riiesottro,

Sno eslas as informações quo me cabe prós-
Inr-VOS dc conformidade com o cnnlrnti» cc-
cbrndò cm 29 de agosto de 1010 entro «» go-

vcriio federal e a lntcrurban 1. C. of Ura-

Nn Dobrudja, desde o llltoral ao Danúbio,
violento bombardeio. Em diversos ponlo» as
columnas russu-rumalcas íixoruru novo» pru-
tílNOV.\'V0ltlv, 18 (A NOITE) r O ultimo
commuiilcndo nqui recebido do licrlim sobre
ns operações nn Transylvahln dia <iuo os ru-
maicos resistem oiistinadiiinc.itu a todo» o:
ataques nas montanhas dc Oyorgyo,

Accresccnta qüo quasi tudo o primeiro oxor-
cito rumnlcó loi ni.niqiiil.i.l».

Mns termina confessando que os runinlcos
occupnni ali.du alguns distrlctos da Ironsyl-
vnnlii e que a batalha ainda se truva em ter-
ritorio austríaco.
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Outro discurso do Sr,
Sonna FiQuairodo

O Rr. deputado Sciiua Figueiredo, raatan-
do bojo o ilo «Ias considerações que hontem
filem, na Cnnisra, iiuando, a propósito dn
Industria mineira de manl?lgn, so referira
no Julganientn expresso jior um senador pau-
lista om rclncão á .Jlmliiutn urrecndaçfin do
Impoilo de consuino em .Mino», lembrou a
Câmara quo ocmolhanto nc-msnoílo Ja fora
dcslrnliln pflo ..ciutilor Fraiicisco Sallcs.
Itcalmcnlo dissera f»sà senador que, cimo
ministro dn Faxonilii, tivera a nltcnçno muito
altrnhldn parn o pequeno cuntiugente do »r-
nicndação do Minas; examinando; porem, cui-
dndosnmente o phauomono, verificou que
não si Mina» (Scraes como n Districto Fe-
dcnil c todos ns Eítndos longínquos deixam
muito a-desejar Munnto á mnlerlu dc arre-
cndnçflo. ISittro "rins rnxQoS que s« preii-
iliii.i) ii fnliu dc transportej bstonsilo «torri-
ti.rlnl, etc,, o soiiadov Francisco Salloí
lembram a illfflculdade provoriicnto do fiiílo
de estnrcm ns ropnrtlçííUs nireeadndhrnn de
taes Ksladns privadas de nutoildndes flscnõs
o á clrcumàtnncln do serem elles! trlbüUriüs
dc S. Pnulo, Districlo Federal, Rio de Ja-
neiro, Ilnhla c prlncipalmenlo de Mlnns, Ac-
cresce ainda que os Kstadoi centrnes nfos-
tndos dos Estados aduaneiros, mnls qne to-
dos se roscnloin da Inoldencin do imposlo
sobro n producçno, eomo ciusumidorcs que
são dos próprios produetos.

O orador, dada n loporcuisilo que teve na
Imprensa n nceusnean do seimilor paulista,
cujo nonío nilo declinai deseja coniplctnrni
nizíics nprcsenlndn» polo senador Sallcs,
lembrando, porém, ante» que. olniln nn tom-
po do Império, o conselheiro Andrade Fl"
guclra fizera o mesmo reparo, o qual, oo «pu
parece, foi cohiilmente destruído pelo conse-

¦eciincnto, para hein do Exercito, uno deve
ler deturpado. Na hora actual, cm que a

jnocidáde nffluo ás fileiras para defesa da
Pátria ussignalan.lo uma ép.ocn dc appnre-
Liamciilo effieiente das forças armadas, dc-
vein os responsáveis pelo Exercito ser justos
# inflexíveis nn applieação da lei. A .|0m:
missão dc promoções proporá, com certeza.
«s officiaes mais antigos d.is quadros o quo
tenham real merecimento, i.no fe deiíiinda
levai- pelos pedidos e cmpeiihos para t,alar-
doar officiaes, cujo incr.-.-imcnto unlco e
•enirem sempre empregados nos gabinetes
dc geiieraes amigos.

E si não for assim peor pira o bxorrilo;..

Relativa no nosso primeiro i" de Iiiin-
tenir recebemos do Sr. M. de Souza uma
curta) a que não podemos dar pliblic.Ua-
du hoje.

brindes. I.OPiíS SV k 00.MI'.
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>» Cigarros populares, de
íjnnjl m lumu Itiu Novo, pnrnUliuv .juj réis, com vuliosos

Rcproductores para o Minis-
terio da Agricultura

O Sr. ministro «Ia Fazenda mandou rcnict-
ler á Delegacia do Thesouro em Londres uma
cambial do £«.001» jiara acquisieão dc repro-
(Jrictórcs para o Ministério da Agricultura.

i ^«^ *

Dr. Francisco Eíras \ 
^ffS

docente da Faculdade—2 ás í> hora3 ^ OUVIDOS
A Clinica da niaid.ã — ás 10 i.o.as—còntiniiti, como

sempre, accessivcl n qualquer doente ipic deseje diii.i-
riiüçilo ile |iic'.-cs. Uu.i S. Josú n. 01.

¦ m*9> «

O mellior sortimento «le nitigos finos
para homens;

Rua do Ouvidor, 161

«lÉBlííEilIlllIlílli
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fui
Foi um reboliço infernal. Quem nunca se

perdeu pelos corredores, aguus-íurtadiis, etc.
ei* Fórum não pode fazer idéa da bulburdia
eme a fuga do Casimiro causou ás praças que
u escoltavam e nos funecionarios da Justiça.

Lá em cima, no ultimo andar do 'Palácio
da Justiça", onde estão locolisados os juizos
crlíüinnes das 3*, 4», 5* e Primeira Varas,
ficam os réos que ali comparecem para as
formalidades do processo, esparsos pelos cor-
redores. Uma snlcta, aos fundos, apenas com-
uorta algumas praças c um réo, nada mais.

Cascmiro Monteiro, que havia sido requisi-
tado da Detenção pelo juiz ela -'Ia Vara Cri-
minai, para ser julgado pelo crime que, cm
i!8 de setembro elo anno passado, eohimctteu,
penetrando, em companhia dc. outro indivi-
duo, ha casa n. !> «lu rua elo Paraíso, do in-
•terior da qual íiirtou objectos no valor de'firJÇóOO, foi ao chegar ao Fórum entrando
logo pura aquella saleta.

E, sem cerimonia, galgou a janella, apro-
veitou-se de uma escada ali existente, c pas-
sou-se para o telhado. Ahi, á feição de uni
gato, percorreu, a correr, uma série conside-
j-íivel de telhados c, em nm alçapão éxisteri-
te cm um elos prédios ela avenida Henrique
Valladarcs, dcsappareceu.

Eoi um "Deus nos acuda"! As praças sai-
ram-llie no encalço, scguindo-lhcs as pega-
dns. Debnldc! Em lorno dnqucllns casas fez-
se o cerco. Em vão! O homem havia desap-
parecido. Desorientados, os policiaes perco."-
riam as ruas immcdiotas ao Foruni, penetra-
vam cm varias casas, corriam, voltavam,
olhavam para o céo c... o Cascmiro não np-
parecia.

O escrevente juramentado ela 3* Vara, Sr.
Américo Neves, providenciando, tomou o de-
poimento dos policiaes que escoltavam o réo,
pura o fim de submelter o caso á apreciação
do juiz, que providenciará, depois. Ao que
consta, nesse inquérito ficará apurada a rc-
sponsabilidado dos ministros da Justiça, que,
apezar das reclamações, não tem próvlden-
ciado pnra dotar o Fórum dc um loghr segu-
ro, á feição dc xadrez, cm que os réos, uo
abrigo elo sol e da chuva, possam permane-
cer ú espera dos julgamentos, summarios,
etc., sem que a justiça e a policia passem
.pela decepção de os verem voar...

Multiplicam-se as livrarias
• ' «¦•

O novo estabelecimento
Leite Ribeiro

Abandonando definitivamente a política, o
Sr. coronel Leite Ribeiro decidiu voltar aos
seus primitivos labores e com o mesmo cntliii-
siusmo dos seus vinte annos eslá insinuando
a sua livraria á rua dc Santo Antônio, quasi
esquina da Avenida. ¦

Já a instailação das prateleiras, dos mos-
truarios, das armações, em um salão amplo,
cheio dc ar c de-luz, demonstra .que o novo
livreiro pretende dar ao Seu estábeleciriiento
o aspecto c o confortei das livrarias modernas.
Mas n orientação do Sr. Leite Itibeiro ainda
c mais nitiila na organisação tle seu "stock".
S. S. allcndeu principalmente ós grandes
transformações produzidas pela actual guer-
rn na seiencia c récoirimcridoü com empenho
aos seus fornecedores europeus que evitassem
o envio de livros cujos ensinamentos já ti-
vesserii solfrido a influencia do confiicto c
pue, com excepção das obras consagradas c
escapas a essas alterações, se limitassem ao
que de moderno c solido fosso sendo pro-
duzido.

Quando, lia pouco lempo ainda, esta folha
procedeu a um inquérito c pôde provar que
está nugmentando muito lisoiijeirainonte o
Rio que lê, do que são altestado as livrarias
que proliferam por Iodos os cantos da cidade,
ainda ignorávamos a resolução do Sr. Leite
Ribeiro dc nos dotar com um cstabelecinicn-
to moderno, cm que será um prazer a acqui-
sição do livros. .Esta noticia é. pois, o com-
plcmcntó do nosso inquérito,; cujo resultado,
em que pese aos pessimistas, é altamente aus-
picioso para os nossos créditos.- ^aH«»-J

PAUIS, 18 (liava») -- F.tii sessão dn Aca
dcmiíi de Medicina, o professor 1'ozzi cum
municou nos seu» collegas a homenagem .-•.-
lõmnu prestada fi França e seus adiados
pelo escol intcllcctunl da A»sc.i'.iin, c deu
conhecimento do documento do ,iltà impor-
tancia votado por iieclamnção a 10 do agosto,
por iniciativa elo Sr. Cai-lo.* Madariaga.

Km seguida o Dr. Poz/.t pediu u Acade-
mia que enviasse co corpo medico argen-
tino os seus ngriidecniiii.tos por nqucllo no-
bre gesto de solidariedade c que tránsmitts-
se aos médicos signatário» do iilliulilo do-
cuniciilo a cxprossilo do seu reconhecimento.
Pediu também o orador que fossem publi-
cotios os nomes de todos os confrades argeu-
lírios que tomaram parte naquelle movi-
mento, precisamente »/inudo tantos paizes
neutros davam o espectaculo entrisleccdor
da pusilanimiitadc.

As palavras do professor 1-ozzl foram co-
rondas dc npplnriso» unanimes e entliusias-
ticos. O presidente associou-se cm uonic da
Academia á iriánifclnção proposta e pediu
ao Sr. Pozzi que fosse o interprete da cor-
punição junto do corpo medico dn Buenos
Aires, para lhe declarar que os médicos fran-
cezes se sentem felizes por sc verem c:r-
endos, da sympathia e estima dos intellç-
etnaes que 

"sciniirc 
cnfllclrnram ao lado do

direito c da justiça.
Esta nllocução lambem provocou lartos

applausos.
¦^i <i> n»

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA
«¦¦¦»»—

Reina ainda grande agitação

cm Athenas

.. I. i, i ¦ m*t* i"——

Usae EUXIR DE.NOGUEIRA,
sangue.

Para o

-K*^

Um wmQ? ag
por um m§

O menor de 15 annos Nelson de llezcnile,
residente á rua Itaqualy ri'. 104, cm Cascadu-
ra, pela manhã de hoje foi ao armazém de
propriedade de Domingos Silva, á rua Floren-
tina n. 81, pnra fazer umas compras. Porque
Domingos não o servisse bem reclamou dizen-
do uns desaforos ao negociante que, armando-
se de uma solteira','.investiu para o pequeno,
dando-lhe uma formidável surra que o deixou
com varias contusões pelo corpo. .

Mais tarde a mão do menor foi á policia do
20a districto onde narrou o oçcorrido, mau-
dando a policia o menor a corpo de delido e
«brindo inquérito a respeito.

f%f%i i YP?ÍOcura QS lnflan,masões (-'oí
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Um louco
—•—

Atirou-se da janella
á rua

Francisco Viterani, ha muito soffrendo das
faculdades mentaes, foi hoje visitar, pela
manhã, uma sua irmã, D. Lucilia Mcyrc es,
residente á rua das Laranjeiras n. 181. bm
dado momento, Francisco, que conversava
com aquella senhora á janella, atirou-se u
FUfl. it

A altura era pouca e n Assistência, medi-
eando-o, pensando-llie as feridas, o poz fora
cte perigo..

Colleccion adores, á
postos!

O Wât*gi!io wue ffsszeí» mais
uni doa seus grandes Hei-

iÕ33 de arie
R3T Mais unia primorosa collecção de moveis

e objectos de arte, de raridade incontestável
¦: de grando valor histórico vae o leiloeiro Vir-
gilio retalhar, ao correr do niiirtello, na pro-
xiiriu sexta-feira i

Numa rápida visita no seu escriptono e ar-
míizerii, á rua da Assembléa, nos extasiámos
ente os lindos quadros a oleo ele consagrados
professores nacionaes c estrangeiros. Assim,
lá vimos o primoroso trabalho eie llel.miro dc
Almeida "O pequeno napolitano no atelicr",
uma vigorosa paizãgom de Visconti, o quadro
do celebre pintor francez Charles Chiir "Les
irioütoris nu clicnc"; uma mimosa aquarella
"No liarem", do ofamado aquarcllisla hespa-
liliol Sinorini; dous lindos quadros (carneiros
c bois) do notável artista portiigiicz Annuii-
cinção, um retrato dc Maria Antonietta, nt-
trilmido a Mme. Lebrun, que pertenceu ao
palácio imperial e que, antes, figurara na ga-
leria do castello dos niarquczcs do Barbe-
zieux.

Entre os bronze» c mármores, vimos "O
gênio", grande estatua esculpida por E. Pi-
cault; a "1'oesia", de Morcáux; a "Musica",
do mesmo; ainda outra estatua representan-
do a Musica, de Corrlcr Uclheuse que con-
quistou a medalha de ouro da Sociedade ele
Ilroiizcs, de Paris; um grupo dc mármore e
bronze "A victoria do amor" e innumcras cs-
tatuetas de bronze sobre peanhas ele mar-
fim. ''•„"• ¦ ¦',

Cliama, desde logo nltcnçno, entre os ob-
jectos raros um apparellio pnra jantar, com-
posto de 158 peças, proveniente elos herdeiros
do conde da Bafei. Ií' o mais valioso e o mais
completo que tem apparecido á venda, verda-
ileíiro mimo de cerâmica indiana, esmaltada
em verde e ouro.

Do palácio imperial figura um clarim de
prata, que pertenceu i'i guarda de D. Pedro II
c fez parte dn collecção do barão de Sampaio
i.Vianna; uma espada com copo dc bronze dou-'nulo trabalhado n cinzcl, vriliòsissima mesa
com mosaico representando os principnes nio-
numentos dc flnma, candelabros, salvas ele pru-
In, taras, fruteiras, etc;, etc.

E não c tudo. Mas nesta ligeira referencia
não cabe a relação dc todos os objectos que o
Virgílio vae vender depois de amanhã, a quem
mais der; apenas queremos chamar a iilteu-
ção dos collcccionadorcs para esse imporlaii-
le leilão, cujo catalogo completo será publi-
cado amanhã no "Jornal do Conimcrcio''.
-... - » i«oew.'»

O despacho collecíivo transfe-
rido para amanhã

O Sr. presidente da República; porque hiar-
cara uma conferência para as 15 lioras com
os chefes dos governos do Paraná c Sai.ia Ca-
tharin.i, afim de' continuar as negociações
para o accórdo sobre o Contestado, trausíc-
riu para amanhã-o despacho celk-ctiv»».

LONDRES, 18 (A NOITE) — Os aconteci-
mentos que se desenrolam desde segunda-fei-
ra na Grécia tomam um caracter de extrema
gravidade.

Devido á nttltude francamente germanophl-
Ia do rei Constantino e, principalmente, da
rainha Sophla, qu» percorria os quartel» fa-
zendo propaganda contra o» atilados, o nl-
mirante Ilartige du Foirrriet, commandante
da esquadra'' atilada ancorada rio Pircu, cn-
tregou na scgnnda-feirii do noite, • ao profes-
sor Lembro»,'"chefe do governo, uma note,
exigindo, em primeiro togar, novas garantias
do segurança para o exercito adiado na Ma:
cedonia e os interesses dos adiado» em toda
a Grécia e depoi» pedindo a prisüo do co-
nhecidos' agitadores qoo faziam a ma!» des-
enfrenda campanha a favor da Allemanha.

O rei Conntantino, que se encontrava no
castello de Tatoi, foi informado da sUuação
e chegou a Athenas hontem de manhã, con-
vocando immediatamente um conselho de
ministros. O conselho resolveu acccelor aos
pcdido:i dos adiados.

A situação torna-se, entretanto, de ama
delicadeza extraordinária, porque o» elemen-
tos reacclonario» e germanophilos, contando
com a protecção da rainha Sophia e a frou-
xidúo do governo, promovem grando agitação
em Athenas. Houve necessidade mesmo de
medidas severa» para mnnter a ordem na cn-
pitai grega, embora o» adiados estejam no
firmo propósito do não ferir as susccptlbili-
dades do povo grego.

NOVA YORK, 18 (A NOITE) — Os corres-
pondentes dos jornaes norte-americano» em
Athenas e em Salonica tclegrapham para
aqui, via Londres, dizendo que a aitnação In-
terna da Grécia é extremamente perigosa.

Em Athenas houve hontem ruidosas manl-
festações populares contra a occupaçuo, por
contingentes do marinheiros adiados, dos
principaes edifícios publico» o de alguns
quartéis.

Elemento» germanophilos, principalmente
membros das Ligas de Reservistas, levando á
frente bandeiras gregas o norte-americanas,
saíram da praça fronteira ao palácio real e
dirigiram-3e para a legação dos Estados Uni-
dos. Ali uma commissão subiu para pedir a
protecção dos Estados Unidos.

Durante o percurso o» manifestantes da-
vam vivas ao rcl Constantino o d rainha So-
phia. Também os Estados Unidos foram mui-
to aeclamados.

Os manifestantes receberam eom assobio»
um nntomovel em quo viajava o contra-al-
mirante Du Fournet, Um pequeno destaca-
mento do marinheiro» francezes foi envolvi-
do pela multidão e os soldados desarmado».

Por fim o» manifestantes dispersaram,
porque não encontraram o ministro dos Es-
tados Unidos.

lhciro Affonso Pcntin.
O Sr. Sennn Figueiredo passou enluo n ler

e cómmenUir vários dado-, estilísticos:; pró-
vnndo que n arrecadação máxima cm Minas,
onde a industria c escassa c onde são pe-
qucuos os Industriaes, nilo pode ser supe-
rlor a 1.08!) contos e recordando que a arre-
cadaçfio ultimo não so desviou do presumi-
da, porquanto nttingiu n moi» de mil contos.
Addictónniido-se n tal sonima n nrrocodaçuo
das ta::as de registo, comparada com u urre-
cadacão dò imposto dé indu-.ría e profissões
do Estado, cuja taxa é ninis fraca,- ia lo-
mando-se u média presumida de mil qui-
nhcutns c lautos eoíílo» para um exercício
cm que as taxas :ái> dobradas, verifiçn-su
que a arrecadação do Minas sci'4 superior a
1 8(10 conlos. Mus o orador espera que, sen-
do addicionadas áquelle numero outras taxa?
de consumo interno, n arrecadação do li»-
lado dc Minas ná.» será superior ao total
exagerado do ILStlll contos, o (pie nao fica
loniíc dn renda presumida.

Faz em seguida o cotejo dn taxa do con-
sumo do tecido... estabelecendo o máximo
que O listado podu produzir vislo que >e
traia da única induslrla prospera de Mina;
e, provando que a arrecadação dessa taxa
corresponderá á produeção, passava a se re-
ferir á nguardeiitc c a vários outros produ-
elos sobre os quaes recue n taxa elo consn-
mo quando foi advertido pelo Sr. presidente
de que eslava linda a hora destinada ao ex-
pediente, que aliás foi toda oceupoda pelo
Sr. Seniia Figueiredo.

¦ <»> ¦

Uma accumulação
Fm consulta respondida ao commandante elo

Collegio Militar de Barbaccna, dçclanpii o ml-
nistro dn Guerra que ao capitão Augusto dc
Araújo Doria cabe gratificação dupla por ter
acciii.ii-.lado os cargos de professor dc allemão
0 portuguez daquellu collegio e ser essa nc-
cumularão pcrniittlda por lei.

«es»

...o Senado inata do
eousas menos importantes

A hora do cxpcdleuto da Senado foi lòdfl
destinada aos disuur.su» dos Sr». Alfredo El-
lis, Itibeiro Uoiiçalves o Abdias Noves, sendo
o "plvot" da eloqüência do» Srs, pmbnlxndo-
re» do» Estudos a politicagem do Piauhy.

Fnlnu cm primeiro logar ,o senador pau-
lista que, ha dias, baseado em um telcgrnm-
ma de 'lliercsina, salientou que o Sr, M.lfluól
llosii, w-góvoriindor daqucllc Kslado, nnn li-
nha prestado cordas de (piautla superior a
cem contos, quo lho fora enviada para soecór-
rer os (lugcllados pula secea. Diz o Sr, Kl-
lis quo se sòrilõ feliz I""" ter recebido um»
carta, acompanhada dos documentos respocti*
vos, asslgnada pelo teiicnto lluyinuudo Hur-
lauinqul, cm que prova ter prestado conta',
do» r.liUOlHJ quo lhe foram entregues parn
soecórrer òs ílãgollados, no contrario do que
dizia o tolegrumrim cm que o Sr. F.llls co-
Dicu os dados que tanto o Impressionaram,
líspliça o scun.lor )>:iullsla «luenáu teve lu-
lonção «lu iiccuaiír quem quer que sejn,

Trouxe no conheci incuto do Senado aquella
dolorosa Impressão porque atravessamos um
trlsto periodo. ,

E, depois do varia» considerações, S. r.x.
diz que o dinheiro du nação não tem dono.

—Não 6 ladrão quem o furta, diz o semi-
dor paulista. Atravessamos um Irlstc perio-
do cm que na Alfândega de Recife JA tive-
mos quatro Incêndios; nn do 1'orto Alegre,
Ires, e u da llahlá nüo estevo longe disso.

Foi nessa oceasião que .» Sr. Soares dos
Santos protestou energicamente.

Trava-se unia forto discussão entro o» se-
nadores rln-grnmlcnso o paulista,

O Sr. idlU explica que não leve intenção
dc nccusnr oi funecionarios «Ia Alfândega dc
Porto Alegre. Disse que nquella alfândega ti-
nha soffrldo tres Incêndios, Uslnvn fazendo
uma nnnly.se dn nossa situação,

—Talvez V. Ex, antes da chegar a Porto
Alegre encontrasse motivo para syiidlcan-
cia..., apartea o Sr. Soares.

—ií V, lix. negn que já tenha havido tres
Incêndios na Alfândega du Porto Alegre? iu-
daga o Sr. Ellis.

—Não me lembro, diz o Sr. Soares dos
Santos. Pode ser que tenha havido no tempo
do I). l»cdrò 1."

Terminada essa discussão, o Sr. Fllis 16 a
mensagem elo Sr. ilcnjaniin Barroso, quan-
do presidente do Ceará, dando conta do di-
iihciro que lhe foi enviado para soecorrer
os flíigcllados pcln secea do norte.

Terminando o Sr. i-íllis ns suas considera-
ções, o Sr. Ribeiro Gonçalves requercu a sua
inscripção para falar amanhã sobre as cou-
sas polilicas da sua terra. S. Ex. ainda não
falou para rebater as nccusnçõcs do Sr. Ali-
dins porque o Sr. Pires ainda não terminou
ò seu discurso.

Fala por ultimo o Sr. Abdias que explica
não- ter accusado o slluiicionlsmo elo seu Ks-
tado. Rebate as accusações no Sr. Miguel Ilo-
sa, a quem tece elogios e depois dc narrar
vários casos dc compressão dc que ellc tem
sido viclima termina lendo a mensagem cm
que o ex-governador dá sua terra explica o
destino que deu ás quantias que lhe forani
enviadas para soecorrer os flageliados, pediu-
elo a sua Iranscripção nos annacs do Senado.

¦ *»•*» i

Ainda o caso
Kieysel

A idoneidade desso
contratante

0 Sr, Maurício de Lacerda, oceunando, ha»
Je, n tribuna du Cornara do* Deputidu», af*
linunii que descjuri.i que vnuslu.üe da avl»,
u11in dc que m«i pareçam nuili ou inuuii» ali-
i,.•'.-.. i..-. iis sua» informacdivi A Ctunarn, nu»
dados relativos à Iduncidailu do «ui.trutanle
¦Miysil. quu perdeu nn listrada de Ferro
Central do ll.tüll a oppnrluuidiulo e o cn»c-
J.» do contratai' com ii m»-sm:i certo torneei-
mento, por min encontrar, nao ter ou uiit
dispor dn cauçãa de «l.z couto» do róis, beu»
liiHlgnlflcnntu pura cumprir o seu contrato,

O Sr, Meysol tom na 4* Pretória Cível, in*s-
tu cidade, ns seguinte» acções executivas:

Acção executiva - - por nota proinirffeori*,vencida cm !IU de ngosto do IÜI2 — valor de
ülGlüSDOU — Autor, Silvaria Coqueiro; reo,
Charles Me.vscl. Advogado do nutor, Isdgaro
Costa. Iloiivu penhora dos heii» quu gunrno-ciam a residência du Muyuol, a rua N, S. de
Copacuhai.ii n. 071), Essa execução purou im
avaliação.

Acção executiva por titulo, Excqucnte, Cin-
clnalii Nascimento; executado, Charle» Mey-
sei. Promissória do 1 :(iimi?ihii., vencida a U
de julho du 1U1I. Foram j.ciihorudo» o» hen»
que giinrncciam a sua moradia, A run N. S.
de Copacabana n, 071). Ficou nò mito dc pra-
çn, O exequeule arrematou. Advogado do ao-
tor, 1'aiiuu Vasconcellos.

Acção executiva por nota promissória, do
valor dc ;i:."iliií*iiu, rciucrldu por Silvei-ii»
Coqueiro contra Charles .Meysol. O excqucnte
desistiu da penhora c nesta ápocu já o exe-
cutad.i havia transferido a .sua rcsideucU
para n casa lül-A da rua Hilário de Uouvisa.

Acção executiva por nota promissória de
1 :H!KJ!?UU0, vencida cm IU de março do 1915.
Autor, Onsmotòrun Fnbrlk Doutz; réo, Chnr-
ics Mcyscl. Foi expedida prccutoriii para a
l4 Vara Civel dn comarca dc Nictheroy, sendo
feita a penhora na casa n. 13 da rua Sagra-
ção, recaindo no seguinte: mn motor Oito»

.«lu 4 1' 1, modelo (.'. M.; uma bomba centri-
fuga completa do 80 c mais aceessorios con-
stantes, etc. Charles Mcyscl entregou es»»»
bens cm pagamento. Advogado do autor, Hen-
lo Finicritcl,

Acção executiva pnr nota» promissórias.
Valor total, 2:00()WüU. Exccutantc, Morone *
15, S Charles Mcyscl, o executado, que já foi
intimado, cm sua nova residência, á ladeira
da Gloria n. II, não tendo cffcctuado o pa-
guniento, motivo pelo qual o advogado do
excqucnte, Dr. Rodrigo Tlieophilo, vue rc-
querer a penhora na quota de um contrato
quo Mcyscl tem com o governo. F.sta acção,
recente, foi requerida a 10 de outubro
(Íc'1010.

O contraio que Mcyscl tem com o gover-no c sobre o qual vae requerer a penhora ai
advogado do excqucnte, ú o contrato de car-
vão, que o honrado Sr. Arrojado Lisboa, de
parceria com o honrado Sr. Tavares dc Lyra
c dc parceria com o probo c honrado Sr. de
1'raz Pereira Gomes acaba dc fazer na E»-
Irada de Ferro Central do Brasil,

¦ *9»9* ¦
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Drs. Maura Brasil e Gabriel de Andrade*
Oculistas, Largo da Carioca 8, sobrado.

40»

Syphilis cm geral n Cura o SLIZIB Di
NOGUEIRA.

O 48- anniversario de «'La
Prensa"

BUENOS AIRES, 18 (A. A.) — O jornal"La Prensa" festeja lioje o 48° anniversario
da sua fundação, sendo por esse motivo mui-
to cumprimentada a sua reducção.

Oscommissariosde policia
—t—

Um projecto de lei
Foi julgado hoje, na Câmara dos Deputados,

objecto do deliberação o seguinte projecto do
Sr. Octacilio de Càiriarú:"O Congresso Nacional, resolve:

Art. 1." Os commissai-ios dc policia ela po-
licia «lo Districto Federal suo contribuintes do
Montepio dos Empregados Públicos o tem di-
rcito;ii aposentadoria, nos termos «tas leis epie
regulam sua concessão para os demnis fun-
ccionarios públicos.

Ari. 2." Ai» coriimissario do 2" classe da po-
licia do Districto Federal Manoel Rodrigues
de Amorim'; sérVi contado como útil para a
aposentadoria o calculo do vencimento de in-
aclividade, de accórdo com as leis em vigor, o
tempo dc serviço publico, remunerado ou luio,
que desde 1865 vem o mesmo serventuário
prestando á administração publica.

Art. .V Revogam-se as disposições em con-
trnrio."

i <»n» i
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Santos vae acolher a tripula-

ção da "Antonietta"
SANTOS, 13 (A. A.) — Regressa hoje, dc

Una, onde sc encontra encalhada n barca ar-
gentilia "Anloiiietta", o rebocador "S. Pau-
lo", que para ali seguiu hn diiis.afiím de levar
inantimuntos para os officiacs aduaneiros desta-
cados a bordo da mesma e conduzir para esta
cidade o respectivo commandante o tripoln-
ção. «ae»-

EUXIR DE NOGUEIRA
do sangue.

«es—

Para impureza

A íiscalisação da exporta-
çao de produetos

mineiros
Um accórdo entre a União

e o Estado de Minas
Na Procuradoria Geral da Fazenda Publica

do Thesouro foi assisnndo hoje o termo do
accórdo entro a União c o Estado dc Minas
Geracs, pelo qual a Alfândega do Rio do Ja-
neiro fará nesta capital a Íiscalisação da ex-
portação dos produetos mineiros.

As providencias do almirante

Du Fournet
PARIS, 18 (A NOITE) — Os suecesso» de

Athenas suo aqui seguido» com grando In-
teresse.

Sabe-se, nos circulo» competentes, que o
contra-ulmirnnte Du Fournet foi obrigado a
tomar medidas enérgicas para manter a or-
dem publica om Athenas e fazer respeitar a
vida e a propriedade do» estrangeiro» depois
que um pequeno grupo do germanophilos
exaltados, entro os quaes ac viam muitos re-
servislus, atacou nm pequeno contingente de
marinheiros francezes e os desarmou.

Em vista deste» acontecimento» e da agi-
tação promovida pelos palacianos, o comman-
dante da esquadra adiada fez desembarcar
mil francezes no Plreu e encarregou-o» de
patrulhar as ruas centraes de Athenas.
Pró movimento revolucionário

0 baüe da Cruz Vermelha
Ingleza

Tem havido grande procura de bilhetes para
o grande baile que, cm beneficio da_ Cruz
Vermelha Ingleza, serã rcalisado amanhã, nos
bellos salões do Club dos Diários. Sabemos
que, nessa festa, não scrâo vendidas flores,
nem bandeiras, como se tem dado cm outras
para o mesmo e nobre fim. Nem tempo para
isso, devido íis dansas, teriam us gentis "de-
moiscllcs", que costumam desempenhar-se
dessa delicada missão.

ASSEMBLE'A W
DAS 2 EM DIANTE

TELEPHONE CENTRAL 5.735
— » ¦*?*»» »-~ 

Inaugura-se em Minas uma
estação telegraphica

CURRALINHO, 17 (A NOITE) — Acaba
do inaugurar-se a estação do Tclcgrapho
Nacional, ligando a capital mineira e a ci-
dade de Diamantina directainciite aqui, com
grandes vantagens sob o ponto de vWu
commercial. E' este o primeiro telegramma
trnnsmittido.

NOVA YORK, 18 (A NOITE) — As sócio-
elades gregas existentes nos Estados Unidos
eslão promovendo subscripções entre todos
os subdilos hcllcnicos afim ele recolher fun-
elos destinados a auxiliar o movimento rc-
volücioiiariò grego dirigido pelo Sr. Ve-
ni.zelos.

A posição da rainha Sofia

LEILÃO
J. LAGES

Devidamente autorisado pelo Sr. proprie-
tario, venderá amanhã, cm leilão, tres mngnl-
ficos prédios com jardins na frente, sitos ã
rua dos Artistas ns. 47, 49 e 51, e bem as-
sim uma avenida com epiatro casas á mesma
rua n. 45-A, casas I, II, III e IV. O leilão se-
rá feito em frente ás mesmas, ás lli horas.
(Aldeia Campista).
—— . mèa»

Caiu de um andaime
A Assistência soecorreu esta tarde o servon-

te dc pedreiro João Ary da Costa, de 24 an-
nos, solteiro, residente á rua do Cunha n. 70,
o qual foi victima de unia queda de um nn-
daime de um prédio cm obras no largo das
Neves.

O infeliz operário, depois dos primeiroscurativos, foi removido para a Santa Casa.
-- .¦ 

; » «»» >

IQuereis 
apreciar bom e puro café? í

Sò o (PAPilQAJO |

Os "casos" políticos affectos
ao Supremo

Foi concedida a desistência
do habeas-corpus da

Matto Grosso
Graudc, extraordinária cm a concorrência

ao Supremo Tribunal Federal, hoje, dia em
que este mais alto departamento da Justiça
brasileira se ia .manifestar sobre dou» do»
mais palpitantes caso» políticos que actual-
mente agitam os políticos ein vario» Estado»
da União.

Eram os do Matto Grosso e do Amazona»/
Como se sabe e já noticiámos,, cm favor de» •
general Caetano .de Albuquerque, presidente .
do Estador do; Matto "Grosso, impetrara o Dr.)
Astolpho Rezende novo "habeas-corpm",
sob a allcgação do que voltava elle a sof-
frer ameoça de coacção, por i.arte dos depu-
tndos renuhciantcs, quo deliberaram reunir-
so eiu Aquidnuuna, para proseguir no pro»
cesso, já iniciado.

Hoje, quando foi annuncinda a votação
deste "habeas-corpus", feito o relatório,
pelo Sr. ministro Guimarães Natal, pediu o
impetrante, Dr. Astolpho Rezende, a pala->vra c, obtendo-n, declarou que, não tenúo
sido possível obter uma certidão qne repu-
fava- importante, solicitava do Tribunal íos-
sa adindo o julgamento do feito.

Consultado, o Tribunal negou o pedido.'
Pede novamente o Dr. Astolpho a palavra •
declara que, não tendo o Tribunal cone»- ¦
ilido o adiamento, desiste rio "habeat-cor-
pus" que impetrara.

Este requerimento causou celeuma no Trl-
bunnl. O Sr. niiuislro Oliveira Ribeiro de--
nomina-o ele "manobra indecorosa". O Sr.>
ministro Viveiros do Castro eecunda-o. Pe-
dindo n palavra, o Sr. ministro André Ca-
valcnnti protesta. Diz que o requerido não
c manobra indecorosa, mas o legitimo direito
da parte. Impedir, negar a desistência, seria
um uttentado.

Posta n questão em votação o Tribunal,
por fim, concede a desistência requerida.

O SUPREMO NEGOU O "HABEAS-
CORPUS" DO AMAZONA3

Quanto á discussão do "habeas~corpusn
do Amazonas, a titmosphera no Tribunal/
esteve menos carregada. •

Feito o relatório do pedido, pelo Sr. mi-
nistro Oliveira Ribeiro, pediu n palavra o
Dr. Clovis Beviláqua, que, «m breves pala-
vrtts, expoz as razões de direito que, alie-
gou, assistiam aos pacientes general Thau-
maturgo do Azevedo e coronel Racury aos
cargos de governiidor e vice-governador do
Amnzonus.

Posto em discussão o feito, foi levantada
a preliminar sobro si o pedido se enqua-
drnvn ou não nos moldes dos quo podem »er
dirigidos originariamente ao Supremo.

Reconhecendo o Tribunal, por maioria de
votos, que ora caso de pedido originário,
foram recebidos oa votos e apurado o re-
sultado do não haver o Supremo conhecido
do pedido, por se tratar de um caso exclu-
sivamente político, contra os votos dos Srs.
ministros Guimarães Natal, Lacerda, Enéa»
Gulvão e Canuto Saraiva, que diverglaa
desta solução.

^»>» ¦

NOVA YORK, 18 (A NOITE) — O corres-
pnndcnle «Ia "United Press" cm Ilcrlim diz
saber de boa fonte que o linincr mandou pe-
dlr á sua irmã, a rainha Sophia da Grécia,
que partisse dc Athenas immediatamente,
visto saber que ella ali não »e encontra em
segurança.

A minha Sophia respondeu dizendo que o
seu logar era ao lado de seu marido, o rei
Constantino.

Informações «le Athcna» dizem que a rai-
nha Sophia tem desenvolvido nestes últimos
dias grande aclividade na sua propaganda

4 contra a entrada da Grécia na guerra e con-

tra os adiados. A soberana, acompanhada
apenas por um official e uma camarlsta, tem
visitado o» quartel» de Athenas e outros mais
próximos da capital, onde fez discursos ao»
soldados, incltando-oa a serem bons pátrio,
toa e a defenderem o seu rei.
E' vaiado o almirante Du

Fournet
NOVA YORK, 18 (A. A.) — Telcgrammas

dc ultima hora, vindo» do Athenas e envia-
dos pelos correspondentes dos jornaes desta
cidade, estão sendo publicados em segundas
e terceiras edições desso jornaes e nffixado:-
cm grandes "placards".

Os novos despachos informam^ que a si-
tu ação interna çrega cphtitnia muito grave
c os aniinos muito tensos, tendo-se repetido
os incidentes da legução britânica, agora em
frente ao Theatro Municipal, onde eitão
acampados os adiados.

O almirante du Fournet, que está com a
força desembarcada, foi vaiado.

Os aluados, cm vista da gravidade da si-
tuaçáo e das depredações quo os amotinados
estavam fazendo, detiveram numerosos rc-
voltosos, conseguindo assim dominar a in-
leusidnde do movimento ua» praças c

, nas ruas.

A representação da Liga do
Commercio

Teve boje cntratln ria Câmara dos Depu-
tados, sendo despachada para a commissão dc
finanças, a representação impressa da Liga do
Commercio, referente no ncerescimo de 15 "|u
nos direitos cobrados cm ouro. •

¦ ¦ ¦-¦¦- * -—TBT l 
i

A caudal dos desíalques
•'

O ex-caixa de importante
firma pronunciado

O Dr. Silva Castro, juiz da 2* Vara Fe-
deral, pronunciou, cm despacho de hoje,
Luiz toureiro, ex-caixa du firma Amaral,
Southerland & C, estabelecida á rua São
Rcnto, cm virtude da queixa-criuie. por esta
apresentada contra aquclle accusado, como
nutor de um desfalque dc 7l):llilJ10ü.

¦ ¦»»»¦ .¦ —

Um cominissarlo que
ias «Mta"

O commissario Aldarico, pretendendo hou-
tem fazer uma "fita", foi á casa ri. 482 da
rua D. Anna Ncr.v, ahi prendendo diversos
rapazes que jogavam a bisci, nppíchcnden-
do-lbcs ns cartas o a mesa, não tendo cn-
contrado dinheiro algum. Entretanto, em
uma casa de barbeiro ela mesma rua jogam-
se jogos de azar e aquella autoridade não
ignora que ahi o dinheiro também corre...

O Dr. José Cardoso, delegado do 18" dis-
i tricto, bem podia tomar .uma providencia.

Ecos do empréstimo do
município de São

Salvador
¦¦'¦'" i-

O Sr. Eduardo Gulnle pede a
obtém habeas-corpus

Ao Supremo Tribunal Federal foi impe-
trada uma ordem de "habeas-corpus" era
favor do Sr. Eduardo Guinlc. sob a ollcgft-
ção dc que so achava ello fllcgalmcnts PJ'""
nuncindo pelo juiz do 3» districto de São
Salvador, ainda em cousequencia do celebre
caso do empréstimo da Municipalidade da-
qucllo município. '

Como sc sabe, foi ngitnela n questão dessa
empréstimo, feito pelo município de S. Sal-
vador da Unhia, do qual foi intermedia.-jo
o paciente, que foi responsabtlisado pcln nao
entrega de forte quantia á Municipal!-
dade. Depositando elle, depois de se haver
desligado da firma, nqui existente, a mi-
portnneia alludida em Juizo, foi o incidente
encerrado. Agora, na Hahia foi promovido
o processo, por crime de p-jculato contra o
intendente Júlio Brandão, como autor, e í>r-'
Eduardo Guinlc, como cúmplice. Pronunçii-
dos, veiu este ultimo ao Supicmo pedir ha-
heas-corpus" sob a ttllegaçãi» de que nullo
era o processo, visto que tinha sido promo-
vido cm foro incompetente e sem causa, par
isso que, em virtude do referido deposito,
havia cessado a sua responsabilidade, e, «in-
da, que não podia ser elle envolvido nnqucl-
le processo por peculatario, por não ser fun-
cclonnrió publico.

O Supremo, nn sessão de hoje, concedeu ¦
4 ordem impetrada.
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doExerato para Matlo
Grosso

O general Barbedo leva
t orv igo o 52" de

caçadores
é

A ordem dc apreslainento
partiu tio Cattete

Butisliluido o ((.«urrai Carlos Cumpns no
tómtcutndo da ti* região polo general Rarbcdn,
èx.cliefe do Departamento da (íuerra, mio fui-
t, u quem visse nesse acto do governo o «lese

de agir mais fortemente nos negócios poli
Io Estado centra).

;r.:c supposlçõos parecem de certo modo
confirmadas com ft iloscoherla que fizemos
Ivj,-, a ultima hora, quuiidu Jâ sc ia fechar
o expediente no Ministério da Guerra". Soube-
mui da idn, cutuo reforço, para Matto Grosso,
«ie um dos corpos do Exercito aqiiartclndos' 
pesta capitol. . .

A ordem do nprestnmonto chegou oo minis-
Iterlo vinda do palácio presidencial, l.cvou-n,

porque hoje nüo houve despacho colleotlvo, o
próprio chefe da eflsa Jiiilitar dn presidência,
coronel Tasso Fragoso, (pie esteve ein ligeira
conferência com o general Caetano de Faria,
BO «eu gabinete particular.

A resolução dcsla ordem foi tomada, enlrc-
Isolo, hontem, durante a conferência quc, cm

'palácio, teve o general Luiz Harbedo' coro o
presidente dn Republica.

O corpo do Exercito segue coir. o próprio
gencra t Barbedo, na próxima semana «o dia
SI provavelmente.

O JUTALIIAO Ql.E SEGUE
Subida a resolução da idn de forças desta

rtglüo para Matlo Grosso, tr.-^nios de ioda-
liar quaes e quantos batalhões seguiriam c
coubemos que, por emqiinnto, vae upcuus o -'_'

. jj.l."tl!iu» de caçadores.
foi esse o batalhão designado pelo comman.

do da 6* região, para seguir como reforço aos
batalhões em Matto Grosso.

ú £.2" dc caçadores acha-se «.quartelada no
telho quartel da mu do Areai, tem por

, ¦;-_.;;.:.;id.iúto o coronel Carlos Jansen e vae
j i ain o ocu offcctivo completo, pois «S talvez• o unleo dest* capital nue se acha nestas con.
dições.

0 52* batalhão i via dos melhores corpo3
Jo ;.".'• i-.iüi* pelo seu preparo e disciplina.

#

. Foram eleitos os deputados
ú Junta Commercial

. S.-Hsoa-se hoje * elc.c-3 para a renova-
líão do mandato de deputados da Junta Com-
: mercial, relativa a turma dc tres que deve-
Irão funecionar do 1917 a 1920, o á qual con-
correram os Sr». Joaquim .losé da Silva

(Fernandes Couto, Jorge Condição o Gullhér-
linj» i.ií.i- Rodrigues, em reeleição, e o Sr.
Arthur Ferreira Machado Guimarães, pela
frimeira vez.' O pleito eleitoral foi iniciado ús 10 horas
t. encerrado «s 14 horas, e a clle compare-
«ram 657 eleitores commerciantes, sendo:
13S peranto u primeira mesa, 100 ua segun-
Ida, 105 __ terceira, 119 tia quarta o 06 na
,çuinta..
r Feita * apuração, cujo. trabalho foi até
i'ss lõ Ij2 horas, verificou-so o seguinte re»
'sultadoí Fernandes Couto, 007 votos; Jorge
C-oiKeiçSo, 490; Guilherme Rodrigues, .104,
» Machado Guimarães, 111 votos, tendo sido
[eltitos bo primeiro escrutínio por terem ai-
V.J/";;í.c.j ma.* d* -79 votos os tres primeiros
tótfe* tíwato, Coaos-ic.0 • Diniz.

I ¦ .. i »i ¦—¦— ¦a.—

lUmà barraquinha de sorte
em polvorosa

M& rua da Constituição
¦fejorastá* de baadeírinliai, com columna-

jtsu d* pRpelfio e pingentes muitieores, í em
,.'«itic elo uma caverna, na rua Constituição
ja, «C, ba atoa casa de sotlcs, das muitas
«nu eràr.tem por abi afora. Toeto o disfarce
í paiu o ,jogo «jue campeã no interior.

J iioj.-j .2 tarde, talvez por questões que se
:pr«id:iffi aos, azares tia sorte, n caverna da
icue. d& Constituição esteve cm polvorosa..'Brigaram .loao Antunes da Silva, um popu-'lar, pórtuguez,. com .0 annos, e oempre-
itado da casa Virgílio, que nggrediu aquelle.
;Üouvií escândalo e um grande numero de
jiiiu-Josos estacionou por muito tempo ú porta
da caverna.

I Quando a policia do 4* dislricto chegou,
[Virgílio já havia fugido. Dizia-se qüe os
(rondantes daqnella ma, o* guardas-eivis des-
ticados pelas immediações para impedir o
,íogo no interior da caverna, não • «juize-
Iram prender...
»~~-»-. i I «-IS». «i ¦

Cadáver boiando
Cerca das 17 horas npparecen boiando nas

proximidades do Arsjnal de Marinha um ca-
daver de eòr preta, trajando pobremente.
A policia marítima fez removel-o para o
necrotério policial.

Ura festival em commemoração
da natalicio de Betijamin

Constant
1'caliiou-sc hoje, ás 13 horas, na Escrola

Modelo llçnjamiu Constaiit, uma í.crata infan-
ul coínmemorandb o annivcrsariò natalicio
do glorioso fundador dd Republica.

Assistiram ii cerimonia os Srs. Drs. Azc-
vtclf. Sodré, prefeilo; Afrauio Peixoto, dirc-
l'tor da Instrucção, e Virgílio Várzea, iospe-
elnr escolar do .iistriclo.

festival teve inicio com a esecução do
liymno "Benjamin Constant", letra dc Ali-
)'.;. bandeira o musica elo maestro Custodio
Mes, hymno quo foi cantado por todo» os
jilumnos proso...tos enfileiradòs aos lados do
yiislo tio grande professor c estadista, col-
lociiilo no fundo >!o salão dc honra da .escola.

A' mesa da directorá tomaram asset'rto o
prefeito, as autoridades de ensino, a illrecto-
'.'¦1 (Ia escola, D. Zulmira Miranda e suas ad-
Jimliis.

-.pós a crçcoução do hymno, a directorá
pronunciou algumas palavras sobre o patro-

,'•" da escola, séguindo-se mn neto de varie-
aniles nn r|íi;,l tomaram parte as alumnas
-Win Sombra de Albuquerque, Porcina Cou-
Wves Maia o Maria Peixoto.

teciitou-sc finalmente o Hymno Nacional,eanliido em coro por todos os ájumhos c
'irampanlindo ao ])'.ano pela menina cio curso
Çoinplbníertt:.p ,!uelitli Morisson, do instituto'Io Musica.

ni seguida, Ioda a escola =— fornrtiila por
s, n conicçar pela maternal — desfilouelas

í-iintç d., hustõ dê Bèhjiimin Coustísit, je.-Mndo-lhc flores c entoando o hymáo es-colar.
A. mngnifica cívica terminou comfesta'™;' salva de palmas o. vivas á memória doi.regjo fundador da Hepublica.

,,As ]fi horas uni grupo de meninas, tendo¦ frente o inspeclòn escolar, n directoira da¦cola e o corpo dc adjuntos, dirigiu-se, em
«oiarin, ao túmulo dc Benjamin Cònstnnt,'¦"k foram depositados ramalhetes Ue fio-

,|-Ve uma d;.s nlumnns «Io curso complêmeíi-i.r hífti»,,,..!-..  .1»  «ii..-:
»o

JI votação dos
orçamentos na

Gamara
Foi ultimada a do

Interior
A sfssSo da Cantara dos Deputados foi

presidida bojo j.e-ln !sr, Vespuclo do Abreu,
.ii-cri-iai-i.iJi, p.J.j» Srs, Costa lübelro * Mu*
vi.nler, ,l Ida í. :i»li. u Sr. Maurício dc l.aceida l:u
. cit'4t \Mn dwcuri.ento s..br. a iduoeidade do
:>r. Churlt» MehPl.

Apprnvndíi n ectti t- lide* «v expediente, fa»
Iara.ii us .Sr», Souuri Figueiredo, :.ubrc In-
teresses do Estado de Minas, e Octacilio de
CamarA, fumlanieiifníKto um projecto de lc!,

Passando-se ú ordem do dia, proseguiu-se
nu votação das oineiidns ao orçamento do In-
terior, presentos 111 deputados.

A primeira emenda votada foi a do n, 23,
rejeitada por 05 contra 15 votos, contra a
qual falou o Sr. Alberto Maranhão, tendo fa-
lado a favor òs Sr;;. Joaquim de Saltes e
Maurício do Lacerda.

A emouda '!'> discriminando verbas para
o Acre, teve largo debate.

Jtofendcr.ini-n'ii or» Srs. Maurício dc Lacer-
da o Pedro Móacyr. cniubatciido-a o Sr. Al
berto .Maranhão. O Sr. Barbosa Lintii rc-
qúercu prefercuein para a emenda il", dn
comniissão, no orçamento da Fn/.codu, que
íoi concedida, .sendo a emenda approvada.
lista emenda '17 dispõe: "Nas tuhcllas cxpli-
cativas da despesa para o exercício «le 1Ú18,
o governo especificará as verbas subordina-
das ú cjiigi-iiphe -- Material — allribuidas a
cada um tios serviços, ilirectorlits ou depcn-
deneins quaesquer tiir enda minislerio, não
sendo admissíveis sob aquclla denominação
as dotações globnes".

A emenda _ã, ao orçamento tio Interior, foi
rejeitada por 70 contra -11 votos.

Foi approvada, depois de falarem os Srs.
Joaquim de Siillcs, contra, c Vicente Piragi-
bc, n favor, a emenda que destaca 20 conto*
da subvenção ú Irmã Paula para o Instituto
de Assistência c Prótecção A Infância.

Foram approvada» c destacadas para con-
stitnir projectos ú parte as duas emendas, sc-
gúintes:"Para o effeilo dn letra do artigo 11 do
decreto 11,530. dc 18 dc março dc 1915, fica
comprehcndida a odontologia enlrc as. dis-
ciplintts que podem ser fiseulisadas pelo
Conselho Superior de Ensino, em instituto*
que apenas tenham <> curso de tal matéria
para gosnrem da equiparação e rcconheoiinoii-
io, uma vez reconhecidas todas as condições
dc citado decreto.""Fica incorporada ao patrimônio d.i Fa-
culdade <le Medicina do Rio de Janeiro a
Maternidade das Laranjeiras; sono ali inr-.t.il-
ladas as clinicas obslctricn o gynécologicn da
mesma faculdade, sem outras despesas para
a União que as consignadas no presente or-
çamcnlo".

Foi approvada ainda (filiando a favor os
Srs. Luiz Domingues, Moaeyr, Costa Rego c
Alberto Maranlião c contra o Sr. t!amnra) a
emenda quc reduz a õ00 reis o emolumento
de íí?000 destinado no escrivão do alistanieii-
to, de que trata a ultima lei eleitoral.

Foram, cm seguida, votadas as emendas da
comniissão, IS, quc já publicámos quando fo-
ram apresentadas.

O Sr. Justiiiiauo de Scrpa enviou A mesa
declaração de voto contraria á constituciona-
lidade da emenda relativa a emolumentos a
escrivães, por serviços eleitora es, por ser o
serviço federal, sendo os fuuccionarios es-
tnduacs e competindo, assim, ao Eslado, fixar
taes emolumentos.

Não houve numero para a votação r da
emenda n. 1 do orçamento do Exterior.

Passando-se á segunda parte da ordem do
dia — discussões •-- o projecto que restringe
o numero de feriados naeionaes levou á tri-
buua os Srs. Augusto de l.ima, líosanmih de
Oliveira « lldefonso Pinto.

» ' ¦ ¦ ¦*—i _

Uma acção interessante
no Juizo Federal do

Estado do Rio

Está feito o accordo entre
Paraná e Santa

Catharina
Cerca „«> IS 1|2 hora», finalmente, terminou,•nt palácio, n conferência entro pariu-ieascs o

CüthuHnenses.
l'ela» rápidas luforraac.et que eoDirguiotos,

íi »-.iliiu dos vooCereucUtas, podemos .cJísuku-
tf-, noticiar que ambiu «o partes vbrgaranv
ttitini, u um accordo.

¦' I f>»---w-. I...I. ¦, _

0 Senado engasgado com
a amnistia

O Sr. Irlneu bate o record
falta de.... memória t

da

Com a presença de quarenta senadores foi
aberta n sessão do Senado, hoje, sob a presi-denciu do Sr. Urbano Santos.

O expediente careceu do importância. Du-
rante a sua hora falaram vários oradores, con-
forme narramos cm outro lognr.

Annuncindn a ordem do «tia. rompeu os dc-
bate.» o Sr. Pires Ferreira, que «lesde o co-
rneço do seu discurso demonstrou as suas dis-
posições para obstruir a votação do projectosobro o levantamento das ultimas restricçóes
á amnistia concedida aos revoltosos de
180.1. Durante uma hora S. Ex. falou sobre
o projecto, narrou fados o depois dc atacar
fortemente o projecto. terminou apresentando
um rcquorlntonlo pedindo uudieriela da.; com-
n:is>òe> do justiça, constituição o finanças,
sobre o projecto.

O Sr. Urbano põe cm discussão junta-
niwite com o projecto, o requerimento Uo Sr.
Pires.

Fala então contra esse requerimento o Sr.
João Luiz, que mais uma vez defende o pròj.e-cto c necentua o desejo manifesto do .senador
piauhycnse de obstruir a votação.

Depois dessas consiiícrações «Io senador cs-
plritbsànfcnse o Sr. Urbano Santos inunda
proceder ã, chamada. Verificando-se" liavcr
upcuar. 24 senndorcs.no recinto, proseguiu-se
a discussão do projecto. ,

O Sr. Irlneu pede então a palavra e faz a
sua estréa officlal no Senado. Analysa o pro
jeeto cm discussão sob vários, aspecto:; e o
íitncu fortemente, ü Sr. Irlneu procurou tirar
lim grande partido da sua peroração, tratáíi-
do da personalidade dó Sr. Pinheiro Miichil-

i du. a quem S. E\. t^ee os maiores elogios.
Em dado momento, o Sr. lriucu, depois dc

dizer que o Senado «.- a ultima cidadela «juo
elevo defender a Republico, c de narrar que ò
general Pinheiro sempre dcfosiduu u Repuhli-
c.i e os wus mais sagrados interesses, volta-se
pura a cadeira quc- ocupou o general gauchu
e diz:

— Onde estás, onde te escondes, sombra au
gusln ?

lima raiva dc palmas enche e Seuadu.
O orador prosegue, narrando que o Sr. Pi-

nlieiro foi sempre, conlra o levantamento dar
restricçõês da amnistia c os seus advogado:
vOm obtel-a do Senado um nnno depois do
seu heróico traspasse.

Falando de Floriam» lVixolo, o Sr. Iriheü
arrebata os seiii pares « senta-se ás 10
meia horas.
_0 Sr. Pires pede que seja .'suspensa a ses-

são para So continuar amanha a discussão so-
bre a amnistia.

Nao podia adjudicar bens
porque se casou sob o

regimen doial
No Juízo Federal da secção do Estado do

Rio acaba de ser proposta uma acção inte-
ressnntc.

Trata-se de uma senhora que, casando-se
sob o regimen dotal e falléccndo-llie o niari-
do, procura adjudicar bens.

Os autores, que são Alexandre, Miguel e
Salvador Varallo, todos brasileiros, residem
cm S. Paulo.

A ré, I). Bernardina Leite Machado, quc fora
casada com José Mega de Miguel, assassinado
em Rezende, sob condição dotal não quer res-
tituir os dous terços de herança a que têm di-
rcilo os requerentes.

Entre outros bons constam apólices da divi-
dn publica no valor de fi8:3HO?000..

.- -»»¦« ,,. i .,-.- .,

Um desembargador pedindo
habeas corpus!

È o Supremo concedeu a
ordem

O desembargador do Tribunal da Relação do
Piauhy Dr. Clodoaldo de Freitas impetrou
ao Supremo Tribunal Federal uma ordem de
"habeas-corpus" para o fim ele poder tomar
parte c votar nas sessões daquelle tribunal,
visto como seus collegas o impediram dc par-
ticipar dc taes deliberações; allegarido que sua
nomeação fora illegal. E' a tal questão dos
desembargadores clò Piauhy.

Relatado o feito cm uma das sessões ante-
riores foram podidas informações ao governo
do listado e ao presidente, «to referido tribu-
nai, c, recebidas estas, o Supremo, na sessão
dc hoje, conlra os votos elos Srs. ministros
Coelho e Campos; Viveiros de Castro e Codo-
fredo Ciinha, concedeu a ordem impetrada;
para que o paciente delibere, como déscnibar-
gador, juntamente com seus collegas, sem
constrangimento.

¦  i i——¦ ...'¦• ¦ . ¦ '

A venda da Ç.H. São
oâo da Barrai

ironunciou um pequeno discurso» nllusi-
•"cola.

lueiiioiia Uo querido patrono Ai.iquclla

Uma reunião na Asso-
clação Commercial

de Campos
CAMPOS, 18—Houve hontem grande reunião

na Associação Comniereial. para tratar dn ven-
da ela S. .loão da Uarru., A directoria nomeou
uma grande comniissão afim de evitar a saida
dos navios pertencente;» áquella empresa
campista para mãos estrangeiras .

Consta, á ullima hora, que fracassou por
completo o svndicatò Vivaldi, porque alguns
capitalistas desta cidade, colligados, ficaram
com as acções dos i.eeiouistas que as queriam
vender.
_.„ —.-o—-a»n- > '

Falleceu um addido da
Agricultura

Falleceu hoje o Sr. José Bonifácio ela
Silva fünccionnrio addido dj Ministério cia
Agricultura e que trabalhava como eompo-
sitor dc Ia classe- na Directoria Geral dc lv»r
tatistica.; , 

'  " '"—•
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0 Centro Industrial tratou
da elevação dos

impostos
Estey? concorrida a reunião dc hoje, no

Centro Industrial do Brasil.
Os trabalhos foram presididos pelo Dr.

Osório de Almeida, secretariado pelo Dr. Cos
ta Pinto, que fez uma exposição das impres-
soes recebidas na recente conferência dn di-
rectoria com o Sr. presidente da Republica
O De. Costa Pinto leu preliminarmente dous
mcinoriacs sobre a elevação dos impostos de
consumo e levados ao Sr. presidente cia Re.
publica. No primeiro, procura o Centro, de
monstrar que a' estimativa da commissão
de finanças, quc attribue aos augnieiitos cto
impostos sobre, bebidas, tecidos, chapéos ' con
servas, calçados e fumos, não devia ser cie...,
Í3.-500:000? e sim do. 21.000:0008000.

Concluo, a directoria que nquellcs impostos
poderão ser reduzidos á metade, o bastante
para produzir o equilíbrio orçamentário.

O segundo memorial trata da elevação dos
Impostos sobro, a cerveja de baixa fermenta-
ção. Discutiu-se depois o orçamento munici
pnl, na parte relativa aos motores clcetricos
nas fabricas de tecidos.

Afinal, o (.'.entro resolveu^ representar ao
Senado sobre a elevação dos impostos de. que
tratam nquellcs memoriaes c agunrcliir,ciuanto
ao imposto sobre os motores, as reclamações
dos industriaes.

Ainda o caso político de
Friburgo

O Pr. Octavio Kelly, juiz federal do Estado
do Rio, por despacho de hoje, deixou dc to-
mar conhecimento de um novo "habens-cor-

pus" impetrado pelo Dr. üaldino cto Vaile,
presidente du Câmara Alunicipal dc Friburgo,

Fundamentando os respectivos "consideram
da", aquelle magistrado declara-que o caso é
da competência do Supremo Tribunal Federal
e mesmo porque se verifica na espécie maal
festa identidade dc cousa e pessoa.

O impetrante allegíí quc não pôde exercer
as funoções de executivo municipal porque o
governo fluminense ali cíçou a Prcfeitara.

¦ OI» ' '

Esteve hoje reunida a
commissão de finanças

do Senado
Sob a presidência do Sr. Vietorino Montei-

ro c com a presença dos Srs. Leopoldo de Bu
lhões, Erico Coelho, Alciudo Guanabara, Fran
cisco Sá e João Eyra, reuniu-so boje » com.
missão de finanças.do Senado.

Foram lidos os pareceres do Sr. Alcindo
Guanabara: favorável á proposição da Cama
ra, que manda abrir o credito de 5:0615818
pura pagamento de O. Maria Auttusla Naylor,
filha do falleido Dr. Carlos Augusto Naylor,
director aposentado do Thesouro Nacional, cm
virtude de setonça judiciaria; favorável' á pro-
posição da Câmara, que manda abrir o cre-
dilo dc 20:507*150 para pagamento de DD.
Cecília Toledo de Oliveira Lisboa c. Alzira
Lisboa Moreira da Fonseca, viuva e filha do
ex-ministro do Supremo Tribunal Bento Luiz
dc Oliveira Lisboa; favorável á abertura do
credito cie 30:í!-7.?-6G para pagamento de DD.
Amalia de Figueiredo Baena, Elvira de Fi-
gueiredo Guida, Georgina de Figueiredo Bar-
ccllos, Francisco de Figueiredo de Souza Fer-
nandes, Sylvia Figueiredo de Souza Fernandes
c Angelina Figueiredo dc Souza Fernandes,
filhas c netas do fallccidò ex-ministro do Su-
premo Tribunal, Carlos Augusto de Oliveira
Figueiredo; e favorável á abertura do credito
de 541Ç050 para pagamento a Joaquim Pe-
reira Bernardes, vencedor numa acção do dc>-
pejo que lhe moveu n Saúde Publica.

Do Sr. João Luiz: favorável á proposição
da Gamara que autorisa a concessão de um
anno de licença, com ordenado c cm prorogu-
«rão, no praticante de 1* classe da Directoria
dos Correios Paulo Terat.

Do Sr. Erico Coelho: favorável á proposi-
ção que abre o credito de H:400$ para paga-
medito' dc. aluguel de sala» dc audiências das
pretorias.. , . -.--- —  v

A GOERRA
A contri-oüenslva ai-

lema so Sommo
PARIS, 18 (Havas) - Uma noia oi-

licinaa declara:
«Devido aos reforço» de ariiiliaría e

tropa» de ataque, o» altentüei. reagem
mais energicamente no Somme, iaiut*
do desesperada» temativa* para impe*dir que o. aiUados dts.-rrcguci.i o jjol»
pe temido. Nau (cru. no entanto, iilcut»
çado mais sueceü^os que com o» estor»
cos anteriores. Os alliados tomaram de-
finitivamente a iniciativa na frente ocei-
dental. Conscrval»a-âo custe o que custar.

Hontem, apetar dos repetidos ataques
levados a elteiio ao norte c ao sul do
Somme, o inimigo não conseguiu ganharuma só pollegada de terreno. Em Sailly-
Saillisel, os francezes conquistaram um
grupo de casas na rlirecçio de leste, so-
ore o caminho de Monimcourt. Os ai-
lemães In«ç5r..m contra elles violentos
ass&ltos, empenhando-se em renhidos
combates, apoiados por tiros de barragem
dos canhões de 21(1, com o fim de os
desalojar das posições conquistadas. Gra-
ças, porém, ao ard j;. e á bravura da in-
tentaria c ao fogo extremamente mor-
tifero da .11 tildar ia, o» allemães, depoi.-i
das alternativas inevitáveis, foram repel-
..do» com enormes perdas, e deixaram
no campo numerosos prisioneiros c va»
rias metralhadoras.

Ao sul do rio, os ataques não foram
mais felizes. O impeio do adversário íoi
quebrado por completo.

Ao fim do dia, as operações foram
bastante prejudicadas pela chuva.»
Um manifesto do governo pro»

visorio da Grec.a
LONDRES. 18 (A NOITE) — O governo

provisório grego, que eaii funvrinnando <-m
Salonira, sol. a chefia do Sr. Veiüzelo*. ia.
distribuir hontem uut rnsolfcsto patriótico
no qual Mppclla j>::ra s n.ção afim de quc tts
bulgarott o turcos sicjam .lc unia vos para
sempre t-xpulso.s Uo território heüonico.

O niaiiiícsí.i começa por fazer um hisiori-
ro da «ítuaçáo dn pai.' tiuandu cnme«;ou a
guerra curopéa. Uoeorda o« coniprnuil.sos
tormaes i|ue a Grécia tinha rom a Servia c
a política seguida jiclo rei ( ou.t.-.iilino quo
1'cz eom que a Grécia rompesse um tratado
solcnine que linha assinado.

"Dej.únic. — dl/, o manifesto — que os
búlgaros c turco, auxiliado*, pelos austro-
allemães, derrotassem u Sorvia. Auiiliánuin
Bosiíiu os bulxr.rcs, que são os nossos inimi-
gos t .-adieio nao», conlra os nossos alllndcs e
08 nor.HOM yrotivtores. Ora, ainuuom podn
duvidar de que st os bulgarcs vcnirexacm es-
ta Kucrra a parle da Grecl.i que cites oc-
cupaiu jamaiti voltaria a ser grega, O pavi-
Ihãn bnl.;aro já fluctua nessa parte do terri-
torío itriíro, influindo o furte de Kupcl c in-
clnindo a, cidade de Kavala com todos os «ens
forte«. Os iiiibitantcs iíriffo» dessas regiões
nu fuKlrant, os mais felizes, ou se deixaram
ficar e foram presos e levados para a Bul-
fiaria. Ah tropas ítregus quc «le-fcndíam »asc
território sereflo foram aprisionada., como
inimigos, e levadas para a Allemanha. Final-
mente, por toda a parte o pavilhão grego foi
arriado c em seu tonar desfraldado o pavi-
lh'So búlgaro, symlioío da conquista e da
pouso."

Depois de recordar estes *» outros faciox."todos vcrgoiiliosos para o nome grego, to-
dos deprimentes para a nossa raça", como
diz o nianifeslo, fas-se uma .reverá rrilica da
política «eguida pelo governo dc AUieruis. ac-
cusando-se o rei Con:»tantiiio de trai.lr todos
os seus deveres é de sacrificar todos os mais
altos interesse*, da palrin e a sua própria in-
dependência em beneficio de interesses dc
familia.

A vadiaçío official tem
defensores intransigentes

lis implarídaiies aimiois-
trate

. ¦<•— .

Portugal e a Guerra
A apresentação de reservistas

110 Brasil
A Câmara Pórlügüezá de ConinieMo e In-

duslria do llio «le Janeiro recebeu lioje, em
resposta ao sou lelegramma de la do oorren-
te ao Sr. presidente elo ministério pórtuguez,
reforçando o pedido da Grande Commissão
Portugueza l'ró-1'ati-ia, pura pròrògár o praso
paru apresentação de j-eservistas: "Câmara
Portugueza Commercio Industria, Itio —¦ As-
sumplo roconimciidádo essa Câmara vae ser
considerado conselho ministros breves dias,
— Almeida, presidenlc. miniütcrio".

Os trabalhos de hoje da
Assembléa Fluminense

Com a presença de 27 Srs. deputados, rea-
lisou-'ie a sessão dc hoje da Asscmbléa FJ.i-
miutnse, tendo sido os trabalhos presididos
pelo Sr. .loão Guimarães.

Approvada a aeta, oecupou a tribuna o Sr.
Leite Pinto, que defendeu o juiz dc direito da
comarca de Valença, das aceusações que lhe
foram feitas pelo Sr. Adolpbo Luceiia.

Na ordem cio dia foram improvadas as reda-
cções dos projectos:

a) approvando o decreto que suspendeu por
90 dias o inicio dos executivos fiscaca relati-
vos ao imposto territorial de 1912 a 191-1;

b) approvando o decreto que deu nova or-
ganisação á Porca Publica;

c) approvando o decreto que extinguiu o
Posto Zootcchiiieo de S. Pideiis,

Em seguida foram approvados os projectos
cm 1» discussão:

a) considerando de utilidade publica e sub-
vencionando o Patronato dos Menores Aban-
ãonados do Estado;

b) atttori sando o poder executivo a mandar
demarcar as actuaes divisas entre os munici
pios de Santa Maria Magdalcna e Campos;

c) denominando — Nova Igüassii — a actual
cidade de Maxambornba, sede do município
de lguassú;

; d) creando mais ura districto de paz no mu-
nicipio de lguassú;

e) tornando extensivas i Associação Caixa
Auxiliadora o Beneficente dos Fuiiccionarios
do Estado as disposições da lei n. 1,227, dc
7 dc fevereiro de 19ir>( relativas á construcção
ou acquisiçlio de prédios destinados aos mis-*
mos fuuccionarios;

f) concedendo no bacharel Manoel da Costa
Lima c Castro, juiz municipal do termo dc Pi-
raby,, um anuo de licença com ordenado, para
tratar de sua saúde;

g) approvando o decreto ri". 1.457, de 9 de
dezembro de 1915, que suspendeu a delibera-
ção da Câmara Municipal de Barra Mansa
promulgando o orçamento dessa Câmara para
o -exercício corrente.

Finalmente foram approvados em 2* dis-
cussão os projectos: '

a) regulando a jubilação doa professores;
b) creando mais um districto de paz no mu-

nicipio de Pirahy;
c) transferindo para Funil a sede do S" dis-

tricto de Monte Verde;
d) approvando o decreto que reformou o

sargento quaríel-ruestrc da Forca Militar.
João Fernnudes da Costa.

Ho|o appBraceram
mais Ires...

Os SW.' deputado*. Au«us!.i de Lima, Ho.
lamiai* do Oliveira o lldefonso Pinto tra>
varam bojo, oa Cnuiara, vivo dubute em
torno du projecto de reducção do feriado,
iiacioftufü. aiirescntado pttlu íir, Jcpul.id». Po-
ih\> Mpácyr.

o Sr. Costa Ribeiro, quo presidia a fe»ilu
Aa ultlini.4 horas «In tardei deu em i.-l:r«?i.»..
loí-r - palavra a.. Sr. AukiisIo de i.i.i.n,
que so di-leit» na analvao do projecto, dóndo
tirou argumentos toiidoútcii h provar quo a
suppressin das dates naeionaes equivnlo ú
SUpjirèsíSo du bandeira. Esta, na opinião do
orador, nada mais será do que um pedaço
dc ).iiii», sem a minim.-. aiguificaçâo para
o povo, que desconhecera a,, datas coinmr..
nrc.r-alivHr» dnr. princlpncs etapas da r.oiwi
formação. .Si «pflzcrmos encarar tudo sob o
ponto do vista econômico do projecto, viva-
mos então .••penar, biológica,1101110, do c-alV- c
do fumo, dn borracha c do caeÃo, « varra-
mos a idín dn pátria, porque esta não pôdeexistir onde não liou ver a lembrança do:,
acontecimentos «pie nos emitiam a amal-n.

O orador pvoseguo nesta ordem de i.líac o,
depois dc recordar um por um os lances
coii.iagr-do.i nus datar, que o projecto sup-
prinii. como feriados liacipnacs, conclae di-
xendo que n bandeira nacional nadii ?._!::•!-
inirá aos olho:; dr, povo quando este liRo
souber mais associar ii sua presença a ioni-
branca d'is datas gloriosas de. iiuí3íi pátria;
VotarA contra o projecto porque 6 antipn-
trlotico e espera que assim hão dc. fazer
quahlns prezam a idéa de Pátria, que õntfe
nós osti, sempre presa ú idéa <U Itepubllis.

lim segudia teve a palavra ò Sr. Itosannali
cio Oliveira, quo abundou uas coni!dcra,-ões
do Sr. Augusto de I ima c fez a critica' dc
rertos ponto:» dn projecto. Assim, por cxeni-
pio, S. Ex. não comprehcnde a corrente dos
que são contrários .10 estabelecimento do il
tle junho como feriado nacional sob a alie-
gação do que com isso iríamos augmentar
o numero dos feriados e, sobretudo, porquotal neto poderia màguar o Pnrngudy. Neste
pouto o orador revive a lembrança dns prin-cipaes- episódios da guerra do Paraguay e,
para destruir aquelle escrúpulo, Icrubííi o
facto «ia Krança, depois <ré" entrar na guerra,ao lado clã Inglaterra, ter considerado como
data nacional a da morto ele .Icnnne cPArs
que foi queimada nas fogueiras inglezaK.'
Esse facto, porém, uüo mellndrou a Inglate,--
ra, concluiu, encerrando seu pensamento. Ks-
tranha também muito S. Ex. quo se pretendaa redueeSo dos feriados sob pretexto dc com-
biiter a ociosidade. Aqui o orador tern piira-f.es dp ironia para "uri brasileiro-, trabalha-
dores" e os mostra nai repartições publicasatrasando 03 papeis, eutrandrj ãr. 11 bpráí'
lendo uma hora para cale; nutra para fumar
p asr.iin por «lcaiile... Termina fazendo ou-
trás criticas ao projecto e exaltando o cultode Pátria.

Finalmente falou o Sr. lldefonso Pinio
que combateu vehemcntèriienté o projectoem nome das nossas tradiçõós de gloria edc patriotismo; apontou-lho as incóhcrenciàs
c fez a apologia de cada uma das datas queo projecto suppriiiié, ju-inclpclmcnte das de13 de maio o ^i dc fevereiro;

Todos os tres oradores fórum muito cum»
primeiitiidos.

A sessão terminou às "17 312 horas.-

O Instituto Bonlamln Constant
d um curioso dospacho

mlnlsterlnl
O Sr. ministro do Interior proferiu ns ra-

pro- enlaçio que lho íu\ dirigida por vários
oluimios r aspirante* ao ntaglstorlo do luitl-
tutu liiiijiimi.i Contlnut, contra actos du «d.
raínlt.lrai-1.0 de*.»« c^tal.clc.clmrnto, o st»
gnit.tr despacho:"Sallsfa*ew «is ínforroaçóp.; pmti.J-s pé!.»
Sr. director do Instituto Benjamin Constant,
.1 respeito da queixa offerer.da pelos :u>us al.t-
runôs, iuoiio'', om dous pontos:a; parece certo, o o director.«le »l,.ui.i in.»!»
o confessa, quc professores nssighnm o ponto,
o .^o retiram onteu do dar a lição prevista pcl.»
bori.rlo. O director allcga nito ter autoridade i
pura chamar 11 ordem o mestre que ensina ...
seus discípulos polo péssimo exemplo, u lllti-
dlc a lei, cninmctteudo fulta iiitolcravvl, o,,
tulver, sem exemplo, em qunlirucr necretarin,'
falta claiuorusn cm uma cara «Io educação. (I.
artigo 05, . Io, d<> rcgiilamcnto, declara com-,
petlr ao director: "distribuir e fiscnllsar, «Icv
conformidade com o mesmo regulamento, to-
dor. os serviço:» dos diversos empregados, In-
clusivò os do magistério".

Ii' inilludlvel o art. 00: "Os professores
elevem comparecer ao Instituto nos dias e ho-.
rar. doMgnudos pura as respectivas aulas •
nüo se retirarão sem que esteja findo o tempo
marcado para «s lições".

Não procede a desculpa òfferccidn por um
professor em falta, pelo director acceila «
In.iismif.idn ao minislerio, de liavcr o regu-
lamento «le 1911 k!iIo elaborado sem audlèneia'
dcllc, professor» Não está o «eoverno obrigado.
11 ouvir, um por nm, todos os mestres dc iu-
fitituto, quando haja do «formar este;

li., parecem procedentes em parte u-» rccla-
inações contra a oomtdi.. Penetrando Inespe-
radamente no refeitório e na cozinha, como 4'
meu litibito, nas Inspecçôia, achei parte, do jun-l
tnr mal preparado, conforme declarei logo. •
os pequenos, muito pallidos, denotando ira-'
(juczn geral.

Parece ler alguma razão o director, quando
affirma haver alguém rio Instituto concitand»'
os aluninos d revolta; porquanto estea cm :u;-'.
dlcncia que me pediram falaram do incio cm-
prego de pedras e dc. outras cousa.-. que lhes 1
não interessa c do que, sendo cegos, x.ao pc-,tU-riâm ter conhecimento próprio, cabendo a«
direcior apurar 011 podic que so apure a r<r-
sponsabilldacle do instigador da Indisciplina,
afim de str exemplarmente punido.

Providencie para a punição impiedlata dos
mcslres que se retiram sc-m qm» esteja íindu
o tenipo marcado para as lieõo.% c para que aej.ij
confeccionada çscriipnlosnmciitc e com empre-
go de ficueros dc. primeira qualidade a itü-.
mchtnçúo dos aluiunos, vigiaudo também o*
lnspectores designados para conduzir às au-
In.-; cs cegos".

O cambio tornou a 12
dinheiros

O marcado cambiai funceionòu cm baixa.Pela manhã os bancos 'sacavam 
a 12, 12 lii!2

c 12 lf 16 d., c pou.ro depois melhorou, paratornar-se geral a taxa dc 12 1,11 fj d. e nó-
vaiiijintc" cair a 12 í!32 c, ainda mais. pa-:,tornar á-primiliva oom ns Ires taxas.. Aofechamento, i.orém, n taxa ova „ dc 12 1|32d., ou a ,da média cambial do dia.. O. cs-
terlinos foram negociados a .'!0?ã(lü c us la-
Iras do Thesouro com 7 e 7 l.-J °j0 «Io re-
bale. Í-Jni llolsn houve pequenos negociou
era apólices da União c, mais avultada.-' p.irans da emissão dc 19!ó, ao preço do 800í?UÜO.

m*m

Para apurar respon-
sabilidades...

•
Um Inquérito na Coilecíoriade Taquaretlnga

0 Sr. ministro d.i Fazenda rccominendou
ao delegado fiseul cm Pernambuco provi-deneins afim de que, seja alerto inquérito
para apurar as responsabilidades admini«-
trativas^ apontadas no relatoiio dn inspecção
procedida na Colleetoria do Tnquarelinga
pelo '!" escripturario Castõr Carneiro dc
Freitas Ciaina.

O café também caiu
O mercado de café. abriu fraco e funcaio-

nou frouxamente; O "café lambem caiu", o
com esse produclo süccedô o contrario do
esterlino, que, caindo a taxa, a libra cst"..-
lina encarece, e assim foi lioje. Apezar'do
cambio cair a 12 d., o café de typo 7 pelamanhã era-vendido á 9Ç400 c. com alguma
diffieúl.d.ade. houve, negoeii.s a 93500'. No
correr do dia, porém, o preço de 98400 t'nr-
nou-se difficil c a maioria dos negócios foi
feita a 09300. Pela manhã vendoram-so
2.071 saccas e á tarde Mais 3.918 ou
o tolal dc 0.589 saccas. Em Nova Yorií aBolsa fechou hontem eom quatro a seis poli-tos do alta c hoje abriu com um a quatro
pontos «le baixa. Hontem entraram 11.5-'S
saccas, embarcaram 13.007 e o "stock" fi-cou reduzido a 338.589 saccas.

A partida clò pàtacho'cCaravellas,,
O patacbo."Caravjllas", ás .17 horas lc-

vauíoti ferros e esperava ventos para se faxerao mar cm demanda elo'.Pará, onde vae ser-
vir de barca-pharol.

A carne verde de Nictheroy
subiu de preço

E' que foi vendida hoje no matadouro a 300
réis, para amanhã ser *'eUUlu»da lios açou-
Sues a .1*000 o hilo.- "-"

O fim do concurso parafiecaes do imposto do
consumo

Terminaram hoje rs provas do concurso
para as vagas de fiscaes de. imposto .do cou-
sumo. Neste concurso, que se realisou no
I.ycou de_ Artes o Officios, tomaram parte128 candidatos, sendo approvados e classi-
ficados na ordem abaixo os seguintes Svj.:
Emygdio Alves Guimarães Cctle, Edmundo
Oswald Galvão, Armando Negroiros, .Toa»
quim Leite Guimarães, Alfredo Mallet Soa--
res e Francisco M. Cordeiro.

Sessenta e nove mil e
oitenta e oito logrados!

. é ¦
Uma grande assembléa de

mutualistas
Estiveram ú tarde en» nossa redaeção os Srs.

Augusto Gomes Queiroz e Miguel Ruffo, quenos coiuruuniearam em nome de vários mutua-
listas da Caixa Mutua dc Pensões Vitalícias de
São Paulo, estar assentada para breve uma
grande reunião daquclles mutualistas, afim dc
se combinar o melhor meio de sc reagir contra
as deliberações daquella instituição, que elles
fichará representar um logro em que caíram,
conforme noticia minuciosa que ji demos «
respeito.

O Sr. r»uffo accresceulou-nos ser mutuáriode cinco cadernetas de 9 annos. -— •••-^

Funda-se a Empresa Agrícola
do Ceará, para cultivo do

coqueiro e do algodoeiro
Itcalisou-sc, á tarde, na Sociedade Nacional

de Agricultura, a primeira assembléa geraldos subscriptores da Empresa Agrícola Ce,-»-
renae, de que é instituidor c. prof. Anaelcto Pe-
reira Cavalcante de Queiroz. Iniciados os tra-
balhos, depois de agradecimentos ú sociedade.:
rVéhi cessão da sua sédc, o Sr. Queiroz mos-,
trou as vantagens decorrentes da organísaçãò,
da empresa, cujos fins é promover a agricul-
tura intensiva do coqueiro e do algodoeiro
co littoral do Ceari. A sede da empresa, et
primeira fundada no 

"Brasil, 
será nesta capi-

tal, sendo{« sua dirccção, naquellc Estado, ou.
tregue ao tlireetor-gerento.

No fim de oito annos, conforme cálculos foi-
tos, a empresa terá plantados cem mil pés dei
coqueiros, de modo que eadã acção ile lOOrs ro-
preseíittirá o valor dc l':00OÇO00.

Oü trabalhos da assembléa, quando nos re.
tirámos, continuavam.

Um ladrão e assas*
sinocondemnado

O ladrão Sebastião Matrocollo compnrccen
lioje á barra do Tribunal do Jury para re-
sponder a um. clcücto de morte na pessoa dc
uni seu companheiro de "profissão", lloracio
Itodolpbo Cile. O assassinato verificou-se na
noite dc 26 de agosto de 1915, na rua de Saci'
Pedro esquina du iiyciíida Passos, tendo si-
cto movei mesmo a partilha de nm roubo íei-
t.o por ambos, e que foi decidida com um tiro
mortal de revólver disparado pelo réo.

Após os debates, os jurados se recolheram
á sala secreta, trazendo, á saida delia, :i con-
deranaçãn de Sebastião a seis annos de pri-
são ecllular. ... .

COMMUN1CAQOS
E' BOM SEMPRE
Ver a exposição dfs bello»
movais Le Mobiliei* á RUA
CKíLE 19. 31, tapetes e estei
ras impermeáveis, preçosúnicos e condições facili-
mas de pagamento.

LINHAS DE TIRO
Perneiras e cinturões de couro, na casa

Dias Ribeiro, Uruguayana 138 — Fabricaute.»-.

Conta-se por milhares o
numero de clientes

que têm adquirido moveis
em nossa casa.

Nenhum del.es estará ar-
rependido de nos ter da-

do a preferencia.

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

OUVIDOR, 93-95.

CAUTELA PERDIDA
Perdeu-se honlera a cautela n. 382, repre-

sentativa de 10 apólices ao portador do em-
prestimo municipal de 1914. Roga-so a quem'
a tiver encontrado entrcgal-a ú rua da Conde-
Uiría n. 44, loja, graliticando-se.

Estão tomadas as devidas providencias para!evitar negociações com a mesma.

Dr. Herbert C. Rslehardt ^as' comnjefr-
-_-__---_,_-_M_________.___», ciaes e larcnts-
rios. Urusuuyans, 77. Tel. Ceutritl i.S!6.

itnua Joaquina Xavier Mat-
toso

tSeu 

filho Vicente Xavier Mattosb,
communica aos parentes o pessoas de
pua amisade o fallecimento de sua-'
prezada mão D. ANNA JOAQUINA-
XAVIER MATTOSO n participa o seu
cnterrninento iiuianhã, 1!) do corren-

te, ás * horas tia tarde, saindo o feretr-t
da estação Central, da Estrada de Ferro
Central do lirasil, para o cemitério ds Mm
Francisco Xavier. ——-- — ¦ - ;:^-v-'--- • —
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889 000

AGOSTIMIO SECILIANO
('ALFAIATE)

Trccisa-sc falar com este senhor; ua rua do
t':i nno n. 29.

Sou nrofundnmenle «ralo nos meus contra-1 de nsscmblén (ternl. F.* Isso ntí um reforço das
dÍL'io.csP \'i1?. uras ví/cs nue oppnrcecm sòlmliilin* consldornoOes,-porquan <>. Ja orjnnljti-
fiMi^'í«omr?^lld*l 1 li minhas afrir- dn n direeloria, um dos membros, o Sr. A-
H r ,X aiwin • to c<mi n verdade, com baldo llcnja.nl.i, leve ç. «es O abnegado <le • *

. «1 U rhVoiàítt ««ia" I1I1U il.» rnetoH. Umn slgnnr n presidência, ntlm do iluui nnr o c r-
**%4» nròTadoKêrnd es no doimonlldo rela* go com a sua sapiência o lllustre i Meemlo«te

iüJ lofnoMnliK uma rlli concorrer parn p Impulso daquelle CO*— KEHShtóAi'™* a!,«w->saKíi«.WtS
govcrnndurdn ciVlndc. 

'. 
Joven mas JA co.is.um. director. no entrar no exercido das suas fu.iv

T quem dá a tortima nmis rapidn im Lotaiai o olle*
i«cc maiores vantagem uo publico.

Cm nwtrir, rua Uiividor 161 - Hllaes Ouvidoi
181'. Quitando, W: 1'rliinlró do Março, W', L. Eilaeipu.
fc.i, 8$ Oencrnl Câmara, 3üil. - S. 1'aufoi rut Uuiuro
.iíe tíorenibre, V).

Pedro Tygna da Silva
.. -f.m louvor á Graça dc Dons, Juditli Scvc-
fliin dos Santos manda rezar amanhã, em

inado rlnnnclstn Or'. Koliio soure. *juc nacrnm
os dlrccloros do citado instituto do credito .
lvm dous commuiilciiili).'., um dirigido n A M"l-
TE, outro endereçado a "O PalüV.-procurnrnm
Impugnar ns tisaorcOês ilo signatário destas li-
nliasi mas ao contrario do objcctlvo cm vista
apenas consolidaram os reparos. E por ser n
cnrln estampada lio confrade matutino a rc-
prodúcçflo, com pequenas variantes, dn enlato*
In ngnsnlhiida nesta fullui, passo a responder a
primeira publicada. .... ,,„

Nu missiva em foco a direciona do
mencionado estabelecimento boncnrlo eleva As
nuvens o ox-socrctnriò de seu pae, Ja lhe cnnl-
tecendo 115 aptidões, já llio cnnlaudon Munira-
cão, o prestigio dò nome c n llllbnçuo do cara-
éter. IS' uma pratica que fica bem entre com-
imnhciros, principalmente sendo ps elogiantes
iinpregados da Prefeitura. Sem a pretençao dc
visar a diminuição das qualidades do moço

saaaaHBi-->----«H? í • / jft "4 l P"n BuiC HhílB
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D MERCADO DE CAME VERDE 1
No rnsIsduBre da Bania Cru» L

«cção de graças pelo rcsinuciccimenio uc siU ..,„.. ([cvo u-inlirar que iiiu;-',ueiii kí.u..
irmão PBUHO TVGNA )A SILVA, umn mli- nw n • n ««- i Q ()
N, ns il horas, na egreju do Divino Espirito »» » » 

jj';1 ],'|u!ri.liSÍI!llli|ni„s „s seu:, filhos, ns
.Santo, no Estnclo de Su; pura este neto, nm- iorüJililias-. Há, enlretnnlo, no documento em
tios convidam n todos os parentes c amigo*.. nml|ySC „,„ ponto que mo faz espécie. Por que

Humberto Achllltt do Faria Mello
U>tndaute d« mediei na)

._-- Achilles Mello, Joscphlim Soares
T rinto dc Mello, padre Achilles Mello,

tMCa) Svlvino Oltou dc Almeida, senhora e'¦ 
filho». Scraphiiu Soares Pinto, senhora

M v filhos, Maria Angélica, Helena, Mar-
JÊk garida c Olympio .Mello (ausentes),
Dr. Heitor Achilles, Serafim c Hera-
clio Mello, mandam celebrar amanha, 19 do
co-rcute ás í) horas dn manhfi, na matriz dc
S. Francisco de Paula, uma missa dc 7* dia
uor alma du seu saudoso filho, irmão, cunha-

•do e tio HUMBERTO ACHILLES DE FA1UA
MELLO.

Arlinda Macedo de Araújo
¦mg. Scbnstiiio de Araújo e filhos, Irmã ^ ^ ^
,T- Thereza Teixeira, übaldina Gouyfia <"" mcl,ie da I*M0> Araújo, Hercilia dc^Araújo. Emílio «lc ,)rc (JS jills

Ja
Araújo é família, Sérgio dc Macedo
Moura, pcnhorados, agradecem a to-
dos os parentes e amigos que acoiupa-

os directores, na contestação em exame, nao
lançaram os seus nomes, oceultando-se nos
meandros dê uma Injustificável modéstia-J
Em sc tratando de uma instituição tao nli , tao
bem nciibndn, lão capaz de prestar assigna ndor,
serviços, por que essa figuração nn penumbra .
E pnrn que isso nâo continue, eu passo a puh.i-
enr n listu dos membros da directoria, assim
constituída: presidente, Dr. Fnbio Sodre; vice-
presidente, Arnaldo Benjamin; lltcsoureiro,
Arnaldo Estrclln; secrelurio, Isnins I;crreir:i
Maia; gerente. Otclo dc Souza Caldas. Iodos, a
excepção do primeiro, funccionarios muuici-
paes. ...

Um poucas pennadas, sem maior cs.orço, e
derrocado o desmentido dos cinco cidadãos. A
instituição pertencem sócios de todas us classes
sociacs c as suas trnnsncçòcs não são exclusiva-
mente com o funeeionnlisnío publico, nllcgn-
ram. Mas quem o contrario disse '.' Formulada

. a nota da fundação ser o resultado da iniciati-
1 va dc "alguns funccionarios do município, mor-'1'mchle da Directoria de Obras", escreveu-se so-

Múltiplos, destacando-se os chi

tnharam os restos mortacs de sua esposa miic,
irmã. nora, cunhada, tia c sobrinha AHI.I.NDA
MACEDO DE ARAÚJO, c de novo os convidam'para 

assistir i missa de 7" dia, que scra ceie-
brada amanhã, quinta-feira; 19 do corrente, as
ít horas, na egreja do Carmo.

Coronel João Evangelista
Barcellos

ÍAIcira 

Carneiro Barcellos e filhos
convidam a todas ns pessoas de sua
relação paru assistir á missa de Í10" dia.
de. seu saudoso esposo c pae coronel
.IOÃO EVANGELISTA BARCELLOS,
que se celebrará sexln-feirn, "iü do cor-

rente, ás 8 1|2 horas, na matriz de S. Chns-
f trovão. _

Coronel Amaro José Caetano
A viuva Margarida da Cunha Caeta-

no, filhos, sogra c cunhados do fallc-
cido coronel AMARO JOSK' CAETA-
NO convidam os seus parentes c ami-
gos para assistir á missa de "IO" dia por

ulma do mesmo, que será resada ama-
rM 19 do corrente, ás 11) horas, na egreja de
S. Francisco de Paula, e desde já agradecem
penborados.

GUSTAVO LIMS

t 

Amélia Dick c filhos, gratos á mç-
moria dc seu inesquecivcl amigo GUS-
TAVO UNS, mandam celebrar, em
suffragio de sua alma, uma missa
amanhã, 19, ás 9 horas da manhã, ua
egreja da Candelária, paro, cujo acto

convidara seus parentes e amigos.

ANNA DSAS PBNTO
Sua família faz resar amanhã, iniin-

ta-feira, 19 do corrente, ás 9 horas, na
egreja dc S. Francisco de Paula, mis-
sa do sexto mez de seu fallcçimento.

píestimos mensaes a empregados do município,
a juros de Jt V tio mez, por meio, por emqunn-
to, de notas promissórias ncceitiis pelo neces-
sitado c endossadas por duas firmas, unia das
quaes dc negociante".Descreveu-se assim o me-
ciinismo opcíiilorio:"0 sacador, ao ser contem-
piado na operação; além da taxa, deixa, a im-
portancia de õ0.-<, passando dcsfnrte a figurar
como aceionista.ijucm precisa — exemplifique-
mos — da somma dc. 250"? passa uma promis-
soria de 300*3 c recebe a diffcrença sobrecarre-
gadu ainda dá porcentagem"; Fácil c. de verco-

i

nío perfeitamente n estas sc ajustam as pala-
vrasdoscoiitradietantcs: "O indivíduo que nao
i soeio da cooperativa não pódc constituir-se
seu mutuário, c, assim, para ter dreilo no em-
empréstimo que deseja, começa por lazer a sua
inscripção de associado, tomando pelo menos
uma aeção do Danço, do valor dc. 50$. Abi cum-
pre-se apenas unia exigência da lei, que regu-
Ia as cooperativas".

Não destróe o meu trabalho o faeto do Dr.
Fnbio Sodré não dirigir n casa de credito, desde
o dia do lançamento dc suas bases, mar. sim
lembrada a sua cooperação na primeira sessão

eçòos, deposito seis ucções om seu nome, lu
Irnnsferlveis o Incnueloiiiivels, nnlcs du nppro-
vadiis ns coutas e balanços relativos no ultlnm
nnno dn «estilo, c conferindo um dos disposl-
tlvos da lei social n cada um dus dirigentes
fundadores seis acções integriilisailas. como
prêmio ii ileilicação iniclnl, o menino banquei-
ro, que nüo cogitava de dirigir n instituto, que
relutou em liccollnr n investidora, quo so de-
pois de reiteradas solicitações convelo em uç-
imléseêr, cm movimento ile altruísmo, ju ti-
lilin ò i:eu numero rigorosnínenle preciso dc
seis iieeôcs .siiliseriptas, segundo OS missivis-
Ias integrnllsadas, lio assumir o poslo, com o
dinheiro de sou bolso.

Resta o lopico pertinente no Dr. Mendes
Tavares, a quem; conforme iiffiaiiçuni, os au-
lores da carta não Impetraram o favor dc um
projeclo perniittindo á sociedade O desconto
ini folha iliis vencimento:, dos empregado» da
municipalidade. Nem se declarou que aiiucl-
1L. doutor fosse o encarregado da prebenda, co-
mo sc deprehenile do seguinte trecho: "No
Conselho .Municipal, illu minado nos ^clarões
inlellectiiiics do inteudeiilc Mendes Invnres,
o luzeiro dos edis, está em formação, mui cm
segredo, mui á sorrelfn, para Irromper ile cho-
fre e ser npprovndo com celeridade, sem tem*
po para lim exame conveniente, lim projeclo
conferindo uo liauco dc Auxilio Rápido a fa-
cuidado dc descontar cm folha o» vcnçimen-
los do funceionalisino c dando outras provi-
dencias". Como se vi, não sc aiinuucia como
uma cousa feita, mas a fazer. E agora até,
após o alarme dado, c provável não ser levado
avante o plano, lucrando com isto o funecio-
rihlismo dn Prefeitura, que, no Montepio, re-
partição admiravelmente organizada, servida
por um pessoal idôneo, competente; operoso,
sempre prompto cm nttender ás parles, con-
tlnüará a encontrar os confortadores recursos
paru a satisfação das suas urgentes necess.i-
dades.

.Qiiüiilo n esse rapaz extraordinário, pos-
suidor do conhecimentos sólidos c profundos
no terreno das finanças, conhecedor dos segre-
ilos das movimentações da Bolsa; por tal ra-
zão procurado para chefiar a dircetriz da no-
va cooperativa, o eminente Dr. Fábio Sodre,
lembramos ao governo a nila conveniência de
serem as suas aptidões cm mais ampla espbe-
rn aproveitadas. Causará a melhor impressão
no ineio econoinico-financciro a sua nomear
ção, sem tnrdnnçri, para a direeção do Banco
do Brasil. Embora sobrecarregado de niiilti-
pias preoccupnções, desde São Gonçnlo; onde
é vereador, dc Nictheroy, onde legisla, na As-
semblcn Fluminense, da Praia Vermelha, on-
de, no Hospício, com os taes doidos lida, da
Praia de Santa Luzia, onde, na Faculdade de
Medicina, illuslra a mocidade, até á avenida
Rio Brnuco, onde, na "A Equitativa", ajuda o
papae. a vender casas á Prefeitura, embora as-
sim vergado ao peso de colossal labuta, em
um minuto de passagem diária pelo cstabelc-
cimento nacional da rua da Alfândega, «Iara
um formidável impulso ao seu funecionamen-
to. Com lim simples olhar instantâneo fará
mais que as respeitadas competências que ali
estão dedicadamente mourejando parn o lc-
vantamento dos seus créditos. E' esse o pa-
pel dos gênios.

Jiricio Filho

Si lut Itxjtirer. que deveriam estar tempre
gob us olhares vitiilnules du huyiene, o
Mercado MimfcfHírt •'. sem t duvida, fim
dellcs. Pois, imr mais incrível que. isso
iiratie irregularidade: eoUocmla» a entra-"limadas. As iwosus utiloridaden sanitárias
esnuccem-n'0, resultando disso, eom gru-
ve risco vara a saúde publica, a immun-
dicie que ali •«' nol«. As privadas, sem
limpeza, eximiam fétido horrível, que,
com o calor, se vae tornando mais ínleii-

so, ciimthundo-se par toda a prata. A*
nossas gravura» deixam ver alma uma
grane irregularidades collocttdus a entra-
da dc uma dai privadas e por ande es-
correm at secrcçôes urinurius, esl.ni va-
rios cestos contendo legumes, a espera ao
{regue;... Cama não i1 passível que se-
melhunte sil nuc tio perdure, ahi fica esse
lembrete ás autoridades de hagienc, com
jurisdição no merendo, pura que provi-
deneiem no sentido de uma limpeza da-

(jiici/u praça

Associcção Brasileira de
Estudantes

A floresta e a reflo
restação do Brasil

Abatidos Imjci RU3 reses, ti", porcos, t an-,
lulrus o 41 vHelloH.

Miiirliaiitesi Cândido E. de Mello. 37 r. 1
a p,; Duih.cli & (.., 10 r.; A. Mendes & C,
«.*. r.i I.Iiiia & Filbot, M r., 19 p. « b v.j
PrnnoiHo V. Goulart, Ti r.. I p. e II v.j JoBu
Pimenta do Abreu,!« r.: Oliveira Iriiiüos & (..,
Dfl r. e !ll V.| llasillo Tnvnres, II r. e 17 v.;
G, dos llutnlhistns, V r.j Foillnlio & C XI
r.i tidiüir de Aiovedo, 'i'i r.s Vi P. do Oli-
vilra & C, !lü r.; Fernando» ei Mnrcondci,
lü n. t Augusto M. da Mottn, 18 r. e 9 e.j Ale.
snlidru V. Sobrinho, í> p., o Sobreiro & <.,
Ü3 r.

Foram rojellndos: 13 VA Vfi r., 1 p.> t
3 v.

Foram vendldns: 31 r., com 0.2(10 Llio».'"Stoeli": Cândido G. de Mello, .|á.'i r.i Mim
rlieh & C, 2Ü3| A. Mendes, «'.'8; l.lmu & Fli
Ibns, Xlll: Francisco V. Goulart, 500; C, áai
Itutnlllislns, 18; João Plmontn du Abreu, Utlj
Oliveira Irmãos & ('.., 330: ltniillo Tuvnres,
SO: Porllnlio »*i (',., 141; Edgar de Azevedo,''10; Niiiberto Horta, 100: Augusto M. dn Mot<
Ia, 101, e Sobreiro & ('.., 108. Total, 3.HI"...

No entreposto do 8. Diogo
O trem chegou & horn.
Vendidos; IM1 3|4 1|8 r., Cl p., f -. . <*s «».
Ou preços foram os seguintes: rezes, de

8740 a ií78ll; porcos, dc lfJlOO n U'200, « vitcl-
ius, dc -btm a iJtlOO.

Expnrtaçüo
Oliveira Irmãos & G. nhatenu* mmim

mais llll) rezes pura exportarem'.
Em Santa" Cru» foram rejeitadas quatro.

4M»
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Os officiaesdo Exercitoeo Banco

dos Funccionarios Públicos
' "Sr rcdaclor — Mais uma vez temos
honra' de appellir para V. S., tão solicito em
«ttender ás reclamações justas, pedindo a in-
«ierção nas columnas do vosso conceituado
/jornal das seguintes linhns, com vistas ao
Um. Sr. ministro da Guerra. Até a presen-
lc data não foi ainda entregue ao Banco do-
"Funccionarios Públicos a importância das con-
aignacões relativas ao mez de setembro lin-
do. o que tem acarretado graves embaraços
aos offieiaes que tèm operações dc credito
com aquelle estabelecimento. INao se com-
nrchende a razão do semelhante demora»; P.01S
,tnes consignações já foram descontadas a ho-
ca do cofre c os consignatarios nao so estão
.privados da devolução do seu dinheiro, por
'parte do Banco como também do fazer no-
vas operações de credito. ¦

i No tempo do marechal, Mallet havia ura
pouquinho de interesse pela sorte dos offl-
ciaes do Exercito c mais respeito pelos seus
.direitos; dahi para cá não temos tido mar.
'nenhum ministro que se desse ao incommo-
do cora tão pequeninas cousas.

' E" deveras doloroso, Sr. redactor, o que se
está passando com os consignatarios do Mi-
nisterio da Guerra, na sua maioria chefes de
família, quo soffrem os descontos dc suas
consignações, para pagamento dos seus cre-
dores, mas ficam sempre a dever porque cs-
ses credores não recebem da Contabilidade
da Guerra a importância descontada. _

i Com a publicação destas linhas muito obri-
fcarcis os vossos constantes ledores, quo sao
todos os — Prejudicados."

¦ ¦¦¦" i ¦ ' '¦ ¦
Vendem-
se lotes
dc terre-

nov, trata-se cnm J. Sennn, a rua do Carmo d. 00, 1.
endar. — Telephone 5.848 Morte.

i itr ¦

Cousas da Central
O Sr. Walter de Hezendc, guarda-livros,

inorador i rua Buenos Aires u. 141, veiü
«ueixar-se de que tendo comprado, no do-
mingo, na estação de Taubaté, um bilhete
«ara esta capital, com direito a poltrona, ve-
jificou, com pasmo, que o trem não trazia
carro-salSo. Reclamou ao chefe do trem, mas
este, como é natural, nenhuma providencia
pôde tomar. Aqui chegando, foi queixar-se
¦o agente da Central que... o mandou pedir
providencias ao agente de Taubaté.

O Sr. ltczcndo quiz ainda queixar-se a
i qualquer funecionario superior da adminis-
tração, mns não o conseguiu.

Hesultado: perdeu o Sr. Rezende os 6§000,
porque não ha maiiejra_ de os rehavcr.

,MM^M—mBmagac n—na

A'hora do p'ro caf6m

Aberta n sessão, foi lido o expediente,
que entre cousns diversas, confiou do *••-
giiintc: offieio ilo üircclór dn Faculdade de
Mediclnn; nflrndccebdo as mniiifcstnç.ies «lc
pczar por occasião tln mo'-'...' do acadêmico
Josó Marthn Curnpelti; propostas dos Srs.
lliiul da llochn 0 Alfredo da Silveira, nqitelb!
pedindo um voto de pexar pelo fallecinieitt"
do cnlhêdrallco da liscolii Naval, piMfêwir
.loão J. l.uiz Vihtiiii, e o ssjundo requereu-
do que a A. B. Ri nomeasse umn coimnl*.-
são paia convidar o Sr. Coelho Netto, ¦.nira
renlisar uma serie de conferências si-.ü;'c dt-
clamaçáo.

Fnlmiim i-m diversas occasli.es, sobre nj*
stiinntòs iffêrcntcs no discurso do Sr. Luiz.
do 1'i'Klo Hibciro, o Sr. Samuel 1'ucutcs, qee
requereu icctificaçâo a epigrnplic qne A
NOITI' iicn á noWcia da sessão anterior, n.i
que foi seguido pelos Srs. pswnldo Aninha
Ivo de Aquiiiò, Ncstor Figueiredo, llaul Tci-
xeirn e Araújo Jorge, e pela iipprovaçáo una-
uime da assembléa.

Tomaram posse os Srs. Plinio Ayro^n c
Octavio Margel de Rezende, cue foram sau-
dados p.lo orador official. iespondeií'10. V
Sr. Hibciro i!c Araújo requer dispensa aos
nssoriados voluntários ilo Exercito, durante
o tempo das manobras, o que c approvado
por fieclainação.

O Sr. Oswablo Aranha propõe um voto
dc solidariedade aos estudantes que servem
acíualmente no F.xcrcito Nacional, o qua foi
approvado.

Contradizendo as idéas do Sr. Edmundo
da Luz Pinto, «pie na ultima sessão vi-rbe-
rou conlra a doutrina de paV. armada, o Sr.
Luiz do Prado Hibciro produziu uni tiisáur-
so cm prol do alistamento militar, termi-
nando com as palavras seguintes :

"li assim como nn vcllvi Thcssnlin. por
entre os sarções e as montanhas agrestes, os
brados do velho Euripcdes despertavam os
antigos esesavos e lhes trausmitliam uma re-
aeção dc militarismo c ile civismo, assim a
voz eloqüente; divina c próphetica de Bilaç,
vibrando nn alma de um povo, estremeceu
ns energias adormecidos !

liemdito o bardo brasileiro que, despir-
tando uma nação com o seu verbo alrondor.
fnl-a grande, iinmcnsa c forte !

Bcmdilo o cantor admirável que fez brotar
da indiffcrença a lustrai limpidez dc idéas
novas c purificadas t

Bcindito, mil vezes bémdito 1
Appéllo para a mocidade. que é a flora-

ção robustecidn das idéas novas, n crystalli-
sação magnifiea dos sentimentos generosos ;
appéllo cm nome oa nossas tradições, do
nosso futuro, cm nome da nossa honra a da
nossa dignidade, em nome dos nossos paes.
das nossas mães c dos nossos hmãos, ao alis-
tamento militar, pela purificação na ca-
serna !

Vistamos a farda gloriosa do Exercito Na-
cional e levantemos bem alto,_ acima dos
nossas cabeças como uma hòotia de luz, na
communhão das energias novas, o estandarte
symbolico que encarna, na sua essência, a
alma pura, grande e luminosa da Pátria br.i-
sileira !..."

 i — •*• i

Escrcvc-nos o coronel Vieira Pisco:
"Sr. redactor — Está cm equivoco o opc-

roso deputado Fausto Ferraz, quando, tratan-
do <lo magno assumpto dn devnstnçuo dns
maltas, affinna que no passado não se co-
gilou do a evitai*, Para provo, transcrevo um
documento histórico quo se acha publicado
nu "Revista do Archivo Publico Mineiro ,
wilitme 111. Esse documento, que tem a dat.i
dc Vi de julho de 1720, é o seguinte;

"Salutcrcs mcdldaa administralivas. —Lm
despacho do governador 1). Lourcnço de Al-
molda c determinado "que se não rocem mat-
tns nas origens dos córregos de pouca água".
Esla utillssimã providencia foi ratificada pe-
Io governador Gomes Freire de Andrade, a
13 dc maio de 173ü, e aluda ampliada, con-
forme sc 10 nos seguintes números dns suas
alterações c ndditaiticntos ao Hcgimcnto mi-
nernl que por ordem regin elaborou e ícz
executar (vae "ipsis verbls'"): —,"22 — E
que entre as roças vlslnbns que lioje par*
tem por matto virgem sc conserve nas par-
tilhas, ou extremos, uma linha de duzentos
palmos de cada parte, a qual de novo sc não
poderá roçar sem licença ilo governo, prc-
cedendo informações authenticns si nellas ha
arvores do lei, que sc devam conservar, pois
a experiência mostra que n natureza das ter-
ras as não produz de novo, ou tarda séculos
para as produzir, e que sem esta licença ro-
car ns ditas lindas perderá todo o domínio
é nosse nuc nellas tiver c ficará por este

Oro. H. At-aqáo e A. Moses
(do Instituto do Manguinhos)

Exames de sangue, escarro, urina, racciuas,
otc. «UA 1)0 IlOSARIO N. 134, próximo i
Avenida, ioi. 4480 N.

—- ....

Amanhã, suceulenta feijoada
«3\\ Cnsa Assembléa, restaurante de priraeti

ra ordem, tein diarloracnto o mais variado
"menu" c os memores vinhos. Rua da Asscim
bica. T'f. Proprietário. Ottomar Moller.

•fim-
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MISSAS
Rcznm-se amanhã:
João lunoccncio Pereira ae mnifl, *ís 9, na

matriz do Engenho Novo; 1). Mana l.uiza
Wcrhcck Moreira, ás 9, na egreja do N. S. da
Conceição, no Andnrahy; Pedro do Souza No-
gucira, ás 9 1|2, na matriz de Santa Cruz;
1). Maria da Conceição Plum, ás !), na egreja
do Divino Salvador, na Piedade; D. Delfina
Rosa EUiol, ás 0, na matriz do São Christo-
vão; D. Ucntriz Fernandes, ás 9, na matru
de São Christovão; 1). Antonia Ribeiro Doar-
te, ás 8 W2, na eapella dc N. S. da Conceição,
á rim de S. Januário; D. Mercedes Barbeito»
de Magalhães, ás 9, na matriz de Sao Joa-
quiih; I). Leopoldina Angélica da Silva Avi-
Ia, ás 9 1|2, na egreja de São Francfsco da

mesmo feito aplicada ao visinho com quem Paula: Kduaruo nomes i.yncu f»-''"1"*'" 
"•

parte, que apodera semear, e desfrutar sem na mesma; coronel Amaro Caetano, as iu, na
nue aquelle que n roçou possa pretender dei- mesma; Cândido Manoel Botelho, as », n.i
?e èousa algua. nlém da pena de cincoenta egreja da Vi O. 3* da Penitencia; 1 ar,, a
òitara pagas lia Cadeia para o denunciante, Vallc de Barras. •*».»*"«"?,' Il°I*S?
;"»n„U os visinhos contrariarem junta- ¦*»-•»"«'¦ '«• W»vn= "*** 1»- na matru de Santa
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I^EURASTHEB>SIA \
Esterilidade e Iraqucza geral
Cura corta, radical o rápida — l.iinica electro-me-

dica especial do DU. CAETANO J0VI.NE .
Das 9 As II ediis Srs 5

I.AI1C0 DA CARIOCA 10, sobrado

mente esta dispoziçãn, pagará cada hum n
pena em dobro.—'2H. Que nos Engenhos senão
possa queimar nem cm qualquer parte re-
duzir a carvão pão algum que possa servir
para dellcs se fazerem baleias, ou que passe
de grossüra de dez palmos cm roda, que são
pouco mais de tres dc diâmetro. — "14. E que
na distancia detiro dc mòsquete da margem
dos rios em que algum tempo possa ser ne-
cessaria Canoa senão possa cortar para outro
uzo deferente páo algum de que sepossa fa-
bricar Canoa sob pena de dez oitavos appli-
cadas ao official de Milícias, Justiça Capm.
do matto, ou pessoa que denunciar, ou achar
cm contravenção os quaes serão cridos por
sua fó tendo-a, c corroborando-a com luta só
testemunha, sem embargo do enteresse que
lhe rczulta, c não atendo pelo dito do duas
testemunhas, ninda que lma dcllas seja me-
nos legal; c recomendo muito a todos os of-
ficiacs dc Milicins tenhão particular cuidado
na observância desta despozição. — 25. Em
todas as rossas, terras, sitios, on vertentes
que sc concedessem ou de algua sorte se oc-
copassem depois do dia 30 de outubro de
171)3, ou oecupão em terras dc matto virgem,
serão obrigados a conservar adeciina parte
por rossar, damesma sorte, c debaixo das
mesmas penas que atras sc declarou acerca
das lindas, ou extremas das demarcações
além destas que igualmente devem consey-
var, c ametade desta décima parte so con-
servará junto dos córregos, ou Rios que por
elles correrem; e nestas partes emque sc
mandão conservar as arvores do matto para
não faltarem madeiras tão necessárias para
o uzo publico, não poderão os donnos impe-
dir que sc cortem madeiras para os Serviços
mineraes vezinhos proporcionalmente a ar-
bitrio do bom varão, tudo debaixo das mes-
mas penas, e recomendação atraz declarada."

««•»•

Vm asbecto da poria do escriptorio do visconde dc Moraes, d hora dos vales
para o café

O Bí». Ed. Magalhães cum, pur
processo especial, as doenças rebeldes da pelle c ilas
miicosiis, u typhilis e ii murpliéii, o nrlln-itisnío. a
dyspcpsia, neurustlicniil e doenças do peito, itua Sete
Ue Selcmbro n. 30 (ás 9 l|ü o ás ti horas).

Todas as manhãs, quem passar pela rua Dom
Manoel, vê uma enorme multidão ngglomcrn-
da cm frente ao escriptorio do Sr. visconde
de Moraes. , , ,."

Que seria aquillo? Uin batalhão de pedintes
dc empregos?

Abordámos hoje um dos populares e cllc nos
respondeu com unia simplicidade impressionante:

—E* a hora do p'ro café.,.
Indagámos, então, do resto e o candidato ao

café com pão nos contou a historia.
O Sr. visconde dc Moraes costumava distri-

buir 200 réis aos pobres todas ns manhãs. Ha-
via dias, poréin, que elle não estava pelos au-
tos e não dava nada.

Saia do escriptorio para a Cantareira. Em
caminho um dos pobres lhe pedia um nickel.
Elle parava e dava. Os outros avançavam, cer-
cnvam-n'o o o Sr. visconde via-se cm pulpos
de aranha. Resolveu por isso distribuir os 200
réis no escriptorio. Alguns dos contemplados,
porém, em vez dc irem tomar café, bebiam pa-
raty.

Sabedor disso o Sr. visconde fez um contra-
to com um café caneca da rua S. José. Todas
as manhãs distribuo vales que dc.j direito a
cada um tomar café coin pão.

A' hora da distribuição desses vales é que a
agglomcração toma vulto ua porta do seu es-
criptorio.

"Revista Americana"
Nos seus moldes antigos, isto è, como quan

do veiu a lume o seu primeiro numero em
1U09, reappareceu um desses últimos dias a
"Revista Americana", fundada c dirigida
pelo Dr. Araújo Jorge. A "Revista America-
na", que tem boje também na sua direeção o
Dr. Sylvio Homero Filho, é, no gênero, a uni-
ca publicação que possuímos como uma das
melhores quo circulam no nosso continente.
E' sou maior serviço trabalhar pela upproxi-
moção intcllectual dos povos americanos, pro-
gramma esse extraordinário, ao qunl deseja-
mos realisação urgente, tnnto nós desconhece-
mos, intcllcctualmelitc, todas as nações das
Américas. O numero 1 do anno VI da "Re-
vista Americana" é um grosso volumo saido
da Imprensa Nacional, c o seu texto consta de
versos inéditos de Alberto Oliveira, José Oi-
ticica e Ronald Carvalho, e artigos, também
inéditos, do bnrão do Rio Branco, seus "Apon-
lamentos para a historia militar do Brasil",
Rocha Pombo, F. Mascarcnhas, Ç. da Veiga
Lima, Flcxa Ribeiro e Hélio Lobo.

i —» «

C1UJ7. YGUMF.UIA 1TIANCE7.A — 0 sorteio da tombola
oegunisnda em favor da Croix Itougo lrrançaise rcalisar-
sc-á a 21 do corrente. Os íiltimos billictes ncliam-se á

venda na Joalheria Isidoro MÜrx
138, Ouvidor

¦ «M»' ¦

Os atrasos de pagamento
nos Correios

Temos recebido muitas reclamações dos es-
tafctas-ambulantes do Correio que trabalham
na Rede Súl-Mineira pelo abandono cm que
os deixa a administração central. Ha tres
mezes que esses modestos funccionarios não
recebem os seus vencimentos e as conse-
quencias desse atraso bem podem ser me-
didas.

¦ -cse**"«

Terrenos i ma Ir.lvLipus- Commemora-s® amasaiiã
a morte úe D. Luiz I
A Real Associação de S. M. Memória a

D. Luiz I, eominemorando o 27" anniversnrio
do fallecimento do seu patrono, fará celebrar
missa amanhã, ás 9 horas, na egreja do Sa-
cramento. Em seguida na sede social distri-
buirá vestuários c donativos a vinte c sete or-
phr'0S' . . ¦ ¦»¦_ ¦*—

Dr.Telles de Menezes
Clinica em geral — Esp. moléstias das senlioras

o partos. Cons. lt. Carioca n. ti, 3 úí 5.—Tcleph.
CU6C.-I'esid., Av. illcra do Sá, 72. Tclep.911i..

Chamados a qualquer hora.

¦- 1 .Sem 

Em poucas linhas
- O marinheiro nacional n. 228, Mauri-

cio dc Bnrros Pimcnlel, promoveu liontem
uma desordem na rua S. Jorge,. f.c.vvdo í.resoTabclllão NOEiWIO 0* SILVEIRA

RUA DA AL^ANDEtíA. ?a..-íelephoM 611V i P"-'Í« I'"1'*'» úo K 
*-^tricto.

0 '•TSaalaen" eríroa
aesarvoraAo

Um arrojo
Com 55 dias de vingem, entrou hoje nr-

ribado em nosso porto o pequeno "cutler
argentino "Tbaleen", vindo do porto ingiez
Grcenolk. Com uma arqueação de quarenta
e tres tonelndas, apenas, o uma equipagem
dc oito homens, esta viagem do "Tbalccu
foi um verdadeiro arrojo do seu comman-
dante, o capitão Georgu t.ipton. . Aquella
pequena embarcação, que foi adquirida por
um capitalista da capital poilenha, após os
concertos indispensáveis, pcis se encontra
com a mastreação desarvorada, seguirá para
a Argentina, onde ucrá incorporada a uma
sociedade de regatas.

» ¦»» ¦

Drs.Leal Júnior e Leal JNeto
tispecialistás «m docuçns dos olhos, ouvido*
nariz e garganta. Cftnsultss. de l.As 6.— A»

i neinbléa o, IU*- '

Limpador e polidor universal

EM TODA A PARTE

Guaranesia .•
maravilhosa combinação de GüA-
KANA E NAGNEMA FLU//JA,

— PODEROSO ANTIACIDO-m

Dr. Roberto Freire
f »8* ¦

Cirurgião da Misericórdia. Opcrn-
ções.npparcllios e via* urinarins
11. Carioca, 20, sob. Tcl. 5934 C.
mtm ¦

Creança perdida
Dcsappareceu ha dias da casa n. 86 da rua

24 de Maio a menor Nair Thercsa Quin-
tanillia, branca, dc oito annos de edade, po-
bremente vestida.

A policia do 18a districto, apezar de avisa-,
da, ninda não tomou nenhuma providencia,
seguudo informações que nos vieram trazer.

Nair é orphã e quem delia tiver noticias
pode, por favor, avisar para a casa acima in-
dienda ou então para as ruas Senador Niibu-
co n. 88 e Conselheiro Octnviano n. 88, Vil-
Ia Isabel.

¦ ¦*»—¦ ¦
EXPOSIÇÃO

A' rua da Carioca, 67, acham-se hoje
expostas lindas mobílias que a Casa Martins
vende a dinheiro e a prestações» uor pre-

| ços cem competidores.

A entrega da bandeira ao
Tiro n. 7

¦ •—

Será no campo de S. Christovão
No pror.imo domingo será offerccida no

Tiro n. 7 da Confederação, pelas seuboritas
empregadas nos armazéns do Pare Royal,
uma bcllissima bandeira dc seda bordadn a
prata. Para receber essa bandeira o 7o ha-
talhão de atiradores formari com um cffe-
divo de 800 homens.

A festn promctte ser brilhante, tendo o
1* tenente Ildefonso Escobar. director do
Tiro n. 7, convidado o Sr, presidente da
Republica, que proinctteu comparecer.

Não sendo sufficienle o parque dn praça
da Republica para ncommodar o batalhão e
a assistência, essa festa patriótica será
rcalisnda nn campo do S. Christovão, ás 9
horas.

Depois da entrega da bandeira, que será
feita pelo general Gabino Besouro, coinmau-
dante da 5* região, serão distribuídas as ca-
dernetas nos atiradores considerados rescr-
vistas, em virtude de terem sido npprovadôs
nn exame a que se submetteram em julho
findo.

-T ' ' «III» I

Rita; Pedro Tygna da Silva, ás 9, na matru
do Divino Espirito Santo, Estacio de Sá; Dr.
Emilio tlc Castro Brito, ás 8, na matriz de Sao
•loãn Baptista da Lagoa; Dr. Antônio Dias
de Pinha' ás lü, na Candelária; conselheiro
Joaquim José Ccrqucirn, ás 9 1|-', na mesma;
Gustnvo Lins, ás 9. na mesma; Dr. Manoel
de Mello Cardoso Barata, ás 9, na matriz dn
Glória; baroneza de ltamarandiba, as 9 112,
na mesma; el-rei D. Luis I, ás 9, na matru
do Sacramento; Josó Dias Coimbra, ás 8, na
mesma; Miguel Antônio dos Santos, ás 9, na
mesma; D. Arlinda Macedo de Araújo, ás !),
na egreja do Carmo; Luiz Carlos dos Santo*
Faria, ás 9 \\'i, na matriz de São José<

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco xnvTcrr KT-a,

filha de José do Couto Vallc, travessa Mathil-
de n. 17; Maria de Lourdes Madureira Bar-
bosa, rua Imperial n. 75; Amélia Rosa de Car-
valho, travessa Patrocínio n. 2ti; Zelia, filha
dc Álvaro Ferreira Mello, rua Theodoro da
Silva n. 186. casa 1; Joanna Fernandes Macba-
do rua do Riachuelo n. 105; Florinda Bcrtão
Soeiro, Maternidade do Rio do Janeiro; Dul-
ee, filha dc Lourenço José Moreira, ladeira do
Barroso 11. 85; Oswaldo, filho de Antônio Sil-
va Magalhães, rua Major Freitas n. 12; ;\Vnl-
dyr, filho de.Victor Kauser, rua Nova do Sao
Leopoldo n. 68; Antônio Freire, rua Bella du
S. João n. 135, casa VI; Emilia, filha de
Claudemiro Domingos dos Santos, rua Sao
Luiz Gonzaga 11. 407; Irineu E. Martins Vici-
ra, necrotério da policia; Antônio Pereira Al-
ves, rua João Caetano n. 125; Olgalindn, ti-
lha de Paulo Torres Carvalho, rua General Ar-
gollo n. 21, casa VIII; Maria Carlota da Silva,
rua General Silva Telles n. 93; Maria do Car-
mo e Maria do Nazarcth, filhas de Vital da
Olinda Cavalcante, rua Maxwell n. 115; Mn-
rinnna Costn, travessa do Guedes n. 59. .

No cemitério de S. João Baptista: Benil
Barbosa, rua Senador Pompcu n. 186; Fran-
cisco Cardoso Machado, rua do Lavrndio nu-
mero 169; Antônio, filho de Manoel dos San-
tos, rua do Rezende n. 24; Henrique, filho de
José Leão Orosco, rua das Laranjeiras villa
Barbosa ri. 16; Agninaldo, filho do Dr. Ar-»
mando Ribeiro Castro, rua Haddock Lobo nu-
mero 397; Pedro, filho de Paschoal Seardim,
rua Frei Caneca n. 103; Claudionor, filho de
Salustia de Oliveira, rua Fonto da Saudade
sln; Jovita Belmira de Souza, Santa Casa da
Misericórdia. , , „.—Foi boje sepultada na necropole dc Suo
João Baptista a senhorita Maria Carmelita,
álumna do 2- nnno <bi Escola Normal, filha do
Sr. Antônio Alves Brasil.

O enterro sniu da rua Club Atbletico nu-
mero 91. , , „ *• •—Teve logar hoje o faneral do Sr. Sizino
da Penha Junqueira, telegvaphista de 1* cias-
se da E. de F. Central do Brasil.

O feretro do antigo funecionario daquella
via férrea saiu da rua do Engenho Novo nu-
mero 48, tendo sido feito o sepultamento no
cemitério de S. Francisco JCnvier.

—Serão inhumados amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavier: José

Bonifácio Silva, saindo o corpo ás 10 1|2 bo-
ras, da rua Ypiranga n. 96, e Rubeu, filho de
Antônio Pereira Linhares, saindo o pequeno
esquife ás 10 horas, da ma D. Felicidade nu-
mero 37. „ „.

No cemitério de S. João Baptista: Rosn Pi-
nho Gomes, snindo o cortejo fúnebre ás 9 ho-
ras, da rua Alice Figueiredo n. 51.

1 «noa» »
Tal» ¦"'«"iRlálV Consultório: rua Seta
111%. UlfillJ» 3 *-"-*-*¦,ie Setembro n. 96, dai
2 ás 4. Resid.: rua Machado de Assis d. 83,
Cattete.

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Vende-se uma com magníficas arvores Irutileras,
vaccas leiteirus, aves de raça, clc. Tratar como Sr. Se-
vero Dantas, rua Sacliet n. iü.

¦ mt* 

¦a *am*HPo-Esvap — CREOSOTADO -
Ilroncliitcs, Rouqui-
dão, Asllunn, c tu-
tereulose pulmonar.

Do ehnesto souza. Piimciiodc.Março 11 i chefe de cliuica.

tscola de Direito, Pharmacia e
Odontologia

Os 'graduandos de odontologia, por inter-
medio da secretaria desta escola, convidam oi
alumnos dos diversos cursos para nina re-
união, no próximo sabbado, 21 do corrente,
ás 17 horas.

—Continua aberta a matricula para o enr-
so de preparatórios, devendo os candidato»
dirigir-se á sédc da Escola, á rua Viscon-
de do Rio Branco n. 61.

—Prcvlnc-s# a» publico que a assistência
dentaria gratuita íuneciona das 8 ás 12 ho-
ras, á rua Visconde do Rio Branco n. 51, sob
a direeção do Sr. Júlio Elisardo dos Santos,
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0a pfaféa
as pkÍmêTkas

•Coc*rd • lllcouuot", nu Plienli
A i omp.ulil'» Uo The ii tra Pequeno, que, com

«vidunti- \vinp.itliiii da publico vem trulm-
Ihantli) no 1'llOlllx, resolveu lumliir liivurlu-
vclinento seus progrniiimfiH As scgundas-fol-
rns; leve por l».o ilo retirar da scena a flnn
e cspliiliiusii ciuiicillii "líntro o iTiiy, e u cal-
(Jiirinlui", pura cumprir a pruiiii-itiilu. iiim
dias, iiinuiMiii pode iiúpvorár o coiilruri.i,
üjo pouco tempo paru u scollta de peças c
pura quo cll.i.i cheguciii a scena cum us con-
Slções de íiucr ospecluctilos nrll»tico<*. A ca-
riiiclii do tempo paru ensaios o montagem fo/,
com quo haju desses onuliasles, sempre de-
wistrosos, de substituir De 1'lo'rs o Colllnvcl

aor HIppolyto lln.viniiiiil e Máximo Uoucheron,
on por outro, uniu comediu moderno, du es-
plrllo leve, por iiiiiíi fuiçii iiiill(|iiiuiti, cm que
M graça i d" gênero buffu • "Ooooril o Ilico-
quet", que, aliás, não teve mim cuidadoso
tradticçaa por parle do Sr, Portugal dn Sllvn,

conhecedor, como poucos, ilo tissiiinplo, No
deicnipenho da forço Ktcívluu Serra dou, cm-
liorn em papel sem eiisiiiiclins para grandes
Mirins, uma parle ilo brilho, pnra que de ou-
tro Indo concorrprom JoSo Iturbosn, Anthcro
íllbclro, Edmundo .Muin, Snllcs Itlbcirn c .lou-
qulni Miranda; Auloiilcllu Olga, si corrigisse
nm pouco n sua voz, Icr-llos-ln dado 11111:1 bon
cnrleuln nn Sro. Trtglot-. Antônio Campou,

-iiiim pequeno papel, liem. A Sra. líiicfininçnò
Culnlan (1 que liiiò pátio nindu passai- «Ias re-
sponsaliilitliidcs das criiiilinliíis que não têm
iuui!'i que fazer.
•A viuva alegre" no Itepubllca

O Republica apresentava honlcm nm aspe-
cio magnífico, lírn uniu dessas enchentes que
podem muilo bem ser qualificadas com a cs-
tnfnnle locuçiio "á cunha". Effeclivaineiitó, >•publico acorreu a ver o novo iimgriiiiiniii que
Fátima Mlrls aiinúiiclarii; nu mesiun (iiuuitl-
dndo c qunlldndc do que fez n plulíu dc es-
treíi dessa brilhante artista no amplo theatro
di avenida Gomes Freire. Pnrn assistir a "A
viuva alegro", hontem, havia uma nssislen-

; cia numerosíssima o sòlccta, que leve òcca-
eifio do apreciar a brilhante transformista
num dos seus melhores prógràmmas. A cn-
nhecida c npplandida producção do Franz
l.ihar foi deliciosamente interpretada porFntimn Mlrls, que réçrescnln c canta tmlos nn
priiiclpnes personagens da opereta, que não
perdeu do seu enredo c du .sua graça com o
arranjo por cila mesma feilo. Foi um aspe-
etnculo cheio, ainda nccrcscidó dé um inte-
ressnntlssimo íicto de variedades, em que Fa-
iimn Mlrls, enlre outras imitações, foi np-
plaiidldissima, o jüstiflcndámcnlc, nn ilo te-
Iioi' Ciinno nn "Tosca" e 110 "Itigolcllo". Mo-
Je rcpcle-se esse especlaculo 110 Repúblico.

NOTICIAS
A próxima temporada da Caramba

.Mais sete dias c leremos novamente aqui
a companhia de operetas Scognamiglio Ca-

rnmha. Desla vez, co-
1110 já é conhecido, a
excellenlc " Iroujie "
italiana irá trabalhar
110 amplo e novo tlieii-
Iro Republica. Sua es-
Iréa será qunrtn-fejra
da próxima semniin,
com a represen t nção
da magnífica operei a
moderna "A duqiicza

fvmmmmu _*«• Uü 1)al Tabnrln". Com
lll Hr • n companhia Scognu-•*-l*p**E----*'' miglio Carumba volta

ao Rio a ilislinetii
actriz Slcfi Çslllág; queaqui deixou 11111 nome
conhecido e fòstéjadls-
simo. Froü-Frou, um
dos principues perso-
uageiis da "A duqueza

«*¦**«;'a*****M-*****»í- **° ^"* Tobárlilf'' será
1|^j| pi 

interpretada por Csil-
*¦¦' •'¦'¦ lag, que decerto dará

nó papel qnc conhece-
mos por um trabalho
magnífico de Pina Gio-

**. i

A NOITE *-.*. Quarta-feira, 18 de Outubro üc iy.6

A vida do^Campo
iiliiindaiilv, coitado de oilrailng ile ferro V rins
inl • htt e dlfflcll dai grandes cli «dei, o ulinu*.ona o campo, de vida suave e IraiianlIU. o -1-'\&M 

tòk ,,e v-s-wln.tt.lri!í fcltt ¦.?"1'ura 1 Indivíduo almsladn, do «rondes ren*

úlíLi P.nín " .pn,),'c °" ° wnwiílndo í um
whiti-th-nV v"*yml° " ««••¦«"»»»>»*¦ rigorosas pnrnqullibrar seu pequeno orçainoiilo. lujoltan"do-so a IrulialhoH exhaiisllvns quu mui li s ve-ms compromellem a própria «oude, e a tub • •¦culose ú o resultado do Santa lida o cancelra.O homem cm seu sitio leva uma vido félli.lavrando sua terra, sompro alegro e colhei Ions frn o» do seus trabalhos, quo vae lc"»- a"mercado mais perto, e vollá 'satisfeito 

com o

i CINE PALAIS
Wm*mmWm%m%mmmm*mmmtmmÉmmmmmÉm±jM^MMM^L^.**i^mÈ^-* iul , ¦ ¦ -¦ - ¦- TT _*T*L . ~m.. '^mm-

.mll'„,!',í1,!..<'""iK',*<' Y"1101'1". "Cm vendeiro e•111 padeiro, desconheço o risco, mio na*Mos imcrlos do operário nas chiados, com'Miguel de casa, a venda, h podaria, o nl-liile, e|c.
iJLlw? ?,mc.n ü<> cí:!'st'.' Mm emprego e semrubalho, o pobre coitado soffro as ninloreitorturas, pnrn nfio assistir ao despejo do teuscaeoríos na rua. No campo nunca aconteceria

¦*****¦ ¦ •''¦¦JggM^^^^M

Stefi Csillào
ia um novo brilho. A assignntura para 12 ré-cilas da Caramba tem sido bem recebida pelopublico, devendo já terminar a preferencia dclogares quinta-feira próxima, pois na sexta-feira começará a venda avulsa.
Iteapparece hoje no Palace a Vitale

Volta á trabalhar no Palace, onde hoio es-troa, a companhia italiana de operetas VitaleA conhecida e npplandida troupe. onde bri-lham os nomes dc ítalo Bcrtini, Pina Gloaiiá,iiinlictta Cesti e outros artistas, reàpphrece-M ao nosso publico com a moderna e mniriii-fica opereta dè J.con Brtrd, «A dilqucza doUai Tnbarln",
Vm novo quadro na revista "O Pistolão"

Para augmeritar o suecesso qu0 está nlcan-çando "O Pistolão", no S. José, seus auto-les, Jtcc,tlcl. Júnior e Icnacio Peixoto, prepa-
fnrara-llie um novo quadro, que hoje sc es-trea. E intitulado "De reclame", cm que lo-iuani parte os melhores elementos da trou-Pe nacional da empresa Paschoál -Scgrcto.
-As ultimas da "O Canário"

Está em despedidas a engraçadissiiiia peçau Lanario , um dos maiores suecessos dátemporada da companhia Alexandre Azevedo3io Recreio. Tendo que ir á scena depois deamanha, nesse theatro, a comedia ingleza.Mentira de mulher", a troupe que Alexan-(ire Azevedo brilhantemente dirige dá hojee amanhã as ultimas representações daquellcapplaudido vaudeville, cm que Antônio Serrae impagável no "Canário".
Homenagem a Rllac—A "matinée" dos poctas, no Phenix *

Amanhã, no Phenix, realisa-se uma "ma-
unee que vae ser um encanto. E* a "mati-
«eo dos poetas", éin homenagem a Olavo Ri-"ac, que se acha no sul no desempenho defi»a propaganda patriótica. O festival teráuma nota inédita. Poetas do* mais emjtientíiscscrlptprcs que nos honram, iccitánõo; cmscona aberta, versos de Rilac. E esses lite-ratos quaes são? Coelho Netto, Alberto deUlivcira, Goulart de Andrade, Emilio de Mc-nozes. Completam o grupo selecto: Humbertooç Umpos, Leal do Souza, Luiz Edmundo,uiigano Mariiinno, Affonso Lopes dc Almci-
r ii, oy,"?"'" e HoUor Lima- Mlle; Rosaliuoooemp Lisboa concorrerá lambem á festa'ara o espectaculo, que começará ás 1G ho-ras, ja tem havido, no Phenix, procura de br-metes o que (. ;,em uma pfoyrt ãa ]l)ti;r,.s.que esta elle despertando,

_,.i . r   i"- ¦**"iv<i «n ii

lias elilndes, elle torln n fortuna, ccilo con-rórlo o n giiranllu do suu cxislencla na suaprópria propriedade.Com um pequeno cnpltnl elle adquire um
í\:l°i ?iueii?'" |,ouco ,cn|l'° f'c« Hvrc, si hou-ver trabalho o economia,
in»., ,'i«°..üv?r d,,!,,í'l|,<* nonluim, vnc ser co-
lhlaJi "'V {1,fxwMr<>: 'J»c fornece caso. tee-ras paro plantar c cale a meias. Nos primei-ros mezes elle tem fornecimento dc gêneros.Ma pessoa for operosa, planta feijão, milho,

1T ;••?"."?.'. ¦'•¦,;,,n!i. mandioca em abundai.-(in. cria giilliiibas c porcos; com u metade dociiti. e a venda dc gêneros, já mi primeiroanno elle paga seu .lrl.it,, „« fazendo c nindusobra dinheiro. J'm t,-t.s „„„„„ já u,m ,)(jaeconomia que chega paru comprar um sitio; cassim, sem um vintém uo bolso, elle se tornaproprietário, com o futuro garantido. Mesmoa passagem o governo dá gratuitamente. Uual0 *»-¦¦"»¦*»,«itiií tem nas cidades ? Nenhum.trabalhar sempre, sem nenhuma esperou,ça, soffrendo us maiores contrarlcilndc», cheiooe dividas e doenças. Alimbiitondo-sc mui cmorando em commodos ncaiihados, ila ar con-rinado e impuro, ns doenças gástricas logo samanifestam e a terrível tuberculose, que mo.ra no mesmo ambiente, só espera a quebra doresistência: daquellc organismo, enfraquecidopelu m.i (ligcsliio. devido no péssimo iilimen-lo, para dar o bote certeiro c invadir aqnelles
pulmq.es de um corpo fraco. O pobre coitadoque. mesmo sadio, mio podia acuilii- ás heces-sldqdcs dn família, agora, com a doença, comoviver V

No campo não sc dão dessas misérias, por-que o alimento é sadio e o ar puro. E si ochefe cáe doente, a familia tem a despciis^ilimo, o terreiro cheio de aves, a pocilga comcapados e n roça repleta de verduras, mandiu-cn, batatiis, ele, etc.
A família .fien inqnicta com a doença deseu chcle, pelo muito amor que tem n cfle Nucidade o maior incommoilo da familia é ter~>r*}} ,° cm cn.sn' «astando sem trnbolhodar eiilf iclo poro inlcrnal-o em nm hospital':Os próprios sentimentos se modificam nocampo, onde se manifestam com toda a puro-in e sinceridade; no contrario das cidades,euio egoísmo e elevado oo maior i<r:'io.Ha iniiila terra dcvohita, ha muita terraparticular pnrn collocnr esla população des-oecupada do Rio de Janeiro.

O Povoamento do Solo poderia se encarre-gar ile obter dos fazendeiros no Espirito San-Io, Minas e Estado do Rio collocação para fn-inilins, o com o governo dos Estados lorrajgratuitas ou n preços mínimos pnra as maisremediadas, que pudessem pagar uma derru-Dada c uma pequena casa, que não ficariampor mais dc quatrocentos mil réis.Uni anno depois de installadas já não en-contrariam nenhuma difficuldádo com o seusitio, formado c já produzindo muito.Sao milhares os indivíduos que vivem namiséria, sem' nada produzir , adoentados,
quando no campo poderiam ser úteis, lavran-do a terra, fazendo a sua felicidade c collabo-rando na prosperidade do paiz.
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Alia ooenedia cio l^nazio Lups, cr» sois actos, desublime intai-D^etsção

SPORTS
Corridas

As pnrlliluu no Jurl.cy.Clun
Por uma sua rõsoluoflo liuilialavel, deixouhoiilcni o cargo de slnrler offlrial do .In-cliey-t.lub o Sr. Alfredo U. dot Santos, sen-dn substituído pelo mitigo Jocln-y Sr. Mar-oplllno de Macedo. l'ol uma noücin sonso-cloiuil que correu no meio llirfMlt, pois quedous finliís ile ivleci nellu «e coiilliiliiim. OSr, Alfredo dos Santos foi lüinpro, nos hciiiaelos, um ciiinpeleiite, No dosonípcilllo tl«sua árdua Inrófo aLiuma, veios foi InlVIizma.; essa Infelicidade, estamos nós cerloicomo o eslão Iodos os liirfineii, numa que-lirou a linha quo n rcspclluldlldiiilc do cargo

que lhe fora confiado luipuulin. o Sr. Mar-relljno de Macedo, > novo stnrlor, tem um-iIrndlçüo de honeslidade em nosso lurí e,como nnligo profissional quo d. levará no
posio qüo lhe acabo do iíoc confiado os me-llioren esperanças u ns mui-, firmes prpinoi-sas. Uniu duvida resnlla, piuiimi o csplril-ide vollio collõgulsmo do profissional nfloacarretará frcqnoxas de sua parle, niini mo-inenii» cm que a máxima oiíergln «levo >-ecniiinliiln para o bom nome do nosso lurfíf. ò que vamos ver. rum «oiisn, ontrolnnlo

é Indiscutível: Morcslllno cOiihcce o meio em
que vive. Isto já vale baslaiile.

.*•'•. 
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Cumpo
FootbaS!

Alegre x A. A. S, Clirlstovüo

PROTAüOiMISTASALBERTO GOLLO
O actor sympathlcp das gentis senhoritas cariocas,coatíjuvado pslos insignss artistas 

^K*,0•
Ida Carloni Talli-—Ignazio Lupi.'(áutbr)

Diomira Jacobini—Alfonso Cassini
Mcdca Fantohi-Garlò Delfini

EDIÇÃO DA° TIBER-FILM

As retrefas e
Programina da relreta a rehlisar-se amanhãna praça Affonso Penna, pela bnndn de-miislcd(10 .iirigada Policial, sob a regência do maestroLuiz (nanib.-irba:

rl í?art°"»~~„S' Meislei*i "Hulila", marcha;íi. Uenoistj "Drnmes de 1'ocean", valsa; Ell-.iistiicc, -Soziimie" fniiLi.siii; M. Leptane,(.liini.ise", polk;,; .1. Pereira, "Cantos brasi-loiros c portiiguezes".
II porte —• C. Gomes, "Ave .Mariarnny"; O. ». Moreno,

tango; G. Verdi
, <lo "Gua

Saudações."- pollin-

Agora, mandar essa gente pelas estradas deloiro, sem rumo, é uma falta de critério, quovem mais augmenlnr o seu máo estado, por-que o_ fazendeiro, desconfiado, não lhe dá oc-ciipaçiio, pensando tratar-se de desordeiros cvagabundos.
Si for, porém, conduzida por um emprega-do superior do Ministério da Agricultura nin-guem deixará de collocal-a e até agradecer aboa lembrança cm proporcionar pessoal narnsuas propriedades.
13* preciso mostrar e tornar bem patenteque a vida do campo é a que proporcionamaior messe de bem estar, de felicidade, e aque mais garante o futuro.
As distrueçòcs nas cidades de nada valemao pobre operário, que nem dinheiro lera parao pao, quanto mais paru ir ao cinema, lhen-tros, de.
E no campo tem passeios magníficos, caça-das, pescarias, etc., que distraem mais doque thealros e cinemas.
Viver no campo é o maior goso que se pôdedesejar. Morar em sitio, com ngua nascente,fazendo agricultura, criando gado, aves, sui-nos, no meio da fartura, é a maior felicidade.

. MONTEIRO DA SILVA.• —r

Hugo; G. Verdi, "Nabucchodoiiosor;, duet-to; G. Santos, "Lagrima", valsa; L. Giaín-larlia, lencntc-coronel Silva Campos*', do-brado. '
,— 1'rogramma da relreta que a banda dc mu-sica do Batalhão Naval rcálisará no pavilhãode regatas amanhã; dns 19 ás 22 horas:piirl(í-VHyménce",grande marche niintia-Iç, Gabriel Allier;' "Mcditation", Valsa, ILurvWopd; "Sai-ita", pollta, N. N.; "Life of mi-litary man"; two-slep, Hiirry Wood:II parle — "Robert, le Diãblo", sleetion,

jueycrbcer; 
''Frisson Printniinier'.'; valsa C.Iloussel; "O bonde não passa", tan:;o, Mar-cos Ferreira; "Sociely", onc-stup", M. L.Lalic.

II parle — "The Girl in lho Taxi", seleclionJeam Gilbort; "Coulour dc Roso'", valsa, Dcms Ashlcigh; "E* fitai'', tangi, N. N.i'•Roum Papla", dobrado, G. Allier.—No campo de S. Christovão locará a bati-da da Escola dos Menores Abandonados.

As próximas e.eições muni-
cípaes paulistas

.S. PAULO, 13 (A. A.) — Acerca das pro-Xímns eleições municipaes nada lia aindade absolutamente definitivo. Sabe-se, porém,que dos aciones vereadores desla capital nãovoltarão os Srs. Lh-s. Ernesto Goulart Pcn-Içado, .loão .losé Pereira e José dc AlcântaraMachado de Oliveira. Os novos nomes maiscotados para a chapa official são os dos Srs.Heribaldo Siciliano, Henrique de Souza
Queiroz; Almernido Meyer Gonçalves, Er-neslo de Castro e Abelardo Alves.

«IBAVE

No ground do Campo Ale?re onfronlorom-se domingo, em mntch aniMoso. os primei-ros e segundos Icams destes clubs, Nume-rosa assistência, composta nn suo» mulórinde familias do localldndo, encheu o gròiintl(lo Campo Alegre, npplnüdlndo ambos <)-.
disputnnles.

No jogo dos primeiros Icams verificou-seiini empate do 1 a :, vencendo nus segundosteams o Campo Alegre, polo scoro dc .1 a 0.Os teams da Assoeloçilo estavam assimconstituídos :
Io — Arlindo; .Inyme e Nelson; irórlbcrln,Costa e Zeiioblo; Avispedei, Lnbhtt, Pêrrol;Souza e Loureiro.
2" — Pereira; Dias e •\nlonieo; \apnli.Abreu e Iíerciilnno; Orlando, Sebastião Zc-uobio II, José c Allinnnglldo.

Tirádontes x Qtielursinno
A propósito deste niiiteli e de uns Informesa respeito, na nossa edição .In dia |'| crili-canilo a maneira pesada e quasi descorlezcom que jogaram ns players do Tiradcnlesrecebemos uma corta assignnda pelo Sr. Rn-miro Miranda. Nesta caria, bastante sensataeste. senhor protesto conlra os Informes pornós publicados e, corrlgiildò-os, escreve C0u>firmando ter havido de facto um incidente,mas de Indo pessoal, não enhendo ti respon-sabilldade (lèllo ás duas equipes dispiílanlesnem alcançando os clubs .niitogònlsios osseus effoitqs máns. Depois de varias consi-deraçoes. o que torna n sua carta longa de-mais para que a publiquemos, termina omissivista dizendo ter o jogo durado apenas2,i minutos, no decorrer das, quaes o Tira-dentes conquisloii os-seus pontos de fôrmaa mais legitima e leal, c que a suspensão do

jogo cabe principal mente no Qúeluziahó, queretirou o seu toam do campo.
,S. Kenlo F. C.

Renlisa-se amanhã a assembléa geral ex-traordinnrio; na sede desle club, em que se-roo tratados assumptos referentes á funda-
çao do S. Iicnlo. A reunião, que será reali-sada ás 20 horas, ierá logar com qualquernumero de sócios.

'ANoite Mandara
•¦¦ ¦

WNivensÀnios
Fnzcm iiiitios niiinnhu;

n 9* 8í»*„Pi'»«.Pcrnahdo Soares llnnul.o •rodrp de «ii-smflo .luliiliy. (idvogndos no no*..so fôroj Alllc, l.uviiiia de (IiimiiHo, filha do•nudojo Jiiiiseoiisullo Dr. Manoel Carlos d»Gusmão,-; Pn». annos hoje o acadêmico de direitoMarlaiio I.lnbon Ncllo...-r Foj riniios boje o Sr. Itsldro Nunes, dire-olor da "A (.ru/ailii", rovltla lilcrarla que mi
puhlli-i nola capital.1'or niolivo do teu anniversnrlo nalall.elo rocobcij lioiilem Innuineros lelegramninHO cailocs dei follillncfloí do seus amigos •cllenles e eollegas o Sr. Dr. .Iuilo Novaes, cll-nlco nesln capital. 'Por moliyo du seu annlversarlo nnla-lloo, recebeu honlcm inullos cumprimentosMlle, Antonletta do l.ima Silva, que rmniiicm sim residência grande numero do pes*soas do sons relações.
CASAMENTOS

<:,• . I" V -Uííc„? <'l.,,•,t'<, mnlrimonlal doSi. Dr. S.vlvio Pelllco de Abreu, advogado nonosso foro, com Mllo Çremllda de Sa Freire,filhados*;. Dr. Sft Freire, ox-sonudor federalO neto civil leve logar ua residência du íaml-10 <l:i noiva, a rua Hnráo de llnnib.v, em lio-titfogo. A cerimonia religiosa cffccluòu-íà namatriz de Sío Chrislovio. Os noivo» e suasl.iiiulias receberant muitas fellcltaçoe*.--(.oiitiatoii ciisameiito com Mlle. ItahMSoelrp de Pinlo o Sr. José da Silva PiresasLhnndo funecionario da The Western Tcje'
IIAll.ES

Nos clc^anles salões do Club dos DiáriosiTnlisa-.-e niiiiinbã 0 grande baile em beneficioda Cruz Vermelho Ingleza.
co.\77:/--.'.yc-.i.s

thema de uma
Cuslello Urauco

"Alagoas dc relance" & oconferência que o Sr. F. C,fará amanhã, ás 20 horas," no"Ccutró"AÍà-
/".!/ ESPECTACULO INTERESSANTE

Já tivemos oceasião do nos referir d lê*gemia dramática cm tres actos, "Iriel", dnnosso collaborador Sr. Luiz do Costro, quomti levada a scena, no Theatro Municipal,
iV!,J,!;'i'!? d?T""," '"' t'"',!'l",»«» ei" iicnerieio u»llospiiai Hahnomanniano. Subornos que,para completar osso espectacnlo, que j« estáilcsperlanilo o mais tustin,-.-i.i0 interesseseu representado um Improviso om um acto,'unç reto ehez le dnc de Chestor". om queligados por um dintogd cm francea. Jiavcràcantos o dnnsns do século XVIII; Dê» se-iiliorii.-is e cavalheiros dansnrão a t»vota n.pavanji c n tamhourin. A Sra. Nlcla Silvu

% ?, •*-''• i\- Dufriche cantarão musTcas daüretry e Mçmsigny. As senhoritas 7Ato Do-cayuva o Lídia Licinio Cardoso representa-roo' uma scena de Moliérc. Com excepefir.(Jo duque de Chestsr, que será desempenha-

0 exame da vista só deve ser teito porpessoa muito habilitado; caso contrario, «erã de gravjsslmas conseqüências. A CasaVieilas assume toda o qualquer responsa-bilidade pelos ixarnès effcciunnos oo seu ga-binete, á run da Quitanda rfv D9. !?''" ¦

nsuirorio ICO

-uos nelores Attiln de Moraes c UdüiTrddlereiroi dous bons elementos da eompanhi.iLucila Peros-Leopcildo_ Fr-ie.i, q„e hontempariu paj-a Bello Horizonte, reacbiunos fíc-ii-lis despedidas.
—Especlnçulos para lioje: Palace, "A du-<l»e do Ba Tabarin"; Plie.ni.r, "Cocar c ü-coque V; Beereio, "O Canário»; Republica,-A viuva alegre"; S. José, *'0 Pistolão"-Carlos Gomes. "Domini".*'. ,"3 '

Declaração
A Casa Vieitas, ba 60 annos estabelecidanesta cidade, declara que se acha perfeita-mente preparada com a sua secção de óptica

para aviar toda e qualquer preseripção dos se-nhores médicos oculislas, assumindo inteiraresponsabilidade pela sua execução, dispondo
par isso não só de. pessoal habilitado comotambém de material de superior qualidade, a
par de bem montada officina, onde poderãoser executados os mais delicados trabalhosópticos. »

Como prova dc consideração para com oisenhores médicos oculislas, a Casa Vieitas re-solveu conceder o abatimento de 20 °|° a todosos seus clientes que sc apresentarem com n'<respectivas receitas á rua da Quitanda n. ÍW.
¦¦  » '*»»*» i.

—»—

MOVEIS fl PRESTAÇÕES
M. Gomes cie Andrade

As accumulaçõâs na Ar.^en-
titia

BUENOS AIRES, 13 (A. A.1 — O Dr. Hip-
polyto Irigoyen, presiiícnto dn Republicaordenou que se procí-da ao inventario geraldos bens pertencentes ao Estado o prohibiu oos funecionarios públicos que uccumu-
lem funeçoes, tanto officiaes como parti-culares.

Uma nova casa na Avenida
Uma nova casa, no gênero da Lopes Fer-nnndcs & C, acaba de ter a avenida RioBranco. Inaugurou-se hontem no prédio cm

que funecionou a Confeitaria Castellòcs. Dc-nomina-se "Casa Cintra" e é do proprieda-de dos Srs. Beriiardlno Nova, José Lopes
Quintella c Alberto Castro Gomes, formandoa firma B. Nova & C. Elegantemente instai-ladíi, magnificamente sortida, a siibsliíutn dáconhecida Castellões tem elementosvencer.

(Só se responde a cartas assignadas cominiclaes.j
S. Z, de 0. — Não vale a pena zangar-se.A sua carta teve a sorte de muitas outras, adc.esperar. Um pouco de paciência.A. '/.. U. O. S. A. — Isso parece-nos mui-lo serio, embora sem gravidade immediata;

procure-nos quanto antes.
Dl\ T-,0-.R. R- E. S. — Aorlitc lucticacnm insufficieucin cnrdiaca. Seria mais op-

portuno começai- combatendo a iiisufficienciacardiiiea com os habituaes cardioeinelieus; nu-xilindos pelos dimetiens. A eliminação, abi,sendo defeituosa, substituiríamos o sublimado
pela formula de Grasset: biodureto de mer-
çurio, 0,01; iodiircto de sódio, 0,02; caeodyla-to de sódio, 0,10; água dislillnda, 2 grs. Parauma ánipoulá esterilisada. Injecções diárias.S. B. — Procure-nos.

Y. A. — Não se pôde receitar no seu casosem examinar u doente.
P. T. da S. — Applique esta pomàdá:çhrysarqbina, 0,50; thygenol, 5 grs.; vaseli-na, 2o grs.
M. A. R. I. A. — Trional, 0,50; codeina,11,01. Pnra uma cápsula. Tome-a ao deitar-sccom uma tizana qncnlu.
«' TF' ?,'• L- í,' C' T' A" — N5° lia dc «Itie.h. I. M-j — Procure-nos.
V. O. T. V. — Não se pôde falar dissoaqui,

EWoiocyclísmo
No próximo domingo, a nova sociedadeClub Motocyclistn Nacional; realisará umaexcursão intima pelas estradas da Tijuca eGávea, afim de, pela commissão diréclorosei- escolhido o local onde se realisará br»-vo*"enle a grande festa de inauguração dóclub. Esta excursão está mareada para ns7 horas, devendo ser alcançada a barra darijuca.

Torneio de boliche
No Centro de Cultura Physica

Este centro prepara pnra novembro proxi-mo um animado torneio de. boliche a serdisputado cm sua sede, com iriscripçôes li-
yres. Os vencedores receberão prêmios con-stnntes de medalhas o objectos artísticos.

O commissario Aldaiico, pretendendo bon-
JOSÉ* JUSTO.

p pelo Sr. Barros Barreto Pilho, o imprn-viso, dn lavra de um eseriplor que desejaconservai- o anonymalo, põe em scena ar-istas celebres: a CIniron o a Dumcsnil, am-nas ila Comcdie 1'iançaise; Mme. Fanaile o Jeiioi- Clnirvnl, que pcrlencernin á Co-médio Uollenoe. que na segunda metade iloséculo MUI. foi o tnentro da opera cômicafranecza.
uno

S. A. R. A. (Indignada!) — 0 seu "co-
igo cra tno transparente que até os rapazesIa revisão o descobriram! Ficou por isso pre-uilicada a publicação da sua resposta.

para
«•**•*•*•¦

•Doença*» do itp^arjBSho íUgos»ivo e do svstenna nervoso. -
falõs X. — Qp. Renalo d? Souza

¦ ooes; rua S. [osé, ^9. de 3 á-

\,. P. F. — Procure-nos.
F. I. A. T. — Não se pódc receitar semexame.
Mme. D. O. L. O. R.. E. S. — Não haaqui.
F. O. N. T. E. S. — Conforme.

. i*!'í ~ Resorcina 2 grs.; salol, 4 grs.; pós dcms florcntino, 40 grs.; barro branco prepa-rodo, 8 grs.; essência de hortelã, 10 gottas.hssa formula o superior á outra.A. M. C. C, — Faça-nos procurar por seu
Dr. NICOL.VO CIANCIO.

Chamados med cos á noite com
urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephonc ."i.05"i Central.

liUA DA CONSTITUIÇÃO N. ¦ ——— ¦» «mi*» ¦¦
0n!ta?ra portugueza

E' amanhã, ás 20 1J2 horas, no salão nobre(Io Jornal", que o professor Salgado doCarmo dará a suu terceira e ultima audição(te guitarra portugueza nesta capital.
•V-, pal'te., " Çépart du régiment (marchamilitar), Nancy (valsa ienta), Songe ideal

(capricc dc coneert, para guitarra a solo), S.Carmo; Prima carézzá (nocturno"), C. deCrescenzo; Canções portuguezas (rapsódian. 1, arranjo). Fados característicos (em lác mi menor), S. Carmo.*"" parte — 1) Gimrany: a) Sento una forzaíndomita; h). Souza tetto, senza cima, C. üo-mes: Bobemei a), Solo de Minii; b), Valsei-dc Musetta, G. Puccini; Célebre mimiete,Rcethnven; Pagliacci (serenata), Leoncaval-lo; Canções povtuguczas (rapsódia 11 2, ar-ranjo; Variações sobre o fado: a), Sentimen-tal (menor); b). Corrido (maior), S. Carmo.Os aconivaiilianientos ao violão serão exe-culndos pelos Srs. Conslantino Silverio o Ar-mando Duque.

ais. aíiiiu,% Álvaro e Prancisco Cardoso Ma-ehado. tio commercio desta praça, e tio dos
nVÍN.Alríído (»"'doso Machado, da InstrucçãoI uhlica Municipal, de D. Isaura Zanetti Car-

Falleccu hontem c sepultou-se ho|c, coiftgrande acoinpanhnmenlo, o capitalista destapraça Francisco Cardoso Machado, pae dosM"-. Arlhur. Álvaro e Francisco Cardoso Ma-
tio dos
itrucção

. ,,,,-¦ .anetti Car-doso Macbnílo, professora publica, c do Sr.-Alberto .Martins dos Santos, guarda-livros daCasn Colombo.
S1ISSAS

No allar-niór da egreja do São Franciscode J aula foi rosada boje, ás 9 horas, a missado iselimo dia por alma do Sr. Octavio del aiva Coulinho, irmão do Sr. Dr. Roberto(te lana Coutinho c cunhado dos Sra. coronelPedro Nelto Teixeira e Dr. Heririan Carril.Ao piedoso acto compareceram muitos ami-«os do finado e innumcras pessoas dc relaçõesde sua família.— Amanhã, ás 9 horas, na egreja de SãoiTancisco de Paula, será resada uma missa da/" (lia por alma do acadêmico de medicinaHumberto Achilles de Fúria Mello, mandadacelebrar por sua familia.

SECÇA0 INEDITORIAL

Ejias..es de sara-gue, anaS-ysee
cie urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, duraculdade de Medicina - Laborato.io de Ana-lyses e Pesquizas : ROSÁRIO ItiS, esq oraça"onenlvr. Oi.t Tel dr, |,nb N 1334

*«

'Dominó

Cerveja Tônica Bier
n^lliv0fn''lri-'Vl"i -"««""nienilada pelos módicos áspessons fracas,

Bncnntra.sc á venda cm to.lns ns casas do primeiraordem.--Fabrica a rua Silva Jardim n. 17.-Tclophone1.195 Central -Hio do Janeira.

O eníerramentode Pettjrossi
BUENOS AIRES, 18 (A. A.) - Rcnlisa-

n«« c °, enlc*"''<''niciito do aviador para-B"ayo Sylvip Petirossi, hontem viclimadoPor um desastre em Punta Lara, quando ali•cansava um arriscado vôo. Kspcra-se queo governo do Paraguay ordenará a transia-«sçao do seu corpo para Astumpoãò.***" - mmk -

li:HMIIm

FUMOS EM PACOTES

MARCA VEADO
—Exxellentes qualidades— 

"
—Recusae as imitações—
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Livrapia editora
Com resoluta dedicação vou voltar á minTiamitiga actividnde commercinl, abrindo muitobrevemente nesta capital, associado ao Sr.Maui-illo da Silva Quaresma, uma livrariaeditora; assim, aos Srs. escriptores, tradueto-res, editores e adquirentes de livros peço n

proleeção que o nosso estabelecimento lhesinspirar.
Meu sócio offcrccc, como garantia do seu

procedimento, ter passado cerca de 16 longosnnnos na casa Francisco Alves. onde. só è cul-Uva/do o trabalho honrado; de mim pensofalar bem alto o carecer eu, depois de oecupar,''repetidos vezes, alias funeçoes publicas, algu-mas do eleição popular, sem jamais decairno conceito de ninguém, volver, nn quasi ho-ra do repouso, ao trabalho da minha mocida-de. no qual, para grande orgulho meu, sempreme vi dislinguido com o melhor conceito.Devendo ser organisado, muilo próxima-1meiilc, o calalogo geral do estabelecimento.faz-se indispensável que promptas ordens se-iam endereçadas á nossa firma — Leite Ri-beiro ii Maurillo — por todos quantos enten-derem a esla confiar a còllocação de suasobras, em cuja divulgação contamos applicarnovos e úteis processos.
A correspondência deve ser dirigida á sede— rua Santo Antônio 11. 3, ou á caixa postaln. 8DU, sendo o nosso endereço tclegraphico"Ftiel".

Outubro de 191G.
Carlos Leite Ribeiro.

********1****************"*****"***B**»,****«**»

Feriu a navalha oua própria
irmã

Por uma discussão qualquer o nacional An-
lonio Baptista, prelo, de 23 annos, solteiro,
e residente á rua Rio de Janeiro 11. G4, feriu
a navalha, 110 seio esquerdo, sua própria irmã
Drasilina Esperança dc Caridade.

A ferida foi soecorrida pela Assistência e o
aggressor preso pela policia do 5" districto.

» •mtmi 

ürKtljprAliraiHcs'1^:::^''
pelo l'neuinotliora.*t ~ Itua S. José lüli. ás Si
horas.

»m- * 1

Emocionante romance da actua-
a lidade, de Gas^on Leroux •

2a PABTE
A terrível aventura

r-H

LUAKINE
para limpar metaes.
1 me» I'

Esmolas
Do Sr. Henrique do Figueiredo recebemos" quantia de 10$ destinada á irmã superio-'a ilo Collegio Immaculada Conceição, quo'¦ fará distribuir entre vinte orphãs dc paee mãe, cm intenção á memória de D. Car- Carpeutcr para paranymphos, continuando o

h>ta Soutinho de Figueiredo, esposa daqueile professo- Dr. Roberto de Souza Lopes como
t**vülheiro, 4 homenageado.

Os grauuandos em odontologia da Escola
dc Medicina, reunidos em numero dc 11, 110
edifício u mesma Facilidade, elegeram, por
unanimidade de votos, os professores Drs.
I.ul:! Carlos do Oliveira c Henrique Carlos

Desla vez, ainda, não haviam tocado noeastello de Vezouzel
Já era uma boa noticia.
Gérard apressou o passo, com essa boa im-

pressão. Ao approximar-se dus primeiras ca-.as, ouviu um enorme ruido abafado; pro-duzlu-se um enorme repuxo de faulhns, liou-
ve um desmoronamento 110 escuro e tudo fi-cou subitamente mergulhado nas trovas.

Ura o mercado dc trigo que acabava dedesmoronar-se.
Entretanto, as pequenas ruas estavam cheias

de soldados, que andavam em patuscadas e
cantavam':..

Gérard desviou-se da estrada e seguiu pela
parte menos freqüentada da ürand'1'ue, atra-
vessou os terrenos cm que a vinha estava
plantada de novo, vinha que. fornecia uni vi-
uhosinhd delicioso, celebre em toda a região, I sempre, por Ioda a parte, 11 prova do combatee dirigiu-se para a agencia do correio. j impiedoso... "Julieta, Julieta!..." Ai dclle!

íA cana da tia Benoist ainda eslava de pé o, l nenhuma voz amiga responde-lhe... Torna a
nada parecia ter soffrido. jdescer titubeanle, batendo de encontro ás pa-Pulou a cerca que precedia o palco, abriu |*-cdes, com a sua pobre cabeça cheia de pensn-

1 poria do pomar, entrou no pnten, e bastou-

caminhava ás apalpadellas... tudo era Ire-
vás...

Subilamente um clarão que surgira de qual-
quer ruína, na rua fronteira, illuminou du-
ranle alguns minutos o interior da agencia...

O rapaz não poude conter uma exclamação
abafada...

Os apparelhos inutilisados, os fios retorci-
dos, os vestígios do combate, no chão c nas
paredes, o sangue espalhado pelo assoalho, os
moveis revolvidos, tudo isso surgiu da pe-numbra, como um testemunho feroz do dra-
:11a que ali se desenrolaraI...

Gérard estava então informado... Houve-ra luta próximo do telegrapho Morse!...
Que teria sido feito de Julieta, no meiodc tudo isso?... O rapaz subiu ao primeiroandar... Ainda sangue; o sulco das baias.

lhe encostar a mão na porta da cozinha, quecedeu.
Que silencio em toda a casal... Os íuidòs

do exterior já ahi penetravam amortecidos...
Gérard chegou rápido á sala da agencia...

mentos dolorosos". ai-ece que houve fuzilamento geral, uma
verdadeira carnificina." Gérard ¦.¦ememora a
phrasc que ouvira e que o fizera vir até ahi.

Que teriam feito delia? Que teriam feito
delia? Ohl angustiai

si 11:10 a mataram... Sim... Sim... Oueteriam feito delia?.., Oh! horror!
| Gérard volta á sala dn agencia; i\tac á'
janella.

; Olha para o exterior. Tudo, de novo, voltaas trevas. Esse recanto da aldeia está deser-to... A orgia prosegue mais além... E' nacasa do "maire" que alguns officiaes estãoem festanca...
As patrulhas levaram os soldados que ain-da vagavam pelas ruas, apanharam os ébrios.Gérard abre a janella cautelosamente.
Um horrível cheiro a queimado vem suffo-cal-o, um bafio a vinho e álcool espalhados.Inclinando-se, avista, 11 luz da lua que oca-ba de erguer-se, um canto da praça da egreja.Mais adeante... uma parte da parede da•mairic.".... e o alto da torre da egreja...

Mas, cm paute alguma uma cara amiga, umconhecido, que lhe pudesse dar a informação
que procura o sem a qual não mais poderiaviver.

Só ha ruínas, c sob essas ruínas, sem du-vida, cadáveres...
Abre mais a janella... salta por cima do

peitoril... Eil-o na rua... Foge desse logar
de tristeza c de sangue... os seus lábios
murmuram: Julieta!... Julieta!...

Durante todo o tempo em que ali esteve, osseus lábios, o seu espirito, todo o seu ser in-
vocou Julieta!... Julieta!.v; Nada, ninguémrespondeu-lhe...

E 110 exterior, nesse cheiro nauseante de
queimado e de vinhaça... Gérard não sabe
para onde ir... os seus passos hesitantes
tilubcam nas trevas c elle ainda suspira: ,Iu-lietal... Julieta!...

15 assim chega á esquina da praça princi-pai... Ah! ali está alguém... um vulto...uma silhueta grotesca que se inclina á luzda lua: que vae e volta, abaixa-se, puxa umcarrinho de mão... e que, com gemidos aba-fados, apanha 110 chão cousas que puxa parasi, que ergue para o seu carrinho.
E depois, a silhueta arrastando o carrinho,dirige-se para o extremo da praça, para os la-dos do cemitério que cerca a egreja... des-apparece pelo portão, por trás do muro do cc-mitcriò...
A lua desembaraça-se totalmente da nuvem

pesada que passa e que. de quando cm vez,
?a encobre.... A lua illuraiua 11 praça... 04

solo no qual (linda se pôde avistar algunsvultos esticados... mortos, evidentemente...]creaturns ahi trucidadas, como animaes...iNesse recanto, junto da parede, Gérard ap-
proxima-se, dirige-se para onde estão os mor-tos, esticados por terra, de braços abertos...1Foi mesmo ahi que a carnificina se produ-ziu... Ainda abi estão dous homens e IresmulheresI... Ah! como Gérard inclinou-sesobre esses tres cadáveres de mulheres...Julieta não está ahi 1 Julieta não está ah|lSão cadáveres de' velhas... elle as conhe-ce... as mulheres mais edosas dn aldeia...Elias não quizeram abandonar o cnntfnho queas vira nascer, onde por tanto tempo haviamvivido... e agora cil-as mortasI...

A silhueta lá de longe volta com o sen car-rinbo... Oral Gérard o reconhece... é Bil-lard, cognominndo Corbillard!... o coveirot •bedel, o meirinho, a gazeta viva do pai*.*Este, pelo menos, poderá prestar-lhe alguma*informações...
Si esle. que sabe sempre tudo, não lhe dtxo que foi feito de Julieta, quem poderia di»zcr-lh'o? ^

Corbillard?...
O homem larga o carrinho de mão... ^nuemo chamou pelo seu appellido?... de quem avoz amiga? O seu serviço 6 interrompido...Ali ve um soldado allemão que, para elle,se encaminha... um capacete dc ponta quetíc approxinia... que se approxlma...Sou eu, Gérard Hanezeau!... Não me re.conheces? Vesti a farda de uma sentinellj.boche... Corbillard, que fizeram elles de Ja»,licta?... ^-*-
-~ Ah! muito bem!...
Corbillard não acredita no que ouve... 6senhor Gérard vestindo a farda de um bo.chet... Continua desconfiado... O coveirovem miral-o dc bem próximo...

,r~ Ah! que topete tem o senhor! Cuidado.elles fuzilaram todos...Mas cila! ellaI cila! fuzilaram-n*a taxa*bem?...
Ignoro-o 1 não a vi. Em todo o casou eanão a enterrei 1... 'Julieta já havia fugido quando elle»'chegaram? indagou quasi a estertorar Gérard,!

que de boa vontade estrangularia Corbillari,'
pelas suas respostas estúpidas... J

IConíiiiiSaJi |
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6. PAULO
lUrantid* m|o governo do

Atado

Sm.we.ra, ao do corrente

2o:i!i
Por i$8oo

Bilhetes a venda em todas ai
caia» lotericas.

Eicriptnração
Mercantil

Vr.io MESMO MBTIIODO bO l-Rfiir.S-
§011 WVAHRS DA COSTA, MARIO l'l
RE?, lente «ia Escola üo Anorfolçoamòiitòj
.IMcIuM A rua Uniüu ile Lbi n. 102, Au-
l»5 diurnas a liootimiãs.

Curse Normal de Preparatórios
A» milm denta rumo, vinluóiámNlto conlioclilo pois PO.VIUAI.IIIAIIK, ÀSBI*

DliIRAIil! C COMI-ÜTUNCU Jp mu* |iruioHoroi, iiimrinimin com u muxiina re»
jiiiiitiiiliiile. ....

Corpo iluroiilòi DU. (S.vBTXO HfCII. 0(1. MBSCIIIK, Wt. E. KR HA.
DAltO, UU iiUVIilllA DB MENR7.B8, DR. llUV IMMItlllO, praltomrM *•",lMn
nata l> retira II 1)118 BHUAHTIaO IONTFS « AUTJJAti «OültAI.O, IwImjwo*
dn Rtcnlo Militar: Ult. lIliNIIIQUH 1)K AIIAÜJO, o Dll Plil^AXUO. SlI.VblIU,
iloemiloi dn liioula NiTinal; llll, PRURIRA 1'INTO, prefo«or do U-Ilralo Mllilat
Dll. AUOÜSTO AN1Í8I, autor ilo vali i Irnlwllios (IWacllcoíj o nhinn.

Aulas nmlioii» iIoMATHBMATICA o i HIMIU.ÜóTu iiruoiionn puniu eiludoile
mim iwMim liiiLiin.iiin iln pnilo ilioorlcn a oulro dn itn«il«*n.A- É nota» «In nulm tM
põlJgriipliiiiln». Moniiilidniloi inuilirui. Cumo» DIUIINO e NOCTURNO.

Aniiu d» repelljAu p.iru o* uliiiiim» qnu io mulriculaiom em «traio.

A lido do curso foi rninlniln da run dui Ourives 20 pnrn URUCUAYANA 39
2- nndar—JÜRÜKNA DR MATfllS. prolc^ore dlrcrtor.

NOITE «¦» tHuarta>ícirn. 18 tle Outubro flé 1Q.6

Pó de ara DDflA
Medicinal, adherentc c per-

lumado. Lata 2!fooo.
Perlumaria «rlando Pangal

CASA URICH
— ni'A sirru dk sbibibuO n. 4i —
tem seinnre no seu estabelecimento grau-
des variedades ile Imlus os líius: íiila-
mos, iniirliuldlns, ele.', de Bnriiacoiia c
1'eli'upiilis, «tas mcllioios qualidade», uniu
porção IjOüO.

Esplendidas I ingims ilefiimndas a 1 $1300.
Comidas quente, saborosas, feitas por

cozinheira viemiciise.
Toda» as terças e quintas-feiras e snli-

bailo», o celebro «IMiudel de maçãs» a
400 leis a porção.

Clu.pp da Brúlima alltiO róis.
EDMUNDO lltICII, ex-socio da Cam

Assembltoi

Curso de preparatórios
Mensalidade  25Í000

Professores do Collegio Pedro
ÍI. Rua Sete de Setembro, 101,
3o andar.

A CULTURA PHYSICA
Prof, Enéas Cnmpello

Quorcis ser
tories c Sa-
dins?
¦Juercis pos-

Eiiir o vosso
bustii desen-
volvido c cur-
llj;ir OS VOS-
sos defeitos
pbysinis ?

Matficülao-
vo.- nas aulas
do Cenlm do
Culliiia Pliy-
Bicai a rua
Barão dc La-
dario, 38, ou
escrevei po-
diiulo os nn-
pnrollios de
Gymnnsiira

(leQuarto.que
ciísiaiii IÜ5 c

12^000, com pesos do 1 ou 2 kilos.
1 am oncoíitrarèis lambem tabellas para
jiymiiastlca sueca a 3Ç,içgras para exerci-
lios, com pequenos pesos, a 2S e todos
os meios para o vossa cultura pliy-
.sica. P.emettem-se para o interior 1110-
diante valo postal NSo esqueçac." da

'consorvoçao dn vossa saude, deixando de
escrever immediatamenlc, pedindo os pro-
spectos ou informações ciraimstancinilas.

Nau se ueceita importância em sellos
O Centro dispõe lambem de gabine-

Io para massagens. Atleiide a chama-
<tos a domicilio. Te. «1.452.

Maison Ciémentine
Chapéos chiques de verão

a XS^ooo, i8$ooo e 2o$ooo.
Avenida Mem de Sá, n. ao-

A~-Telephone 5.753 Central.

jtiéoseilluáam!
Çom os preparados para a

pelle. Usem siía PÈrÓLINA BSMaL-
i'S, único que adquiro o conserva
a helleza ela cutis. Approvaelo pelo
Instituto de Bolloüa elo Paris o pie-
miado pela Exposição de Milano. Pre-
(o a$ooo.

Encontra-se á venda cm todas ns
psrluiuarias aqui e em S. Paulo.

mm lis
Ficareis com o corpo que quizerdes,

com o tratamento único e. garantido de
¦mo. Clara*. Extraèçfio de pelios e em-
bollizameiito do rosto.

Carioca n. ,38. - Das 11 ás 16. Só
trata de senhoras

II de tiii iraaifl
para canaliòiicür* de águas

'VEIXON, MUMEXiXil <fc OOMP
Traia do Cuja 11. 66. — Ulep. Villa 109.

Fabrica de vigas oca* do cimento ar-
inado, vergas, lagaiitaj para divisões,
Mhís levas e ecoiiüinicas do que qual-
quer entro artigo similar.

Vigue-madres majiiçis o postes para
cercas.

Si V. Ex. deseja comprar «eoido»
novidade para vestidos da estação,

visite
A> AMERICANA

 .' tf* ,_ ,__ ,..» 1 . i.mni-1»

Grande variedade,
mclliur qualidade

c os melhores preços !
-__•/¦-'•.• 1 ********* ¦'¦ ¦¦ ****

¦¦ 1 *************—-Jfft3.^ - ¦'"

60, Uruguayana, 60

CimPinhli dl Leltrlai Nsolensrs
do Iraill

ExtraríOes nulillca», *oh n flMnll*
irçÃo ao governo federal. A* <í Ij9 e
no» M.liliiio..s Ai II hüim; A run

VlM-onile de Italioiahy n. •!.'>

AMANHA
341 - io*

2e:ooo&QQO

Caii nl ».-ui chi pi'.'' 1 ii poituguein
e 111 ¦•.'¦!' • o balilanà.

^m\W mwkJ' W ~>***\
I **m*^T*\\^^^^ \*^m^^SS*\X»****mm*.

Por 1S400 cm meio1;

IV. pedido* dn bilhetes tio inie*
rlor «levem cor arumpanliadoi da
mal-. 000 réis para o porto do Cor-
raio o difundiu aos intentes Kerncs
Naüarctli &. C„ rua do Ouvidor
n. BI, coisa n. 817. Teles. LUS-
VIX o na casa I''. (iulauirúes, llo>
larlo, 71, esipilnn do beco das Can-
celliís, caixa do Conclo il. 1 'J71I

iIhjo nu lanuin
Ca Ao a irencoia, corlilo lamiliar, ca

IiiIIm imn nrruiao iíiuiíii.
Am "im nu alrniii;»;

l.iiinii líli» cem comum.
Au juntar i

lYij.ntiiii em ranun», iiaii|;.i » niinliotn
Aieui de prntu do dia, o menu ó

sumpre vnrlauocom o» frcjoi marcaio»
no alcanço dn tudof,

Drliciosos vinhos do mesa
«le Aleolurn v GalSo

Avenida Rio Brnnco n. 1S3
(Junte ao Triuiiim)

Aborto utó 1 hora da noite

A Equitativa dos Estados Uncdos do Brasil
(SOCIBDADB DB SlíGÚnOS MÚTUOS SOJiniS A \'II)A)
KCde suclali avenida Itlu Bramo n. 125 — llio de Janeiro

(P.dlfloio do ..uu pinprivdiide)
nelnv-lii dai apólices noi toadas «ni dinlitlrn, «m vida do lètfurailoi

41" sòrltlo — 10 dn outubro de 19)0

BI fi78 — .lollo Barbosa d# Almeida Sobrinho Curltylin, Pnrnnn.
00:070 — Josí Cnnlellar Plnheh\  Senador Pompcu, í>a.

rA,
10 líiO — 1'urivdcs B. de Smirn Arnnli.i Itariuy, Itio Grande dn

Sul.
0 4Jii __ Anlonlo da Ainorlm  Miin.1ns.Ama/onns,

07.8111 — JoAo do Souzn Domes  Miixnninombn, Ií. do
Hio.

05.305 — Josó do Anular Lisboa  l.iidniio, M.illo Grosso.
11.793 —Dr. Josó A. de Almeida Peruam-

liin>o  llcelfe. Porniiinliiirn.
84.900 — Lothnrlo Hclil InnwuiVMnccló, Ala

«onn.
fil.flOfl —Jonqitlin Mendes dn Souza  Shnjo Amaro, Rnliln.
(iri.dim-~ Alfredo Dias Carneiro  S. Paulo.
Ml.-IÍS — (InsInvA lllbelro dc .Sou/n Santos N. Pniilo,
03.0M — Joaquim Mnclindo  Ouro l'lnn, Minas Gc

rnes.
f»7.íí.*»r. — Virlnto de M. Maronrcnliaa  Bello Hnrlitonlo, Ml-

uai.

vBÊ/Bp^ "^ I
MEDICINA DE PARIS

PiSulas e Xarope
LANCARD

HOMUOPATHIA

S

 S%&*, *& do PARIS [
Bfc JcÍ*r^*m**m*m\^^*<^ •'orde. -^*wwf&^*c^fíJmm*WfI'II\m9*í ¦ i u.ii 11 ju J J J^\\v\BdSa 85

Tosse Fíosse muito ?
tome n milagrosa

BRONCHIGIA
1 Vidro 2$óuü

Constipou-se ? faça
uso da

GRIPPINA
um dos meliiorcs remedi-
os até lioje ronheridos pu-
ra abortar ron.stipa(0es e
curar inlluenza.

1 Vidro ISOOO
Adolpho Vasconcellos

*

*
27 Rua da Quitanda

Oleo para lunipartna
Aroaiatol

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

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

I A. PINTO & C.

07.008 — JosA Onvlno Gomes «la Cruz i.|i|»n,.l Fedoral.
!>.*>. Jân — LulK Auaiiiiio Dini/. Juutjuelra Wew.
04.450—.Manoel niez Mnrllnez I"1'".
ÕÍ.808"—• Hònrlqno Marquei dn Costa idem.

Nota — O Sr. BiielydC8 R. do Souza Arotiíia, qm' cia I. in sortenfla
sua tipollre n. 10.100, JA cm K> dc outubro de 1008 levo sorteada sua npo.

"aníbem 
o'Sr. Joaqidm Mneliado, enjn npoliec n. 03.031 foi nejora

sorteada, teve-a já sortenüu cm 15 de abril tío^çurrente„•••"'".• ,
O Sr. Luiz AiiRiisto Dlniz: Junqueira, em 15 de julho desle anuo,

teve sorteada sua npolieo u. V0.U40 o agora n de n. 95.72(1.
O Sr. Manoel Diez. Martlnez leve sua upoliee n. 02.050 sorteada, cm

15 do abril dostõ hiino, o ngoran do n. .04.45.8.
O Sr. Henrique Marques da Costn, que ngora teve sorteada sua.npo-

lico n. 01(803. ja teve sua npolieo n. «.007 sorteada tres vozes: 16 ue
abril c 15 dc Julho dc 1912, c 15 do janeiro tio 1911.

Leilão de «cita
lim 2,\ de Outubro de ijiif

I.. (iiUivYteli kü «e V.
I lf nrv ti Artnninln suceoisfirn*

«».MiFlllllHlll«l-M il61

<! dua luiz ne ím)k í?
("n/eai IcÜAo do? nonhdrei

vencidos o «visam nos Srs uni-
lunrios f\w pudem reloimni nu
resgnlnr ns sii;h cnulelas nlé i
vespem do leil.io

Novidades mu si cães
P.na nliino, nlliiiios liiiigni, valini,

(inc-.|í|vi ile surcosio cxnriiuiilo* nos ro»
li.inN chlcj ilu cnpliid, n vendn nn lji'a
Btophon. Si'i'1,.111 niinii'.il '!(¦

,1. ANDIIC07/.I.
r.rnnilí» «orlliniMito d« rolos pnraAI io-

PIANO.-Kun 8Ao JosA n. 117 (canlnImgn da Carioca).

D12LIGIOSA BEBIDA

A EQUITATIVA tcin sorteado, até esln «luta, 1.013 apólices, no va-
lor do 4.289:590-), Importância paga; EM DINIIKIHO, nos respectivos se-
curados continuando ns mesmas apólices em vigor, com direito aos sor-
telos ullcrloies, de conformidade com as cláusulas respectivas.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
DIRECÇÃO DO INSPECTOR ESCOIíAR

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

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

30, RUA GONÇALVES DIAS, 30

1 S3C51 gg

Energil poderoso tônico
Novo anti-rbciimalico
Energil depnrativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do boinem
Licor o mais saborosotf

A' venda em todns as boas pliannaeias e drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & C. c Araújo Freitas & C.

Professora (ie corte
Habilito a cortar por escala pmimctrica

c pratica qualquer modelo, inoiusivo lail-
lenr, cro piniini liríies

Também cmla moldes sob medida o
podem sor cm fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mino. Nunes cie Abreu

Itua Uniguayann MO 1* nndar
TEL 0.D7Í1 NOnTB

A iNOTRE-DAME DE PARIS
Grandes saldos em teias as

seeçõss a preços sem prece-
dentes.
O Jicina de costura e tatllenr

pour dames

DENTES ARTIFICIAES
Novo Systema:

DI*. 8i\» KBGO
ESPECIALISTA

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

Commodidade absoluta
Rua do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor

Curso de corte
Senhora franceza, di-

plomada pela Academia de Parip, Ra-
laule ensinar cm li liçíics n cortar
o conieccionar qualquer vestido. Cur-
so e-inc-ial de coileto o ehiipòusí
Corln o ii|inliav.i quiilqner vestido ou

iitailleur< por preços módicos
Av. Itio Branco 10", 2» andar—foi

.1.383 N.

ASTHMA
A cura só íc obtein curii o o-pecillco

descoberto pelo Dr. Kinjís Pulriicr, o
CAIIIIIOUKMM.; Hltu üillia mis offli *i;õc9,
eliinilos no peito, faltu «le or, accos-os.
Diog.iriu Granado * Filho*, rua üru-
(fiiayiuia, 01, Itio (loJaooiro.

Vidro CjOOfl; pelo Correio, 8$5fO
Attestadiis do valor.

NEUKASTHENIA
O ileniatògooól de Alfredo de

Carvmhu é o nnico quo cura esta
terrível moléstia; innumeros attes-
lados.

A venda nns boas pliarniacias e
drogarias do Pio e dos listados.

Deposito: — 10, Itua t» dc Marco.
— Kio.

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ» —

Taleph. 5.324 C.

A Syphilis vencida por pouco di-
nheiro polo novo produeto

trance?.

MAMCEOL
Sonição eíiável; estorilisanto o
injectavcl de Neosalvarsan, expe-
rimentada com íilccesso nos Iiob»
pitaes 8. Iwiis, tteaiijoii «outros

de Paris c Buenos Aires

tina do Hio, ex-interna da Maternidade
dy mcsníii Paculd/ide, p-rticipa lis euas
c lüiles quo lixou sua rojidencia ú rua
da i.Hpa n. ütl. Telcphono n. f).?28.

ESCOLA NORMAL
O Curso Normal de Prepar.lorios, o de maior

freqüência e o dc mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualméhte o CUKSO ES-
PECIAL PARA A E. HOftMAL, a mensalidades re-
duzidissimas e a cargo de distinefa directofa c completamente
independente do curso de rapazes. •—.. Uruguayana 39,
!• andar» — Informações dc 14 ás 19.

Espumante, refrigerante, sem
álcool

A FIDALGA
P.eiimirant oiiiIoíq rctineiii us molho

res faraillus. Illgonuii oscollia leiln dia*
ifiiinoiito, cm carnes, caçai o lejzuiuei,
Vinhos, iiii|iuiiiii."in do marcasexcTuslvRj
da c.iMi. Preços niodlcos.

IIÜA S. Jü:si:,.SI - Tclop 4.519 0.

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

famílias e cavalheiros dc tra-
ritiiiento.-—Haddock Lobo 123
a 127.— Rio. Tclêp. V. 1716.

lima unia .ipplicnçãu do
riUCOl. (PO') lniMii para
fnzar ilcíaiiparccer 1NS-
TANtÂSRAMENTE E P0II
i.O.MI'l.ETU lodo o qual-
quer suor felino do rorpo
(pes, ..xillas, olc.) A' ven-

da na perfumaria A NOIVA, rua Itódriffõ. Silva n. fi6, c cm todas ns
drogarias c pcrlumarias.—ijii.*:iii!yilOO, pelo «jirreio gSõQQ

Ifill Franil
^

Líquidos e comestíveis fino*.

GR-MD BARE ROTISSEKlt PROGRESSE
Largo S. Francisco de Paula, 44

TBLWKi-NE 3814 NORTE
José Mlguelz üomingues

O mais confortável salso, cozinha pri-
morosa'.

Menu
Amanha a almoço:

ViMla nu sauco Itemonlaldo.
Vatapá a bahiitnn.
Cosido A madiileua.
Carneiro no mi-sance.

Ao jantar:
Peru á brasileira.
Supreme fraiijço á Bohemia.
Peixndii á poveira
Outras iguarias o ostras frescas.
Uxccllontes vinhos, concerto Duo dc

Cytliara.

L9MBRI0IIS
São expedidas üom o

XAROPE YERMIFOGQ BH PERESTRELLO
11 ... .

Agradável ao paladar, não irrita os intestinos, não tom dieta nem priva as orean-
ças do seu? hábitos

0 VERMIFUGO PEHESTfiEI.LO é laxativ., e. o teu u<o 6 dc efteitp seguro Unto
paro us creanças corno para os adultos. Vidro, 3$i)00 Remf.ttá-se pel" Correio um

vidro por 4$ÓUÜ, sais vidros, por I8$M)0, e doüa vidins, por 35$00li

Vende-se na A GARRAFA G^AN D E
Rua Uruüuayana, 66—/ereslreilo & Pilho

adquirida ou hereditária cm todas tu
inaiiiiestiiçüC3. Ithnumatismo, Ecze-
ma-, tJlccras, Tumores, Dores museu-
lares o ósseas, Dores de cabeça no-
ctürnas, et", o tmlas doeiiças rcsul-
lautos do impurezas du sanguo,

_ __ curam-se infailiveim.ènta com **
Único que com um só frasco fuz desapparocer qualquer manilestasão. Uma

colher após as rcteicôes. Em todns as pliannaeias.

Syphilis Ml

Vendem-se
Jóias a preços barathsiinos: na

rua Gonçalves Dias» 87

Joalhem Valentim
1'eieplione n. ^94 - Central

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO CEP.AL

Rua Theophilo Oítoni n. 34
Teleplione Noite 355

PÊil í HIW]

DINHEIRO
Empresta-se sobre folas,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis e tuuo

que represente valor

Rua Luiz dc Camões n. éO
TELEPIIÓmPí^72 NOKTE

'Aberto dns 7 horas da
nuwhu Cia 7 iln uoilo)

J. UBEIUL & C.

£r'A POÜPE'E
ASSEMBLÊA /OO

VesiirJcs de filo, para
senhoras c mocinhas

Wes'Sáos para mem-
nas cie todas as idades, o

melhor c mais variado
sortimento

Enxovaes para bapti-
sados, chapéos, toucados,

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

(<0 sanaue vlclatlo é a causa latente de
todas as moléstias" — (BOUriDiEU)

Depurae o vosso sangue usando a

TAYUP1RA SILVA ARAÚJO
Licor exclusivamente vegolal

Papes pintados
Casa Brar -Jàp

E' a única casa que nosla
época pôde vender modernos
papeis pintados desde 400 réis
a peça.á rua tia Assembléa, 87,
(próximo á Avenida).

Cinco contos
de réis!

cm dinheiro para comprar
um terreno bem locali-
sado c nelle édificàr um

predio do valor de
Dez contos de réis!

c o que cada um pôde
conseguir inscrevendo-se
desde já na Sttrie Ideal

da Companhia

PERSEVERANÇA INTERNACIONAL
—Avenida Itio liraiieu n. 171—

ItIO DF, JAXICIRO

Malas
A Mala Cliinozii, ti rua da Lavraiiia

n. 01, c a casa quo mnis barato venda,
visto o }*raiiilo sortimonto quo tem; chama
11 hltciição dos SRntioies viajuntt-s.

Dinheiro sobre pe-
111;ores de

jatas ecautelas do Monta
FILIAL DACABABARR0O8

io5 Rua do Rosário io5, entre
Quitanda e Avenida

aSA MATRIZ Rua do Hospício 181,
cant» ila rua da OonceiçRo.

Amanhã ao almoço:
Salada de hacalhao, feijoada

em canoa, lingua do Rio Grar ¦
de com batatas, presunto de
lamego com arroz de forno.
Ao jantar:

Purée á Ia conde, marrequi-
nhos dc cabidela, perna de
porco com farofa.

Todos os dias ostras frescas,
lagostas e caças.

Variedade em legumes de
S. Paulo.
Adega soberba e bem sortida.
Chopp da Hanseatica.

Manoel Fernandes Barrocas

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

Cana fundada em 1867

HOTEL AVENIDA
O maior e mnis importante do
Brasil. Occupando a melhor ti-

tuucão da
Avenida Rio Branco

Servido poi elevadores electrico*-
Freqüência annual de 20.000 clieii-
es. Diária completa, a partir de

10510110.
End. Teleg. — AVENIDA

ItIO Dl- IANKIHO

CAMPESTRE-
Ourives 37, Tel. 3.666 Norte
Amanliã ao almoço *

Succulento cozido.
Rabada com feijão miúdo.

Ao jantnr 
'

Leitão á brasileira.
Frango au financier.

Além dos pratos de suecesso,
o «menu» évariadissimo.

Todos os dias ostras cruas,
canja e papas.

CamaiÕes torrados.
Boas peixadas.
Sardinhas nas brazas.

I MAJESTIÇ
ICharutos (inissimos feitos a

Imão 
com superiores tabacos

de Java, Havana e Bahia.

IDeposito: 

Rua Rodrigo Silva
n. 42—1° andar
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CORAÇÃO
Moléstias do coração, com falta du ar,

ransaço, liydropisias, pés incluídos, palpi-
tações, dores do lado esquerdo, rhi uma-
tismo c syphilis do coração, latejamontu
das arlonas do pescoço, suffocaçõcs, Io-
sÕcs, cmlocardite*-, dilatuçõo.i dns vasos
desiipparecem com o unico especifico des-
coberto o AW-HOVAI10 PKLA RAUDIÍ
PUBLICA, O OARDI0GE.NOIÍ. Brilhantes
curas! Beceitado pelas notabilidailos
médicas 1

Enciuitrn-so nus hoas pliannaeias o
drogarias. Granado & Eilhns — Rua da
Uurugiiayana n. Dl, llio de Janeiro.

«
PANRLLAS Dfi PEDIU

MINEIRAS»
DELICIOSA COMIDA

Obtem-se cozinhando-a nas afam.idas
pnnollas de pedra «Mineira.» Deposito *
liazur Villaça.— 120 rua Frei Caiiüca.—
Louças fenagens, tintas o trens de co-
ziiiba por menus 20 |. que nas outras
casas.

CAFE» SANTA RITA

^JH^ fliaia^aVl\^^P *' *9m\wWW

Compra-se
qualquer quantidade do jóias velluu

;oin 011 sem pedras, do qualquer valor e
iwilelasdo oMuiite de Soccono»; paga-âs
liem, na rim (lonçalvos Dins 11. '17.

Joâlhena Valentim
Telephone 0'J.l Central

DtNTISTA
A. Lopts Ribeiro, cirurfiião dehtis-

ta pela Eacüldado do Meilieiud do Itio
do Janeiro, com loiij,ra pratica. Tralia-
llio» franiiilidos. Consultas (liariameiite.
Consultório, rua da Quitanda 11. 48

MACHINA PH0T0GRAPHICA
Vende-se uma 1S-24 iole da

pellica 3 chassis a rideaux ob-
jectiva Goertz 5Í serie. Vêr o
tratar, Hotel Globo, quarto 68,
das 2 ás 3 horas.

Rua do Acio n. ni le.qihuno 1404 Norte
c run Marechal Fluriuno, 22. Toiepüonc
1.218 Norte.

Tuberculose
O mnis moderno cspcdfi -o quo cura é

o STENOLINO, receitado c .idmirudo poliu
notabilidailcs médicas do paiz o da Eu-
ropa. Cicatriza os pulmões, muta os mi-
irobios, d:i vida e saudo ás pessoas ira-

cas, tiiieinicits, dyspepticcs neurasthcni-•as e fortalece o.s nervos, dando o vigor
da nióeidailo. Drogaria Gratiãdò & Filhos,
rua Uruguiivnnn, 01. Vidro ,'1$; pelo cur-
reio, 7$õ0l). Centenas de atteslados !

Unoma-ibsatro S. José
Empresa Paschoal Sogrolo

Compantiih nacional, lundada cm 1 da
liiilie de 1011— Dirceção scenica do
netor Eduardo Vieira—Maestro director
dn orchestra, Jo<6 Nunes.
A maior victoria do thcatro popular

IIOJE-18 do outubro de I0Í6-IIOJI3
Tros sos^ücs — 7, 8ÍJ/i o IU 1/2

0 PISTOLÃO
Com o novo quadro—DE IlELANüB..-,

enique tomam parte Al.FP.EDO SILVA,
Joãn de Deus, Laura Codinho, Julia Mar-
tin«, Lino Itiboiro, llcrnnrdiiio Machado,
Tobias Rodrigues c José Ilibimi.'
A peça deinaior sucresso da nctualidade

O cspcctaculn começa pola eiliibicüe
de films cincmatographicuá.

Amanhã, festival do meio centenarfs.

Sexta-feira, recita do* autores d'0
PISTOLÃO. A seguir—O CA1UMBAMBA o
A' RÉDEA SOLTA.

¦59

P^rtCE TMfcAVSE
CVCLÒ THSATIUL BRA9IL1III0

lleapriai irt». «te uraiutc companhis
VITALE

KOJE-A'8 8 3(4 - HOJE
Primeira i<lKnien'.açlo da celebra

¦>a m itt* aolw

IA DUÍHESSA
9EL BAL1ABAR1N

cujo bütcfiao no Rio o om Sito
fUl*. foi cita théu «•»««*» »o ra-
t-uiafciitc cílaft (ftí-.I» •* lni'J*u
a*t o-f»o»*M!f.-

I6.M.Í PAftTTwÁ * CíMtfâMII*
f.raiid« oriatate» .<• M »r)»s«vr».

sou u Jifcc{fi> *• nMulró WMJ!
ROlf..

A se<«r-CI'«»*l W*« c 41UV-
PAüMk CLI.D.

******t**»*mmm**M**\****4

CÃBiVltE!' RESTAUIIANT DO

CbCJB DOS PObITICüS
RÜA DO PASSEIO N. 78

O mais chie e elegante desta capital
Iteftdez-vous da elite carioca

MUSICA... FLORESARTE.

IIo,je,imponenle iisoirée» cm quo tomam
parte os mais djstihctos attistas chega-
do' *» Buenos Aires, sob a direcçilodo
clega.'1''' cabàretier brasileiro JÚLIO MO-
RAES (>nic no genon).

1.A TROVANA, cantora à diction.
LA NINETTE, sem rival cantora franceza.
LA IBÉRIA,a rainha do bailehespanhol.
I.INA I10RIS, cantora franceia.
IRMÃ MORA, a graciosa cuntaut» ítalo-

argentina.
REl.IA AMÉLIA,coupletistaheapanhola.

Artistas contratiidoi express&mente pala
iiinprcsíi PARISI-MOLINA.

A mai< Iiariiwiiica orchestra de Iziga-
ues.icb adirecção il» popular PlCKMANNi

l 
" 
Dfaveiaent-:—fevas oòlréa»

Theatro Carlos Gomas
Grande companhia do sessões, do

Eden-Theatro, de Lisboa
Empresa TÊ1XKIRTmARQUE3

Geròn in dn A. Gorjão

HOSTIS HOJE
Duas sessões—Duas—A's 7 3/4

o 0 í!/i da noite
Dous imponentes cspeetaculos, com

a celebre, querida e popular revista-
laniasia cm dous actos e oito qua-
dros :

DOMINO'
Êxito brilhantíssimo dos adores

CARLOS LEAL, H1.NRIQIJE ALVES,
JOÃO SILVA, LUIZ BIÚVOj AUGUSTO
COSTA, RERTIlt! RARON, MEIlINA
DE SOUZA, ELISA SANTOS,MARGA-
RIDA VEI.LOS o TUNA COELHO

Toma parte toda a rómnniiiii»
Giandiosos cflciios do lu». A re-

viste da electricidade.
Rcenaiios minavilliosos. Guarda-

roupa ile.lumluanle.
Amanhã-Ü DOMLNO'.

THEATRO MUNICIPAL
3— RECITAS DE DESPEDIDA—3

DA COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA

Lucien Guitry
Entre 20 o 25 do corrente, com as seguintes pecas :

LE TRIBUN, de Paul Bourget—MADEMOISELLE DE
SEIGLIERE.de Jules Sandeau—LA CHATELAINE, de Al-
fredo Capus.

ESTKÉA, SEXT -FEI^A, 20
Com n peça de PAUL BOURGET

Na Casa Arthur Kupoleuu, Av nlda Rio Bruneo h. Ui, acha-so aberta uma «s-
sipnatura para essa- tres recitas, aos «eKUintoi preços :

Frizus o camurutra de 1«, 7(1$: oamarotcJ de 2a, 30$; poltronas,12S ; balcões A
o D, f.$ ; outras iiliis. 6$000

Ot Sis. assiatiiu.Dtfs du tcuinorada deito anno tciüo preferencia á« UllS
kjaliiiadas olé AMAKHÃ, ÜUiNTA-PKiiU. 13. 4" 0 horas da tarde.

CASINO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

Unico theatro por sessões quo fun-
cciona na Avenida

HOJEE =HOJF
18 de outubro do I916—A's 8 e ás

10 horas
O dcsonilanto vaudovillo

COCARD & BirOQUET
Uma fabrica dc gargalhada.

« Mise-en-scèno » do JOÃO BAR-
B0SA. 

Quinta-ieira, 10 > Matinéc» dos
poetas (cm Iiomenagom a Bilac).

A'3 3 1/2

ENTRE A CRUZ
E A CALDEIRINHA

Acto litterario em quo tomam parte
lodosos poetas dn-ta cupit«l.

Encomiiiendas pelo teleplione 5G21,
Central.

THEATRO RECREIO
Companhio ALEXAKDRE AZEVEDO

« Tournéo s Crcmilda d'0liveira

HOJE HOJE
A's 8 e ,'13 10 horas

ÚLTIMOS ESPECTACUL03 com a comedia

lo iil
Brilhante creação de CREMILDA

DOLIVEIRA.

Amanhã, ás 8 e 10 horas - 0 CANÁRIO.

Sexta-feira, a comedia iníleza dc
Pineru-MENTIRA DE MULHER;

ÊXITO ABSOLUTO

Cabaret Restauram do

CLUB MOZART
HOJE E SEMPRE

A elegante bonbòiuiièrò da rua Chile, 21

Todas ns noites, ás 0 horas, enecesso
mcgualavel da u troupe » contratada ex-
pressiiinente para Cito cabaret em São
Paulo o Buenos Aires pela Agencia Taeu-
trai Ingieza.

LVURAA sympathica cubaretière
0RETTE (Uiiicii no gênero).

LOS MINERVINI.
Estréa dos irmãos FUENTE3, bailarino»

hespanhoes
ISINHTTE, chanteuso françaiso.
SILVI.NA, a RK1.1.A LUZITANA.
AKLETTE.lSembianut-Pcltit Holandais».

Brcvcmenlo — Novas estréas.

Variado corpo do bailo sob a direcçit.
do piolcssur PAULO.

Orchestra da tóiganos sob a dirceção
Idoorotessor brasileiro ERNESTO NERV.


