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fl Faculdade de Medicina escolheu

seus novos docentes
Sabbado ultimo a Conqreqação daFaculdade de Medicina noruebí__¦•„no-vos docentes. O systema é novo entre,nos. hntre os nomeados íiqura, boruna-'&& de VOt0f'° W tàíirml acMetforos, para bhysiçhgia.-. nomeação

\phJX l.,k:tJm>c°>" W trabalho
tlTrtT 

d.Sec>^o intestinal,.Lonfenu-the assim unanimemente aLonqreaaçuo da /*<ciria o titulo de //V/i .„.„
Sr*^"' a w Ufa docerne ? F.m que consiste esse processo
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fl desorganisação abrange acolônia da iii} a do Governador

Como so passou o facfo
A desorganis-ição do Hospital Nacional deAlienados, que fornos encontrar no lamentável

estado que os {artigos dt um nosso compa-nheiro revelaram, nãoi se limita á slide central,mas extende-se lambem ás colônias, principal-fflcutd a situada Iná ilha do Governador.
yliçgáinos a essa conclusão indo syndicarhoje, ao modo por que oceorreti, domingo ul-

ttmo, o assassinato de um louco. Como foi_-. i * iVX A1 <—.« ___ _ - _r.. -_.__¦_¦ í* -*• *

otuuio ac. itore docente de blty- renda, nouco òtVvp írí'hwh''_r'Wi«. ' J^„' l.

fl propósito dç uma circular
AS CAUSAS E OS RESP0NSAVE5S PELA

ACTUAL SITUAÇÃO

<e nomeação de,professores? Foi o que
aíJTf, a° Dn Mauricl° de tàdèirós
sos leitores,nas linhas que se seguem:

Cow a nova erganisação do ensino v-tal como a promulgaram, é sobretudo _executam, muita cousa ficou desorganisadacwnxord.nta. Creou-se uma entidade intèi.

*-,-».turii- nniRM -i*ttt .ii m rn «mS TaTCS™** _____¦'""***'** '"^'AW-iljmr-íViTIMlij.'

Dr. Maurício de Medeiros
ramente nova .entre nós: o Conselho Su-
periò.r cie Ensino e esse iconselho «destinado
a substituir o governo nns suas relações
com os institutos de ensino», é o primeiroinuitas vezes a confessar fliic 

' 
não sabe

o que faça ante determinado caso... Masuma cousa ficou de jgrande utilidade: aconstituição Üo Inragisterio.
Os moldes são inteiramente outros. An-figamente não havia, per assim dizer, umacarreira de magistério. As vagas que nelleoceorriam iam sendo preenchidas por nes-soas que em concursos, muitas vezes dere-

sultàd.o todo íortuilo, demonstravam conhe-
cimentós scjentiíicos -íotavers.

Entre «saber», porem-, c «ensinar» vaeuma grande differença.
Crear uma classe de docentes,- sem outravantagem official -que não a do reconhe-

cimento posterior de jseti esforço como«pr.òfçssoV-j era portanto rnn- necessidade
A isso e o que se chama a «livre dòcen-
piq», c esse é «cniamrente o svstema peloqual se fazem agora ps professores entrenos.

O candidato á carreira do (magistério cia-
porá u:i: trabalho especial, trabalho de
pesquiza, (trabalho em que haja uma de-monstração qualquer de valor original.
Esse trabalho é apresentado com os títulos
que o.'Candidato julgue capazes de lhe abo-nar merecimentos, á Congregação da Fa-culdade; que nomeia uma commissão de es-
pcçi-ilistas afim de elaborarem um rcíátcri.
sobre o trabalho. Esse relatório . discutido
e votado, votação essa que acceita ou rc-
g.cita o candidato a professor. O candidato
açoito entra", portanto, para a carreira domagistério. E' livre docente, nomeado pelaraciilclaçle. Quando mais tarde houvera vagada especialidade á cfic sededica, a escolha daraculilade indicará ao governo o que deve sernomeado para ella, passando então o do-cente para o quadro official do magistério
E claro que essa escolha já será muito maistacil, visto que a Faculdade, que já teveunia vez de julgar sobre o valor dos do-contes quando lhes conferiu esse titulo eacompanhou essa espécie de estagio no ma-
gistcno, que é a livre docência, poderácem muito mais rigor _¦ justiça indicar en-tre os docentes da mesma especialidade o
fine deva subir a cceupar a cal-hedra officiale detinitivamente

rencin, pouco grave. Conhecidas, porém, to-oas as circumstancias do crime, verifica-se
que os estabelecimentos de alienados estãourgentemente precisados de uma acçao ener-
gjca, resoluta por parte do governo. A com-missão inspectora desses estabelecimentos po-deria fazer agora a obra mais meritoria, apro-tundando as suas observações .quanto ao,quese passa com os infelizes insanos que a ca-ndade .official tem por dever asviat; e tra-tar.

Antes Ue entrarmos na narração da factode domingo, devemos assignalar*a impressão
em que se acha, ha longo tempo, a ilha doGovernador, e que os dementes percorrem ávontade, sem que sobre .lies ,se exerça a
fnenor fiscalisação.

A colônia mítica 'teve 
qualquer modesto mu-ro que contivesse os desgraçados dentro dosseus limites. E não só os moradores da ilhaestão permanentemente expostos a espécta-culos pouco decorosos como os dementes têma maior facilidade de servir-se "de. 

bebidas ál-eoolicas nas tãyérnas da.ilha.
Fo,i exactamenfe isso que aconteceu aolouca João da-Silva ©liveira Co~'tá, domingoultimo. Todo esse dia passou-o _Tíè a percor-rer as yenainhas da ilha do, Governador. A's4 horas da tarde, cahia na estrada, cbmple-tamente embriagado.
Communicaram' esse, facto; a v^lonia, cujo'd?-rector, diga-se desde já, estava muito, longe,

passeiando em Minas.
Depois de alguma demora, foi o pobre lou-co afinal transportado para a colônia, ondeo atiraram para a saía dos immimdos, á faltatle qualquer outro, logar onde pudesse iseracoommodado. A' tarde, á hora em que o*doentes são recolhidos, máT ' '

ram .introduzidos na mesma
chada íí cljave, apezar da
de que estava accommettido" Òíiveiú Cos-ta.

Depoisí... depois os' empregados 'foram 
tra-tar de outra vida. . . 

'. "
Que se terá passado então tia sala "do?Im-

mundo-? Eis o ftiiq é impossível apurar comabsoluta precisão.
Segundo, porém*, 

'todas 
as presumpeões éos esclarecimentos que conseguimos"obter,

o demente João da Silva Oliveira Cosia se-
gurou a cabeça de Felippé Russo e rep^ida-mente a bateu contra o rodapé da safo, fa-zendo-lhe graves fracturas no craneo. Dèpoi*
pisou-o fortemente, partindo-lhe todas as cos-tellas. Ha indícios de que Oliveira Gostatpi ajudado por Constantino Piticica,- outrodemente dej(nacionalidade turca.

A luta, ps gritos proferidos pela viclima,•todo o rumor -quc deve ter havido na sala dós•ímmundos nao foi percebido pòrjguarda ai-
gum. De resto, a -sala estava, como já disse-mos, fechada c a chjalvíe tinha desapparecido'

Descoberto que foi, póTém, o crime, fica-ram os empregados cm uma situação poucoagradável, porque não se achava presente odirector. Deu isso em- resultado só <-e fazer;a communjçação á .policia local no dia se-
gumte, muito tempo depois do sfácfo e quandoera impossível fazer-se, nesse mesmo dia, aautópsia da - victima, diligencia que só hon-tem se poudé reaiisar.

E ahi está como se passou o facto, resul-tante da desorganização a que chegou, entrenos, a assistência a alienados. A capacidade
scientifi.ca do seu director, tão justamente
proclamada, não aproveita aos infelizes de-mentes, porque não está sendo acompanhada
da indispensável capacidade administrativa

1 er uni nome glorioso, mas permittir que aadministrarão dos -estabelecimentos corra ámatrocr', é mn absurder, a q(tc o governo deve
por fim urgentemente.

Os' nossos collegas do «Paiz» são. fortesetn lógica, sciencia que ás vezes serve mara-vilhosamente para provar os maiores a_4surdos. A sua concluso de hontem — de
que, por juigar a u|-im,a Circular dos mili-
MÍftST.ía',ybc,.n wa ado (,c indisciplina, Anu Mb logicainente applaude e insufla omovimento pernicioso da militarisacao do
paiz» — é utnj delicioso paralogismo, quehonra o argumentador pela habilidade com
que ,oi teceu.

Felizmente para nós, desse feto pecea-ao üti lesa-patriotismo nâo temos que nos pe-nitenciar. Si esta falha já vivesse por oc-casião das eleições realisadas no Estado
Kri n' Sen^° Presidente da Republica o (Sr;iNiio Heçanha, teria inequívocas palavras decensura para qüemi introduziu de novo "na
política tia paiz os «pantalons rougesf,
AtlJl.ef/,cac,a' co:m'° arma eleitoral, o Sr.Atabiades Peçanba, coW os olhos em ai-
yo, tao Iyncamente apregoava, nas paíes-trás intimas do Cattete. Si a memória nãonos faz Timfe perfídia, essa foi a gene.secia movimento «libertador», que ameaçaagora o, prestigio dos chefes do P. R.u e que transporta a Nação á beira do
precipício que a to|clos nos assusta.

Mas A NOITE ainda nesse tempo, nao-po-dia acompanhar os amáveis collegas do«Faiz» [nos -enérgicos protestos quc~ lavra-ram- contra a utilisação do soldado brasilei-ro; nas lutas da politicagem-, oecupandomilitarmente um Estado para transformar 'o
exercite, em1 instrumento de compressão elei-toral.

Co'mb esse primeiro ensaio feve bome\i-to, licou definitivá'm'tffl.e organisado o pro-cesso, de vencer lutas políticas, processoque, logo 'depois de assumir o governoo_ actual Sr, presidente-*--Republica, deuainda outro maravilhoso resultado no mes-ma Estado do Rio, retirando o poder, «ma-nu militari», das mãos do presidente legal
para cntregal-o ao, .favorito do Cattete Osnossos collegas do «Paiz», que tão enérgica-mente jse pronunciaram1 contra esse brutal

tclhoi e o Si; Seabra não. tens patente algtt-
111*1.: 'mno nu mm^ .-.í-íw..* j-_ . * ' 

n . » ..
S-w .""T »^iu,iias ioram o trueto de«ro,vímcnic_ francamente milifares, pelosquaes _ rcsnoneavel èxòlnsiv-imvin^ A ~«

P 8fOr
W!!ÊÊ&$ N;1? se.. P°'de retirai dosmm dteste a eulpa dos attentados, paru
SI. ^-Z03 SI."1P,es instrumentos dosgolpes so.ffridc. pelo regimen, nWíte o
mm federal e o encarregado d<? vela?
Jrectamente pela disciplina das forçassob
iy"5!^^' Si ° governo tivesse cohí-PrcnuidKlo as responsabilidades que lhe ca-bem e as.. ittribuições que 'lhe competem,

S rfnmíw rln Rnl,,-„ „-. 2.11; r . . '

(cousa

™!--MÍmS5 d<,.Bahia "ao teriam siddcomm:ettidos, Qu, si o fossem, os seus autores seriam1 severamente punidas.
_££$?! nói vímlos e eista-mps vend'01 é (cabso utamente diversa. E quem' se' insurgecontra essa criminosa attitude do governoda Republica? Um grupo de militarST F,?-
ri o??' .e<-aw. de iun modo suave ecom autorisaçao do. ministro seu 'superior
hierarch.co; de outro modo, porém, não
Èm$ ®F® act() üe m^ciplina ma.utn(movimento revolucipnario...

Temos, portanto, em ultima analrae. auecerto numero de officiaes, desgostosos coma marcha que os acontecimentos políticos
^iTi*,^*1''1 counivencia que o wp.
ItZt-SSeríal'ÍCm';prestacl0 aos mominaveisattentados friamente commettidos, pois semessa co.nnivenc.a taes attentados não seriampossíveis, resolveram' oppôr uma reacção
LT1 ^tada 

dC C0USa'* P^iam( mtu' obem decidir, como era de sua dbrio-acãoesqiuvar-se pessoalmente, com firtnezV dequalquer movimento de caracter políticotra o seu direito e até o seu dever
íÍ£ !"J^tar.e-s.' Mas n«o ~ foram maislonge •* dingirami aos seus companheirosuma circular cujo sentido, pôde ser expresso

GS CRIMES IMPUNES

Asl-jabilifaçõesçaraca-
samenfo constituem
um meio de expio-

ração criminosa
-—. -

COMO "ELUES" OPERAM

-vacas ao atvtvvttvcw de wm áteasca
e^Waàovcs, a "'AtCott»" conae-
«.mc -_s\j.TvdaT o \t\xo com c^\x. se
UVa&B'OTQ«pgÂal\o.da -çro-oa àavàa-

de nas VvalavVWaci.es

AS IMPROVISAÇÕES ARTÍSTICAS

flncl_j'ío sono piífspel

LM VULCÃO NO BRASIL í

I iVIJ-H! o
Sr. li

Foi por isso que a Faculdade de Medicinaescolheu ha dias 03 seus novos docentes
, , zon\cmp't;;tlo por umabenevolência que muito me penhora, poissou certamente, o de menos valia.»

Os nossos collegas da «Gazeta de Noti-
cias» publicaram e commentaram hoje anoticia sensacional do apparecimento de um
vulcão ha região do Acre. Era só o quenes faltava — um vulcão. Üm redactor
d\:A Noite» subiu o morro do Castello, a
interrogar o Sr. Dr. Henrique Morizè, di-
rector do Observatório. E S. Ex. disse-nos:— Até agora não tenho noticias a res-
peite, No emtanto posso assegurar-lhe quenada ha a receiar. A nossa região, se*-
gundo os mais notáveis geólogos, é amai-*
consistente possível

E o Dr. Morize cita-nos vários autores
e mostra-nos alguns mappas em que se
baseia para. affirmar que p Brasil é um dos
paizes, cujas terras, mesmo nos pontos mais
elevados, são as mais firmes e sólidas queexistem no continente sul americano. —
«Nãocreio muito, portanto, no tal vulcão.»

indisciplina. Cremos que o Sr. general Dan-tas; Barreto:, quando, na noite da celebreorgia militar de Nictheroy, foi ao palácio.do.,íiattefe scientificar o presidente cio queIjayia sido feito, teve «ma phrase similhan-
F,»:i -1'ie agora se celebrisou - Caboclo

ivcho,, esta tudo prompto! —E deve terSido calorosamente elogiado!
Mas A NOITE nãr>'pó'dia nessa época,

porque ainda não existia, acompanhar os'Ilustres collegas do «Paiz» no alarma quelevantaram ao perceber os próxlroino. vi-siveis, palpáveis, claros da militarisacao do
paiz. E rememorando agora esses insiVni-ícantes factos, não desejamos tornar a°al-
ludir aos processos pelos quaes se fez ?
propaganda da candidatura Hermes, tantomais quanto; do apoio, que a essa aventuraconcederam1 procuram agora os col leoas rc-dimir-se, como si ella fosse a primeira cuuiça 'manifestação militarista que prece-deu oi actual período político.

Chegados, porém, que fomos a fonquis-ta de Pernambuco! peia dnrindana litterariáC 
m/-?,-,^-""'1 militar do; Sr- Dantas Barreto,a NOITE ja vivia; eis-nos á observar comtelai a caimía o que se passava 110 gloriosotorrão nortista, onde um .de nós foi ver,conr os próprios olhos, a escada por quéestava subindo, ao, íastigio'o já imínortalautpr da «Condessa Herminia». Quando ve-nficamos, sem o inenor laivo de partidaris-hio, e sem! a (mais leve süggestão de sympa-tina, que os ilegráos clessa escada eramfionnados de carabinas entrelaçadas, cum-

primos ;o dever de protestar. Protestámos.Us nossos protestos tiveram' o mesmo nlato-nico etteito dos de outros órgãos indepcn-dentes; mas deiles hão nos arrependemos,
l-alvez-üessa nsssa attitude não tenha tidoconhecimento o orientador político do «Paiz»,então ein' villegiatura; as cóllecções dos

jornaes não se desfazem1, entretanto, fácil-mente, sinão quando os bravos tenentescommandam hordas «libertadoras», e a nos-sa ainda pôde semi custo ser consultada
Depois vem a tragi-comCdia da Bahiae a attitude d'A NOITE não foi, comoera natural, sinão* da mais justa indignai

ção contra o bárbaro attentado que se" es-tava consummando. Si não nos enganamos— _ perdôemi-nos os collegas a immodestàrememoração - A NOITE forneceu, mes-mo um bom contingente para oesclarecimen-
to ;da verdade, em' trabalhos jornalísticos
que 'mereceram a honra de ser citados outranscriptos pelos amáveis confrades.

Todo esse desabafo, que a complacência
dos collegas ha de perdoar, tem por fimdemonstrar sem artifícios de lógica quenao applaudimbs nem insuflamos 11 miliiari-saçao do paiz, que tanto assusta, não deagora, mas de muito tempo, todos os co-rações patriotas. E eis-nos chegados ao
_-_--__. V.y.y.r-..-r,..í -!_, __. ___!

«Camaradas. Nos sabemos que temos for-ça bastante para dominar completamente es-te paiz. Nao temos quem nos vá ás mãos.

fnvl-í^m'de boamente consentido as nossas'jíyístidas. Mas isso Tica. feio 'cs 
prejudicaa Nação. Vamos fazer _Ü* bello gestÒ 

"
vamos nos abster de intervir na política».Levaram a circular ao ministro, postono logar, ao que parece, .para fazer politicacontraria ao seu antecessor, o ministro an-provou a manifestação collectiva c eis osnwsoo collegas.do «Paiz» a applaudir fer-vorosamente, em nome da disciplina, a cir-
raití 

mC U feíliSiraTni è assigna-
Infelizmente nós .stticlarnto. por outra car-mia, que nao permitte aos militares aíocrdade de promoverem manifestações col-lectiyas contra ou a favor de qualquer'idéaboa ou ma no terreno político. Si umministro pactua com essas manifestações,nem por isto estas perdem o seu cunhode mfracçues a disciplina, tanto mais quan-'doi esse ninisti-o acceita e subscreve a cen-sura implícita que da circular actual inilludi-ve mente (decorre para os que tem consen-tido e_ fomentado; a militarisacao da políticaisto e, 10 próprio governo 

"federa!. 
Tudo

quanto nesse terreno, se fizer, aproveite ounao ao Sr. Pinheiro Machado," continuaráa ser para nos acto de indisciplina, em quepese a autoridade indiscutível dos nossoscollegas do «Paiz».
Precisamos dizer ainda, embora âlòngan-do, contra nossa praxe, esta simples nrta,

que nao nos move capricho algum pessoacontra o Sr Pinheiro Machado ou contra
qualquer político. Si esse cavalheiro foi ei-tado por nos nesta questão _' porque nüose lhe pode retirar a maior responsabilidadena horrível situação a "qué 'chegámos. 

7>ara3. fcx. nao! ha siquer a desculpa de ter sidoenganado, nao so" porque não se frafa cieura pomico bisonho, cuja 'Tngenufcracre 
nãolhe permívtisse ver o logro cm que cahiacomo e principalmente porque S. Fx. jjro-moveu alguns e concordou com outro#áf-tentados e so agora se lembra de reagircontra a; corrente, que ajudou a crear

porque so agora vê a immiiiencia de seren\;olviüo e subjugado por essa mesma cor-rente que se avoluma á sombra de suanimjihcK.ade. Era realmente "engraçado 
queum político, chefe de uma grande facção

praticasse tão graves e Tão insistentes errose licasse depois isento., de qualquer cen-sura so porque vem' a publico declarar
que foi illudido em' sua boa fé! Para umaopereta, ou para o Carnaval, seria "inter-
essante. Para um paiz organisado, é uma
pilhéria de mao gosto.

Um ÜPs nossos col legas da ta'ahJia' estampadiariamente este annuncio;:
CASAMENTOS. - F. d. tal preparaos papeis com brevidade, «sem' serem

precisas certidões de idade».
E'sabido mie a lei do casamento civil exige,como um dos requisitos indispensáveis paraque alguém se habilite a contrahir matri-momo, a prova de idade ,que é, em regr_,tiada pela certidão do assento de nasci-mento.
De sorte oue, lendo no annuncio acimatranscnpto a declaração de que é possívelconseguir tudo sem essa formalidade, ven-ceu-nos a curiosidade de conhecer pessoal-mente que se propunllai a opsrar o milagre.Mas para isso, necessário se fazia simular¦uma consulta, formular uma dada situa-Caio, pm que fosse preciso celebrar o ca-samenfo, figurando um tíos 'contrahentes comidade diferente da que realmente tivesse.Nao roí difficil superar essa pequena dif-ficuldade. E, no escriptorio indicado peloannuncio, propuzemos ao homem depois deum certo íntroito, a seguinte questão- -

trata-se de -im (cavalheiro 'que pretende 'casar-
se com uma viuva rica. Mas elle conta 68annos. de modo que, effectuado o casa-mento, o regimen de bens só poderia serO da separação.

Certamente, observou 10 interpellado.A lei so permitte a comunhão até aosou annos para o hiememie 50 parla, atfmlhei<.Kctomando a palavra, arriscámos:Mas ,o Sr. não diz no seu annuncio que
¦ -L °\papeis scm ser Prec'so a certidãode idade?

O homem arregalou o 0II10, onJe a scen-teina .de4ünaírraiHle.. iclé-Ubi-ilhoiu-' E %iimaconí idearia amável segredc^iios: «dá-s-euma
justificação. Duas testemunhas vêm dizerque elle conta 59 annos. O juiz julga issoP,or sentença e está tudo acabado.»Mas, observamos num tom cie indecisãoe timidez, p testemunho falso é um crime.~ Não se preoecupe com isso. O Sr. nãoentende dessas COusas. Deixe o negocio com--migo, que tudo se arranja.

Despedimo-nos, promettendo mandar nòdia iseguintc o «noivo sexagenário» enten-der-se idireetamente com elle.
Ahi fica a narração do que, graças á ini-ciativa da nossa reportagem, conseguimos

ouvir e isajber.
. A.lora "m commentario: - poderia serindifterente ao Ministério Publico e á PoJicíase estas duas |c ntidades cumprissem o seudever, a desfaçatez com que, dc publicocm annuncios vistosos se propões álgucm*.com' indicação de rua e numero, a burlara execução cias leis por meio de «trues» cri-minpsos ?

O caso ;que figuramos acima não revela
fiem a gravidade, o alcance delictuoso daexplora-çao -que se annuncja impunemente?
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%Esse busto trabalho «o acadêmico ae me*dtema José 'Augusto 
Rodrigues, é ura aftddeimprovisa-iao ajtfctira verdadeiramente nos

e_mmn 
"ilinca ícr P™}^ cousa nenhuma,sera nenhuma noção dc desenho, simples t$tudante, apanhou um pouco dc barro na

h ,^e' ,br_.caná0' scm mfitfumentos, fez esse)busto dc Ria Branco, guiando-se por um rétrato publicado num jornal. KE' um caso mais ou -fienojs como o ktíCo.regio que, sem nunca ter pintado, ao v_5ura quadro dc -Rapháel, exclamou: .Anch'ãsono pittore»; e tornou-se mesmo pintor
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•-. • ... "~r~~. __i ^W^ÍiéKílH^^^i' -.;¦w * ¦ ^^ "r~~^W_-.-'-rr>''V*'Lomo o Sn; ieponymo procura se-
innocenfap

¦ viríX^. 0Jeguinlc 'Ple^anima-; I
VIC10RIA, 9. (Retardado) •- O DV leiwnymo .'Aioníeiro reuniu fíojc em palácio áflguns-sequazes, a .quem aWii ,i5l?K"pa*Sobterem assignaturas dos embr.gacfoá pibiícos c sua familias, trabalhadores chs ob? Ipubhcas e de todos que estão na dependentíjda governo, ^om q intuito de ihnocenM^

perante o marechal Hermes das brutacs vÍchlencias e espancamentos praticados contra 
'

opposicionistas. ™
O Dr. jeronynio Monteiro ameaça nuriiiiaqiiellcs que não as^ignarem tal SeS í

1

'.
Até creanças servem para fazer numera «

produzir assim ò effêitjl desejado. *lem sido muito ôromthentado, até pelo. ¦ f ._
prepnos correligionários do Dr jeroiS 

" 
ÉMonteiro este ridículo expediente. - Dr-cJzar Vellozo,

_0 Sr. ministro da Viação autorisou omspector federal da Fiscalisação de Portos,
Rios e Canaes a mandar proceder os con-certos dc que carecem as íaiiclws «Alpha»
e «Honorio Bicalho», da sua repartição.

ponto ptmüpú ela qcicsião, ;i iamosa cir-cular, que inquinámos de sus**eita e deacto de indisciplina, porque entendemos quea manifestação de uma parte do Exercito
de uma instituição, militar, de um ou maisofficiaes, tendente a fim1 extranho ás pre-oecupações fundamentalmente militares, fereo? princípios dc disciplina, 'que 

manda queos membros do Exercito se contenham co-1110 taes, dentro das próprias fuiicções. Pou-co importa que essa manifestação tenhaos melhores intuitos c 'esteja de accordo
com os interesses geraes do .*:aiz. 'Üós
militares, como militares, a Nacao somente
pede que a defendam1, que a protejam dearmas na mão quando a anftacar qualquer
perigo interno ou èSíerno. Si ;app1atTdÍm'ós
a condueta de determinados officiaes, 'f.li.
procuram1 chamar companheiros seus aocúm-
primento do dever, implicitamente lhes rc-conhecemos o direito de censura, o .arbítriode aiwovar ou reprovar actos de céus
eguaes, retiramos "da Nação, representada
por seus órgãos legítimos, o áttributo de
julgar actos de seus servidores para entre-
gal-a' aos que são exactàilRíite passíveisdesse julgamento.

Para punir ps abusos, para evitar-lhes
a íeproducÇão, niio ssão 

precisos appellos
nem1 Circulares: bastará que o. governo da
Republica não se preste aos manejos dos
politicos, militanes ou não, que se queiramservir da forca militar. O Sr. Oliveira Bo-

As eleições
^rgenüna;

Refhcta-se sobre as conseqüências dahypo-hese formulada e ver-s.e-á que será fácil-limo transferir o patrimônio d'e uma família
para outra, graças ao expediente inculcado.t-sse varão de 6S annos, com idéa de secasar com uma viuva rica pode deixar deser nina figura irreal para 

'tornar-se 
umente de carne e osso; da mesma fôrma;,existem muitas viuvas portadoras de for-tunas avultadas c entre estas não é at-surdo suppor -que alguma se queira casarcom. um varão de 68 annos. E' um factoda vida real, não uma hypothese de im-

possível verificação, Mas surge aqui umtropeço: A lei não permitte que, casandocom o velho sexagenário, os contos de réisda viuva se tornem propriedade delle. Ecomo não ha muitas probabilidades de prol.*,cm tao avançado termo da existência, osttcrdeiros (irmãos, sobrinhos, etc.) e os ami-
f?os do varão preoecupám-se com a idéad,e que. fallecendo, elle, nada lhes poderiadeixar e i#o (pela fazão bem simples dese ter casado pelo regimen da separação tíebens. Ora, na comnninfitão, elle teria a me-tade da fortuna e delia poderia dispor;
ffraças a um testamento, em favor dos di-lectos do sen ^v^ç^o.
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O automóvel depois do incêndio

Hontem não houve incêndio como, quasisempre acontece no terceiro dia de cawnavnl. 'nava
Nenhum negociante se descuidou, atiram)do ,as tradicionaes pontas de cigarros ac-)cesos ao chão.

........ , t..^:r. se ti.__„iJon ioi o motorista AWM-C„°.m_PTehcride-se' 
!xPostas ass'm »s cousas, peito Monteiro, que dirigia .! taxiW<

íiiceiiüío ria Alfândega da Recife
1 1 1 

*** 
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Tres inquéritos que nada
apuraram ainda

. RECIFE, 10. (A. A.) _ Prosegueiit psinquérito: administrativos, judicial ('') e
policial instaurados para apurar as respon-
sabilidades dos autores do incêndio da Al-fandega, nada transpirando, porém, até en-tao, que denuncie fora do sigillo em quetem sido feitos, a cumplicidade de quemquer que seja, ou a autoria.

O inspector dá Alfândega designou 03escriparario. João Pereira Simões e Albc-rico Fonseca para levantarem a escripta d'oarmazém incendiado-,

O que Pernambuco nos manda
RECIFE, 10. (A. A.) _ A bordo do «Cap

Roca»y seguem hoje, com destino a essa

SliíillÉliÉ
* »*v

capital, ps deputados Cunha Vasconcellos
Nettc» C_npe!k> c Aristarcho Lopes. '

•pessoas
PARIS, 9. (Do correspondente especial d'A

NOITE) — <'Le Temps» publica uni tele-
írramma do seu correspondente no Cairo no-
ticiando haver sossobrado no rio Nilo um'
urande paquete que viajava com numerosos
excursionistas.

Os viajantes pertenciam as principaes fa-
milias européas.

Diz o correspondente de «Le Temps» te-
rern perecido afogadas duzentas pessoas, não
enviando» porém, mais pormenores.

I-rnora-se ainda a causa do desastre.

A apuração dá até agora a
vteforia aos radlcaes

BUENOS AIRES, 10. (A. A.) - O segundodia do Mçrutiftia da eleição desta capitallez com que augmenfasse a espectativa do
publico em conhecer os resultados que par-cialmeiite vão sendo apurados.

Si a primeira secção do escrutínio foi umasurpresa desagradável para a União Nacionala quem se attribuia grande maioria de vo-tos, a spmma dos volos apurados na sessãoseguinte representa um verdadeiro 'de<*as-
íris $

Os radieaes obtiveram,- pelos resultados co-nhecidos hontem, 16.000 votos sobre todos osoutros partidos.
Os partidários da União Nacional attribuemo fracasso que soffreram ao voto secretocujos eftcitos immcdiàtos foram a desleal-«ade c a \Tolação dos compromissos contra-

niuOa.
~- Os resultados conhecidos até hoje sãoos seguintes, por ordem dc votação: para'se-nador, Crotto Benito Villanueva, FranciscoBeazlev c Norberto Quirno Costa; para dept,.tados, G:-llo, Zeballos, Dclvalle, Cantilo, Roca

Zuauhleí""' Amga' PaIaCÍ°5' Cah'° e'
D,rfva!Ilbl1I nas Provincias, a União CívicaRadical obteve grande maioria.

, .--w_.,_- ,1.^1111 a_» -.-jU-t-i*.,a grande som'ma cie interesses subalternos
que .levaria p velho e os seus parentes ase organisarem1 em commandita para daremo «assalto» á fortuna da tfuva e, poi-tantq,a [família desta.

Não se conseguiria isso, está bem en-tendido dentro da lei, porque a ninguéme licito locupletar-se com o alheio. Mas forada lei ha caminhos, e caminhos segurosembora criminosos: _ uma sentença do juiztascada em dous testemunhos falsos e es-tava confirmada judicialmente a allcgaçãomentirosa da idade. Effectuava-se o casa"-mento, a metade da fortuna cubiçada en-trava no patrimônio do pretendente e osa&enefioados» por esse valioso serviço teriam reuompensado o «truc» que lhes deu táespectativa de gordos legados com algumas
no.as do ÍTh.souro ou da Caixa de Con-
versão.

Emquanto isso, a Policia e o Ministério
Publico dormem...

O-Sr. ministro da Viação autorisou o di-rector £_s_] da Repartição de Águas e ObrasPuBhcas a contractar com a f_xma Carvalho
c Figueiredo o fornccimentoUê dormentes
de madeira de lei á Estrada'de Ferro Riod Uuro. no corrente anno.

nault 11. 331, da garage Vera Cruz.
O deposito de gazolina estava vasando'.-leia madrusada, ao passar pela Praçá;da Republica, em frente á Prefeitura, viuque nao podia continuar a viagem por issofoi a um telephone pedir seccorro, á 'garage.-
Nessa occasião, ou por descuido ou pro<postalmente alguém atirou um phosphorQsob o automóvel.
Deu-se. então; a explosão da gazolina cjo automóvel incendiou-se, ficando no, mi^seravel estado cm que se vi na nosso gra,-

0 Sr. Saasiz PeSa deve iw!ierM
sígilWèlai as ereàiioiaes

è U. Campos Saíles ,
BUENOS AIRES, lOí (A. A.) -. E' tmúiaprov;avc| que, ,ia próxima segunda-feira opresidente da Republica, Sr. Saenz Pe,a 

'r°
ceba em audienaa solemnc. o Dr. CambftÈSaücs que lhe.entregará a^ si.-as credenciJS
-íáK ,; n, ff 

"rtS' ° Sn Saluz Pe»a ^rtírá
para a,quinta Ferrari, as-umindo a^rÀic-cn-iCia o br. Victoiino áo h PLiza, ~-ivoh
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O' Sr. Armênio Jouviri',é'uma creatura
feliz. Quando toda a gente se queixa da

vlcarestia.da vida, e principalmente, dos alu-
güeis elevados, os funecionarios da sua re-
partição, inflammados de amor; filia^ co-
,tisam-se espontaneamente para lhe oíferecer

.. ©lido . confortável predio, como se diz
fios annuncios de leilões,

, Só. jsto bastava para dar alegria ';". um
homem para o resto da vida. Os «filhos» do
Sr. Jouvin são, porém, itifatigaveis na sua
dedicação. Cada dia que se passa, (nova
Sdéa, cada qual mais luminosa, lhes aponta'«.. 

o. fértil cérebro para .tornar, cada. vez mais
jditiosa c fácil a vida do seu amoroso «pae»,

Fallava-se. hoje que um grupo de amigos
Ido Sr. Jouvin víe se constituir em' commis-
. ão para \lhe fazer pr.oxfmlamente/ cm dia tíe
festa na seu lar, uma agradável surpreza.

fesses amigos vão dar ao Sr. Jouvin um
presente cjue muito sensíbilisará ao seu de-
jmlocratico coração.

Pediram-nos ò maior segredo; mas,* como
hão somos caixa encourada, ,vamos desde
j,á avisar ao Sr. director da Imprensa do
jque se trata para ,que S. Ex. receba, comi
.oda ia fidalguia, ps gens generosos ami-
gos.

O Sr. Armênio Jouvin yae ser conde;
(conde camareiro secreto de S. S. o papa
tende camareiro secreto de S. S. o Papa
Pio X. S. Ex. vae ser collega do Sr. Paulo
tíe Frontin e de putros não mfenos nobres
fidalgoá — que por ahi andam. I

Já estão éntaboladas as negociações para
lá' compra do titulo, cuja acquisição deverá
(andar ahi por uns dez contos dc réis.

Acceite, pois, o futuro, mui,nobre e alto
ponde Armênio de Jouvin as (ipss.às ficli-
(Citações,, as primeiras e das mais sinceras
gue S. Ex. recebe.

.,-,...-_.
"¦-Aqucllas cadeiras da Câmara devem ser.
realmente muito confortáveis, fíuem em ~âV

giima dellas se assenta, toma-lhes um gosto
tal, que nã.o se conforma mais em deixal-a.
ÍE' o caso do Sr .Nicanor Nascimento 'que

perna mão dc Deus Padre quer deixar a ca-
. eira que pecupou na legislatura passada.

O formoso candidato tem trabalhado a
[valer. Já fez uma excursão a Caldas afim
ide indagar do estado de saúde do tenente
[Mario, Hermfcs e afepVia 'foji a Campos, visitar
|o gado do general Piníieirq. Essa siltima' jvisita, porém, só foi resolvid/t após a queda
(do general Menna Barreto.

.0 Sr.. Nicanor está talvez convencido de
(que, accendendo Uma \jjGMj a Deu|s. c p.ütVâ ao
idiabo (salvo ,seja). tem a cadeira garantida.
IMal sabe, líorém, o elegante candidato que

¦ lia putros concorrentes seus -que já accen-
deram não uma, mas varias velas, não só a
jDeus e ao diabo como fl todos os santos da
Çôrte Cclesft . c a todos os companheiros de' iBelzébuth. Só o coronel Figueiredo Rocha),
|por exemplo, tem, ao que se diz, esgotado os

• portimentos de yarias casas de c_á,,c_rhfe tç.
Ipientes.

'¦¦ 
¦.-"'-•

Os amigos do. Sr. Sabino Barroso jdizetn
que S. Ex. não quer sc conformar com a sua
(decapitação tíe presidente da Câmara e que
yae «espernear:-.

,.., .Para começar, o Sr. Sabino, uni cios ho-' jrnens mais cbmmodistas deste mundo, já sc
v (abalou do seu «retiro, de Bello Horizonte* e

(fez uma estopante viagem ,nté Caxambu' só
pára abraçar o Sr. Pedro dc Toledo.

O .ex-presidente da Çamaríi attribue em-.-.¦ grande parte aos políticos paulistas a ii ii-
•' . iativa da sua substituição pelo Sr. Fon-

js.eca Hermes^ e, como também ouviu fallar que
ièsses mestnds. políticos, auxiliados pelo Sr.
Fonseca Hermes, desejam também a retirada
jdo Sr. Pedro de Toledo do Ministério, pensou
jcom ps seus botões*.

.-- Vou demonstrar a "minha franca e pôsi-
{tiva solidariedade com o Toledo!

E correu para Ca. anibu',. de oiide voltou
Jia dias, muito . onveiicido de Se ier esnía-
ga;. cramente vingado da gente de S. Paulo.

Crarttie homemyo Sh Sabino Barroso! Oran-
jde homem e monumental político!

§..¦ m

O Co_*eio, o Telegrapho e ri Central
. tmea (serviram tão mal ao publico como

. o tmomento actual.
Á causa?
Varia para cada uma dessas repartições.
O* telegrapho . unecionou irregularmente

para o Rio Grande do Sul por urií motivo
j muito J.iligfcllo, que o correspondente do

«Correio do Povo;;, de Porto Alegre ex-
plica ;no seguinte telegramma:

RIO, 2fi. (Pelo cabo submarino). — O
major Estanislau Pamplona, director ge-
ral dos Telegraphos, attribue as interru-
pções do serviço para esse Estado a mane-
Jos do Dr. Ildefonso Fontourí, chefe do
j° districto telegraphico dalli,». ,

Os rio-grandenses podem se dar por fe-
lizes agora que consta com multa pro-
habilidade a nomeação do Sr. Fontoura

,para a direcção dos .Correios. •
Depois desta explicação, os nossos cc-

rebres sherlockianos ficam a matutar em
tícus pontos de interrogação:

A 'manejos de quem deve ò Sr. Frontin
ja anarchia da Central.

Quem manejou tão habilmente para
deserganisar j*or completo ,os serviços do
Correio?

Descubra o Sr. ministro da Viação esses'tícus criminosos e. dO-lhes empregos,, afim-1 tíe qtie a imprensa possa deixarem pazesses dous subordinados seus.

Blixit dc Nogueira—Curti rhetimatisíno.
-QS GHIMZS EM MIWA8

UMA EMBOSCADA
Uma caria denuncia a peppelnaçio

de um homicídio cruel
Commtinicam á A NOITE:
«A mandado do bacharel Antero Rodri-

Sfues Chaves, ex-promotor de justiça desta
comarca e do coronel Antônio da Silva
Araújo, foi assassinado íiojc pela manhãí

^'á distancia dc tres kil,o metros da cidade,' 
p Ipobre e infeliz Joaquim Fernandes da'Cruz, moço ainda e pae de familia, o qual

, .ontem foi unanimemente absolvido pelo' 
|.ury, do termo de um crime tíe tentativa de
Jnorte.

(» .. crime foi commettklo dc Cmhoscada,
tendo ps executores, que lia muitos dias
_>e achavam pceultos em casa do coronel Sjl-
ya Araújo, pernoitando no sitio do agrimen-
|ior Antônio Gonçalves Nobreg. , e csusou
(grande pavor_a toda a população.

Caratinga, Minas'. Geraes, 28 de fharço
.{fe 1912.

(N. B. — Deixo cie assignar para não ter
B sorte da .ictima.»
S==SB

Bebam SALUTARIS

A AVIAÇÃO

ungppo-
-se a repeHp-a faça-
nha .eSaimd

A façanha de Henri Salmet, fazendo no
seu Bleriot, p'- percurso Londres-Paris, ida
e volta, sem aterrar e sem ¦"nenhum in ei-
dente, despertou a coragem da aviadora
mistress Leming.

As aviacforas, para quem' foram instituídos
«raids» especiaes, ém' que as exigências do
concurso tomaram um fcarácter delicado,

'¦' 
¦'•'.'.'> 
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dé . ccórdo com' a fragilidade do sexo dos
pilotos,- julgami que as coroas que conquis-
tam! nesses «raids» têm o seu brilho em-
panacíe* pelos «records» brutaes dos pilo-
tos masculinos. E. para conquistar o ap-
plausb das multidões, atiram-se a ousadias,
sem- temores, corajosamente.

E' '0 caso c'# mistress Leming, a quem
nem' o -dçsastre. recente que produziu a morte
de suí^ollegai Mlle. Stizanne Beniard em
E'tampes conseguiu atemorizar.

— Salmet voou 'dè Londres a Paris? eu
também . voarei! — disse convicta mistress
Leming a um redactor do «Daily Ciironi-
cie».

Mistres Leming havia projectado uma sim-
pies viagem' sobre 6 Cliannel, o canal da
Mancha.'Henri Salmet, sem fazer anniinciar,
um' belloi dia, apparece de manhã em Issi-
les-Molincux, nos arredores de Paris, no
seu Bleriot. Aterra, salta do apparelho,
descança, allnbça e, á tarde, resolve voltar
para Londres.

Era unia façanha superior a um simples
vôo sobre o canal. Mistress Leming apai-
xonou-se e promptamente resolve repetir
o feito de Salmet.

¦Je vieira d9 Mello
os melhores CHARUTOS
para <.,-;*,o.

Por portaria de boje, do Sr. ministro
da Viação, foram nomeados, para a Fisca-
lisação do Porto do Rio Grande do Sul:

chefe .e secção, o engenheiro Francisco
de Ávila Silveira;

engenheiros de segunda classe, os Drs.
Armando Salgado, Cândido Lopes Gafrée,
Ernesto Rothe, Gabriel Dutra e João Mouti-
riho; ¦' . . . ¦

conductoresi-de segunda classe, Guilherme
Pereira e Agenor dos Santos Reis; pagador,
Joaquim' de Lima Frasão.

.o seu adversário e Balanço
•' iío fim io éz

0 conhecido e biii-itteii-o Esiiiüalèçlmènio Rio
Trliuiiplial, á i-na do Oiivi-ioi- T..', efitú lii/.aiiüu
umn gt-ande venda a piéç.bÜ dr- custo e àbíiiVó

'O custo só ntiste nii|Z pura com memorar seu
aiiniv»i-_ti'io. '

Aprovcileni a oceasião pura fazereoi grnndestícmioiiiias. ,
E! distribuído a cada compnuloi- l!M BÔNUS

ÚllvVTÜlTp que lhes ilá ilireiló a rcc-ljei- em
iiioí-cailorias á importauciii egnal á coinpià
fhilni

Na enfermaria cio professor Marcos Cavai-
cante, na Santa Casa cie Misericórdia, re
alisou ahte-hontem o Dr. Eduardo Mosíozo,
a-ssistente 'da 

clinica cirúrgica da Faculcla-
de, urna interessantíssima cpera-cão.

Tratava-se de um doente cjue tinha engulido
uma dentadura. Era preciso è.trahü-a. O Dr.
Moscozo dispoz-se logo a íazer-llie uma
esophagotomia externa, isto é, uma operação
na ciual sepbre pela parte externa o canal
— esophago —- que leva ,os alimentos da
'boca ao gstomago.

A operação, aliás delicada e difficil, como
todas as intervenções cirúrgicas no pes-
coco, correu cheia dc interesse. Antes dc
chegar ac esophago, encontrou o Dr. Mos-
cozo toda a região evidentemente inflam-
macia. A dentadura, encravada nas paredes
do canal esophagiano, estava produzindo
toda anuella reacção inflammatoria. Con-
seguindo finalmente pôr a nu e seccionar a
esophago, o illustre operador introduziu a
pinça para puxar-orctirpo extranh. .-Mas este
nãó -Veiu logo. Da forma por que estava
fixada, o apice do V voltado . para baixo,
fincavam as duas pentas nas paredes do eso-
phago, dc sorte que.quanto mais se puxas-
sc com a pinça, mais a dentadura se fixava
no cana!.'"

Foi então preciso quebral-a ao meio. Foi
o que fez o cirurgião, com tanta felicidade
que poude trazer dc uma só vez na pinça
as duas porções.

Como se 'vê. foi tinia operação turiosissima.
Essa íoi laivez a quarta ou a quinta inter-
vienção desse gínero, effcctuada pelo .Dr.
Eduardo Moscozo, .que desta vez foi .assis-
tido "do Dr. Valentim Varclla e dos academi-
cos Ernaiii Pereira, José de ^'n-uül!
Abelardo de Oliveira.

"ílarvaiiio c

FUMEM CIGARROS FAISÃ-VEADO
Biiníes de relógios de oura, prata, cie.

Em Jacarépagua
Um violento incêndio 'destruiu na 'madruga-

da de boje, o predio de 'propriedade de An-
tonio José Fonseca, cm Queren-iuê, Jacaré-
paguá.

Fonseca era estabelecido náquella casa com
armazém de secoo,*, e fnolhados.

O fogo tendo origem nos fundos da casa,
alastrou-se com rapidez e, não havendo água,
no local, destruiu todo o predio.

Felizmente não 'houve nada mais a lamen-
tar que os prejuízos materiaes.

A NOITE - Quarta-feira, 1© 'de khr\\ da I912
UMA QUESTÃO SÉRIA T; E.'Ài cljS-í'&& 
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E' negado unanimemente o "fjabeas-

corpus" impetrado pelos me-
dícosc p^armaceuticos ifa-

lisnos de S. Paulo
Animados pela Lei Orgânica do' Ensino,

em- cujo bojo o ministro do Interior intro-
duziu a grave questão da liberdade profis-sional, vários médicos e pbarmaceuticosdi-
plomadbs por universidades italianas e resi-
dentes eín- S. Paulo, ii.o querendo sujeitir-
se ao exame de suf/iciência para o registro
das suas cartas, rgquereíain'ao juiz federal
de Sã.o Paulo uma' ordem dc 

"habeas 
cor-

pus que 
"lhes assegurasse o exercício dos

respectivas profissões. O juiz seccional de-
negiou a ordem' em bem fundamentada sen-
téiiça.

Delia recorreram' o? pacientes, que são os
Drs. Carlos Spcvn, José'-'0'orga, Luiz Spina,
\iiccnte Feüce, Rcnediclo Evangelista, diplo-
mados pela Universidade cie Nápòíçs"; Carlos
Ascolj, pela Universidade dc ..Turim., jihar-macciiticos Francisco Feüce, Matheus "Mat-
ternzzi, Giacomo de Matti:i, João ci'Amado,
Raphacl 'Celeste, Pedro Sidone e Miguel St.l-
lino, formados por va*'ias universidades ita-
liianas.

O Supremo Tribunal pronunciou-se 
"hoje

sobre a momentos', questão.
O relator do 'recurso, ministro 0^veira Ri-

beiro, desenvolveu longamente o .eu voto,
estudando a liberdade profissional, em face
da Constituição e dos trabalhos da Consíj.
tiiinte.

As emendas .uppressivifs dos tiluíos e (!i-
plomas não Vingara. . o que -prav.a que o le-
gislador «quiz» manter a exigenc?a dos títulos
diplomas edemai:* formalidades para o exer-
cicio das profissões — .disse o relator.

Argumentou com as opiniões de João "Bar-
balho e "Aristides Milton, ambos legisladores-
constituintes e commentadores da Constitui.-
ção.

Quer um quer outro dispõem no sentido de
não ser a "nherdade illirnitada, sem reslri-
cções. a consagrada no facto de 24 de fe-
vereiro.

Por taes fundamentos,-declara recurr^r pro-vimenfo ao recurso 'para negar o ..jbeas-
corpu a,

Colhidos os votos, todos os ministros òpi-
ram do mesmo modo-.

O Sr. Muniz Barreto, procurador geral da
Republica, usou da palavra, fazendo ver ao
tribunal que o "fiaut-.-corpus 

não era o meio
próprio para ser agitada a questão, dé vendi*
o tribunal negar-se a tomar conliecimcuto do
recurso. Os pacientes — disse o procurador
geral — não estão soffrendb coacção alguma,
não estão sendo processados, dc porte _,£_eo habeas-corpus não tem cabimento.

Em seguida foi submetíido a julgamentoum caso Idêntico: o do dentista Anlonio
de Paiva Martins, que está pronunciado pelo
juiz de' direito de S. Beiiío de .apite.hy
(Estado de S. Paulo), por não estar habíli-'tado, de accordo com as leis, para exercer
a arte dentaria.

Dahi, o habeas-corpus por elle requerido
ao juiz seccional, dc cuja decisão denegalo.
ria recorreu para o Supremo.

Este, porém, julgou prejudicado o i*ecur-
so, visto como não cabe habeas-corpus quan-'do se trata, como no caso, de réo pronunciado.Deste recurso ainda foi relator o Sr. 0!i*
veira Ribeiro, sendo também unanime a de-
CisãO. ¦¦;¦.-'¦¦ 

'••¦ 
V-*---' 

': 
.

Está, pois morta, a liberdade profissional.O mais alto tribunal do paiz. suprem .
HnterpoSto da Constituição,' e das leis, ara-
ba de fulminai-:., com uma sentença una-',n-ime.

A NOITE regosija-se com esse resultado,
que exprimo a boa doutrina con:. ilucional,
por ser o corc;_. ento da campanha que, por
estas columnas, tem feito, com a collabora-
cão dos nossos mais .istínetós juristas, publi-
Ç-istas e parlamentares.

p i e o

Recebemos o seguinte íekgramnia.
«BARRA DO P1RAI-IV, 10. - Passageira^

grandemente prejudicados, protestam contra
o fado doj-S -i (?) snhir da estação da Barra
tio 1 .rahy, .sem-a espera regula'mentar pílo(
Irem do i .inal dc S. Paulo.—Coronel 'Nori
bt-rto Mello, major Arlliur Infante Vieira,
Alcides Silva, Di*: Azeredo cia Silva, Américo
Franco, Luiz Franco Corrêa e Francisco Gou-
vêa Reis.» <

2
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Hlixir dc Nogueira—Único que cuia :i sypliili.s

A' Policia Maritirrin apresentou-se boje
o capitão Falcovt-r, commandante do pa-
(mete ingíè. «Pari. v^úd», o qual sc queixou
dc que um' marinheiro de' nome Síeunes,
desapparccêra dc bordo, roubando um bote
preto, dq tres bancadas para_o serviço de
limpeza e conservação do navio.

O 'inspector 
Júlio Bailly, tomou conheci-

mento do facto c determinou providencias
para á captura do fugitivo. 

'. 
. .......

S summ&Y\o dos "£o\.s"

Estava marcado para hoj.-; o proseguimento
do sunirnaricide culpa np processo «Colis».

A' hora marcada, porém, não compareceu a
testemunha Leopoldo de Mattos.

O juiz esperou até 1 /iora, mas afimsi resol-
veu adiar o siti-nmario, convocando os ndvo-
gados a parte para depois de amanhã, dia
13, ás 11 horas.

A testemunha Climaco do Espirito San-
to foi substituída pelo funecionario Manoel
Joaquim de SanfAnna.

l!«ifi'«pn»C^ e F.nxovacs para Colegiaes
-70, Rua do Hospício, 70— -A\»i . IVãviSe^

sra
R O.Y A t
o_u.su_a Kaessvmms»
SALDOS
fri'-ri3j'n3_^..i(^5a^diK),vaíaf 1 m 0 e
ESTAÇÃO
wojayjm:i-gia,H^Kg3BuAKrHi

GRANDES
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A' Policia Marítima foi entregue o indi-
vkiuo dc nacionalidade russa, de nome Boh-
hclch Hobhh, que clandestinamente embar-
cara no Pará, no paquete brasileiro «Minas
Geraes», com' destino a esta cidade.

Da Policia Marítima Bchhckh foi remo-
vicio para a delegacia do 1° districto.

FAZE.DASr-Api\eÍ10«MQ0A8
Não ha exemplos em preços

raa á& tyullmés. 27 (asa%o)

i.. Esteve em' nossa, redacção o Sr; Coberto
Duque Estrada Godfroy, que nos pediu
rectificassemes a noticia que publicámos !ta
dias, por informe do seu "tio. o Sr. Dr.
Leopoldo Duque Estrada de Figueiredo'.

Este senhor 1em: sido victima cie persé-
£Uição por parte de vários membros de sua
familia, inclusive sua inãe, por niotivo do
inventario de sua avó. EHej pela precisão
e ijiti.lo modo por que nos narrou o occoçri-
do, não nos mostra soffier absolutamente
dar. faculdades hrènt. è .

Ha .lias foi apanhado pela Policia, que
o enviou para o 'Hospício Nacional de Alie-
iiadoc^ úc oiísle o í... Dr. Jiiliano,- p devolveu
para o chefe id. Policia, dizendo no officio
que o acompanhou que elle era apenas
um bebedor inoffensivo.

-_)í)í5?í!8 de estylo completai e moveis
avulsos, elegantes e fortes, na casa 'Henrique
Boiieux . C. — Uriigiiavátiá 3t.

Lái — i I- -iiim-iiM'—'--iiiwiniiiMi'iiMirMiimrMnr—trr-"*

O desconhecido assassinado hontem e
que foi hoje auhpsiado

Os nossos coilegas dc hoje já notícia-
raml o assassinato oceorrido li ontem;,, á tarde.
na rua de.S. Diogo, esquina da de Visconde
de Sapuca'íiy.

Foi alli que o conhecido desordeiro Será-
phim de fali depois de uma . geira dis-
çussão icom um çreoulq, de 20 annos-pre-
sumiveis, assassinou-o, dando-lhe dous ti-
ros de ¦•evólver, sendo um na (bocea e ou-
tro na região mamaria esquerda.

A policia do 14o dsitricío ainda não soube
nada de novo, traças a Deus...

O desordeiro ainda não foi preso.
O assassinado também fnão'foi reconhecido.

Nilo appareceu .té lhoje, á tarde, no Ne-
croterip nenhuma pessoa que o conhecesse
nem de vista.

O cadáver foi autopsiado ás 10 lioras da
manhã, pelo Dr. Sebastião Cortes.

A «causa-mortis» aítestada foi hemorrha-
fiia interna consecutiva a ferimento do pul-
mão esquerdo.

\m ílaíür düHi a mk il

de artigos de fim de
esfação com a reducção de 40

e50. f nos preços já contra-

marcados

Neste ultimo carnaval (será mesmo d
ultimo este anno?), appareceu a *orinca-
d.ira dc dar palmadas nas senhoras que
passavam' sentadas 11,03 automoveTs.

Essa brincadeira, com-., é fácil de calcular,
não agradou! a ningu. m., a não ser aos estu-
pidosinhos que h -exerciam' e que iam da
liberdade da palmada á licença do be-
liscão.

Devido a issoi esíiverami imminentes ai-
guns conflictos, logo suffocados felizmente
pelos que só queriam divertir-se, o quefaziam' muita bem.

Nisso, como em' tudo o mais ha um traço
psydiologico, e que é o seguinte sobre os
figurões das palmadas: só em grupos nu-
merosais é que appareciam, fazendo do maior
numera de cretinos juritofs a T|or-ça necessária
para que vingasse a cretinice, sem reacção
immcdiata.

Em frente aoi Cr.stellões, na 'Avenida 
RioBranco_ um- dos taes linha arraigado uma

espécie de chicote de um jornal mliitò min-dnmente dobrado. Senhora que passasse deauto ou a pé tinha o brutamontes .pelascostas, a bater-lhe.
Algumas senhoras protestaram. 'Houve

:mais também quem protestasse e a *_ .aruacivil interveitt.
Esse divertimento, condeiiinado por toda

a gente, foi estúpido c merece não sei*resuscitadó; no vindouro carnaval.

O Sr. ministro da Viação consultou o in-
spector federal das Estradas de Ferro se os
estudos relativos á -construcção da linha Jga-
rapai-a já foram apresentados pela Compa-
nliih Alojryana de Estradas de Ferro, á'ap'-
provação do seu 

'Ministério.

¦ m-m . ,;
Um Cornem ferido

A festa de terça-feira gorda dos «Bóhemíos»
em sua sédè, á rua do Passeio, foi hoje de
madrugada interrompida _por uni grosso sari-
lho.

Uni dos convivas, p Sr. Adolpho Tavares
Penha, excedeu-se um pouco, sendo julga-uo, |jui um doa uireciores, inconveniente a
sua permanência no club.

Chamou-o á parte e pediu-lhe que se re-
tirasse.

O Sr. Adolpho não o obedeceu.
Resultou dahi uma ligeira discussão entre

ambos, insistindo pela retirayia e outro pro-testando para não sáhif.
Quando essa discussão ia meio acalorada,

chegou o garçon do restaurante do club,
Avelino da Cunha Gonçalves, que resolveu
pôr o conviva na rua, ainda mesmo que fosse
necessária a violência.:

O Sr. Adolpho continuou, a não querer sa-
hir, tanto mais que agora era um simples
empregado que queria pc!-o na rua.

Avelino „então, executou a ameaça.
Passando a mão numa garrafa, varejou-a

na cabeça do conviva, 'ficando 
garrafa e ca-

beca partidas.
Houve nessa oceasião um enorme lu-

multo no club, só serenando com a presençada policia do 5o districto. '
O Sr. Adolpho foi soecorrido pela Assisten-

j-*fó e removido íparafa cuia residência;.

ANTARGTIGA
1 fOOOj garrafa, em toda a paria

fundada cm rSjS
A mais antiga óasn dê o'eos, lubrificantes.

fer.a3.fhs e mati"r'al para estrãclns de ferro-'¦ Üntçí-s depositários rfo cimento ingle_ I B
WHITE .. BROrriÉRS: -Ktindo'Rosa-:0
ns. 55,.8 e 2Íi, Kio .«Janeiro.

O amazio de Alzira tío Nascimento, re-
sidente á rua cio Núncio n. 13, resolveu ca-
hir na pandeiro hontem'.

Quem não se conformou com isto foi Al-
zira, que resolveu morrer.

Bebeu creosoto, irritou, foi soecorrida pela
Assistência e Cbniinú'à vivinha da silva em
sua casa...

Sabbado. 20 do corrente, _00j':G00
por 8,Ç0i>0 e;t. décimos.

OESIO. 1 Illi
. 1 _______

üm ferido

iilis iiitâ
PárS usr de lenha e Ca-vão: s~tn os mais

eeononi-cos e não sujam as pajiêlla). Vendns
por a/ácãdo e a Varejo; na rua Uras-uavana
141.

"í-jIB.

Dous rapazes foram vi-
cfímasdeum desasíre

Um grupo dc. desordeiros entendeu que de-
via anarchisar o Mercado Novo hoje. pela
manhã, já tiue alü não havia policia.

Depois de promoverem varias desordens,
íoraníVa uma ciuitnnda, da qual é jÉWpVegació
Scorem Paschoal, e ahi pintaram o cii.ibo.
•Atiraram gêneros á rua, quebraram a ar-

mação, etc.
Em dado momento o desordeiro Jonat.ias

Braga passou a não cm um ínepino»•' o arré-
messou contra um velho.

Scorem, exaltando-sc, passou a mão èm
um páo e Ueu uma bordoada 110 desordeiro,
ferintío-o ua cabeia.

Foi nessa oceasião que chegou ao local
uma praça de policia que prendeu nâo os
desordeiros, mas o empregado dn quitanda
que foi levado para o quinto disíricto.

O ferido foi soecorrido pela Assistência.

Bebam SALUTARIS

ilíllili
Ê ill l il

S. PAULO, 10 (A. A.) — As áeehciá. da
Coiimaníiia ce Navegação Austró-Americonn,
dai ui e deí-;;nos réceberim uni t«legram-
ma ãn.nuric .uni.» have ¦ chegacò a TénerilTéi
sem novidad.*. o |-.aquele 'Spfiit. llohenbcra,
que anteriormente fora dado como tendo ido
a pique.

Bebam Ântarcíica
A melhor de todas a« carv^jas

üm pra e anfro ©sfá
gravornsiata S9?ido

Foi hontem, a noite, que se íieti um 'triste
facto .na rua Figueira de Mello, em frente ao
quartel do Io regimento de cavallaria do
Exercito.

Dous rapazes tomaram, imprudentemente,
dous bondes, tnn de S. Luiz Durão, efue vinha
para .a cidade, e outro do Caju', que subia
paia io potífo.

Como não houvesse mais logares, elles se
colkrnram no estribo do Igcfó da entrelinh'!.

Estavam ambos .alegre, e nera de leve
previam a imprudência que commcltiam po risco de vida em que se achavam.

Até á rua Figueira de Mello nada houve.
Ao enfrentar o qltartel, porém, os dous

se cumprimentaram, n. perdendo o <.*m!i__.

THEREZOP0. IS. - Com oloüle á phaüs,
tasia, reiiisado sabbado ultimo, o grande
hotel Hvgino, deu a sua nota tle destaque no
Carnaval gue se fof.

Muito embora a ccèicorrencia nao fosse nu.
merosa, o saíão daquelle bote), engalanadn
com apurado gosto, apresentava um aspectq
lencantador.

O baile, organisado pelo. Sr. coronel Hy-
pino Thomaz da Silveira, proprietário do lio,
»»i; e offerecido a seus hospedes, corrctt ani,
madissimo até pela-manhã de domingp.

E assim, Thcrezopoüs proporcionou aos
seus hospedes dous bailes pomposos e mu
«çòtiiJòn». que, por muito tempo, perdurarão
na memória de todos.

A' sociedade elegante dc S. Christovão ain.
da commenta, cori. vivo enihusiasmo,, o bai,
le & p!iantas'ia' que o Club de S. Christovàc.
deu em seus salões, na véspera do Carnaval.

Foi bem uma grande victoria que aquelle
club alcançou nas pugnas dc Momo,

A concorrência, a mais distineta possível,-
deliciou-se até ás primeiras horas da manjir.

Um bravo aos directores. do S. Chrisiovao.

O Club" Waldemar, 'que tem a sua sede r,a
rua Francisco Muratori, festejou com "brilho,

o CShiaval que passou.
A sua directoria offereccu, 'ante*-, ontem, unt

baile á phantasia' aos seus sócios, que 'muito
se divertiram. O salüo ficou repleto, do que
de mais fino o freqüenta.

O Waldemar ganhou uma victoria, pois foi
um baile de festas que Ia . ua directoria leve q
ensejo de proporcionar a todos que àssi-stírarrf
o grande baile. — REG.
ANN1VERSA RIOS

Fazem annos hoje: as Exmas. Sras. DD.-
Maria Thomé Cordeiro de Castro, viuva do
Sr. Dr .Antônio Augusto Cardoso üe Castro^
ministro do Supremo Tribunal Federal, e Ju.
lícta Marques Porto, esposa do Sr. general
José Agostinho Marques Porto.

Passa hòja a c!.ata natalicia do Sr. capn
tão de mar.e guerra Estevão Adelino Martins.

Passa hoje o anniversario natalicio da
Exma. Sra. D. Martha Cruz, esposa do Dr.
Enrico Cruz, ']° deleffado auxiliar.
NASCIMENTOS

' Norbçrto 'é o Tnrome "do fi-lhinhb do tfossí
collega de imprensa Raul Borja Reis e'dc sua
Exma. esposa D. Leoni(Jia Pessoa de Borja
Reis, vindo ao mundo. e^Jjae.. todo o encanto
de seus pães.
CASAMENTOS

Está contractado o casamento do Sr. Eu*
clydes Zenobio da Costa, com Mlle. Dar,
cilia de Brito Ferraz da Luz, filha do (5r.
José Dias Ferraz da Luz. funccionaiio ida
E. F. C. do brash.
VIAJANTES

O Sr. Dr. Graça Aranha e sua E,.nía. fa.
miüa, partiram hoje, para', a Europa, a bordo
do «Amazon».

O embarque do nosso, ministro em Cuba
realisou-se no cáes Pharoux, tendo sido mui-
to concorrido.

Acha-se novamente nesta capital b Sn-
Dr. Fernandes Soares Brandão, rcdaçtor-chefe
da «Folha do Dia», de Bello Horizonte.
MISSAS

. Foram muito concorridas as missas de Se.timo dia rezadas hoje, ás nove c meia horas,-
na .igreja de S. Francisco dc Paula, por alma'do Sr. conselheiro Dr. Coelho Rodrigues,mandadas rezar por sua Exma. família.
LU O

Sepultou-se hontem, no cemitério de S.
João Baptista, a. Exma. Sra. D. Maria J03.Agostíiii, viuva do notável caricaturista ÂngeloAgosíini, mãe do nosso companheiro de re-dacção Ângelo Agosíini e sogra do Dr. t\Uvaro Alvim.

Grande foi o numero de pessoas que àcònii
panharam o cortejo func-bre, vendo-se tam-bem sobre o féretro numerosas coroas comsentidas dedicatórias.

Elixir de Nogueira—Milhares de aítestados.

"brio, 
caiiiram na entrelinha.

Um delles, morreu instantaneamenle, pois
que, batendo com a Cabeça numa pedra, ira-
durou o cranco.

O outro ficou ferido gravemente.Sendo chamada a Assistência, esta o en-controu em estado de coma, removendo-o.immediatamente para a Santa Cisa.
A policia do IO» districto, comparecendo

ao local, fez remover o cadáver para o Necro-
terio e tratou de syndicar para saber oucm
eram as vidimas.

O morto soube cila chamar-se JeronymoAnlonio de Oliveira.
O outro, que está na Santa Casa, ninguém

sabe quem elle é. Acha-se em gravíssimo es*-tado, não mantendo os médicos esperança dcSulvalio. i ,

ilobiSiílB-Jíí e'e,'ante <--°;« 3<j peças1 :tuo:. C. Guimarães .U, (Unsa Auler), ma Lruguavana, 91.
O bonde -cie Vilia Isabel,Engenho Novon. 124, ao passar pela rua Senador Euzebiuíoi de encontro á carroça n. .611, guiadado'o carroceiro Victorino de tal. f'
Do choque resultou a carroça ficar ava-riada e o carroceiro ligeiramente "ferido

FUMEM Cpf,05 CONCURSO-HEADO
Brindes da relógios de cura, prata, etc

Èáfâàadèsi
Com uma pequena série de espectaculos!reapparece hoje ao nosso publico, no Re-creio, a companhia do Theatro Apollo, deLisboa, de regresso, agora, duma tournéeao Sul.
A peça de estréa é a excellente revista«Agulha Cm' palheiro».-7 Amanhã será levada á scena, em pri-meira, no Rio Branco, o 'vaudeville em'. actos — «Fora dos trilhos», que é umaadaptação feita por João Cláudio e quetem1, segundo dizem, uns lindos números demusica de Paulino 'Sacramento.

7- No theatro S. José está sendo mon-tada uma nova opereta — «A Família Sar-memo», em 3 actos.— Em' breves dias a compaiíhia drama-tica que foi para o Apollo deve estrearalli com1 o drama «O comboio n. 6»;
RNarthe Mégaafàr voüia á co-media rnprea®siiando "En

gartSe !"esova paga de Captise Weiser
Ha cousa de dous annos um- telegrammanos annuiiciaya que Mlle. Marthe Régnicr,

que .0 Rio teve a ventura de applaudir,tendo descoberto em sua garganta apti-does para conlralto, resolvera passar-se parao theatro lyrico, cantando «A Bohcmiu»em_ Monte Cario.
E os telegrammas deixaram em silenci .os suecessos lyricos de Mlle. Régnier, que,destlluüida talvez da musica, resolveu voltara comedia em que creou bem merecidafama.
¦| Alfredo JCapus. o -aj-.redada fefetorc,-e I terre Veber, escreveram para a creii-tree» de Marthe Régnier no Renaissaiiceos tres actos de «En garde!» cujo sue-cesso, «31 vif et si pimpant» os jornaesparisienses proclamam.O enredo de «En garde!» pôde'ser con-tado em' duas palavras:Um dos herdes, ou antes dous dos he-roes da aventura são esgrimistas reputadose isso justifica o titulo que.é, além disso^ae um symbolismo muito claro, pois queum dos esgrimistas é um celibatario quegos.a ,de rondar em torno das damas, eoutro um' marido amoroso, mas confiante,-muito confiante ,que percebe em dado mo-mento que, sem cahir no outro excesso,sem se tornar desconfiado e ciumento, con-vem estar sempre.*., em guarda.O terceiro acto termina, como convém,mostrando todas as vantagens da íideli-dade conjugai.
Uni suecesso para Marthe Régnier nessacomedia que, apezar de moral, não deixade ser toda parisiense, pelo tom, belo es-

Pinto, pelo «chio.
EspecfacBâios para hojekccreio, --Agulha em .palheiro»; PavilhãoInternacional, «Ja te pintei»; S. José, «ZéI creira»; Rio Branco, «O carnaval»; Chante-cler, «Caboclo, velho»; Palace Theatre, v*.nauo. '
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-A1NQÍTE»» -Quarfa-feirai 10 de Abril"-de 1912

eoWtó&TO
MINISTÉRIO DA GUERRA , ^ g.

Promovendo:
a. general de brigada, o tronei Ignacio'de Alencastro Guimarães.
Na arma de infantaria — A coronel, porantiguiiíace, o graduado Aristides de Oli-

.veira Goulart, para o ?? regimento;
a fenente-coronel, por antigüidade, o gra-duado Pamphilo Gurity Pessoa, para 6 5°

batalhão de caçadores;
a major, por merecimento, o capitão Júlio

Canavarro Negreiros de Mello;
a capitão, por estudos, o primeiro-tenen-

te Arnaldo de Souza'de Paes de Andrade;
a pruneiro-tenente, por estudos, o seguado

Josaphá do Amaral Caldeira.
Na cavallaria — 'A 

jprirneiro-tenente, por
antigüidade, o graduado! José Nunes Sanden-
.berg;

a segundo-tenente o aspirante a official
Homero da Silva Paranhos.

Na artilharia — A primeiro-tenehte, o se-
gundo Carlos de Oliveira Duro.

Reformando:• 'o .general dc divisão Antonio 'Adolnho da
Fontoura 

'Menna 
Barreto;'

o general de brigada Manoel Rodrigues
ide Campos;

o cabo de esquadra José Cardoso.
Revertendo: '•' T^i
á primeira classe do Exercito, o segundo-'tenente aggregado á arma de infantariaJoa-

quim Jeronymo Pinto Pada;
Incluindo nos quadros ordinários, da in-

fantaraa:
i o segundo-tenente Vicente de Paula For-
Imiga.

da cavallaria: os segundos-tenentes Dio-
nysio Affonso Fernandes e Luiz de Lima.

Aggrcgando:
v ao respectivo quadro o capitão de cavai-
liaria Antônio de Carvalho Borges Sobri-
nho.
Concedendo: *'
acerescimo de vencimentos aos professo-

Ires do Collegio Militar Miguel Calmou du-
IPiin e Almeidai c Carlos Çálvct Siqueira Dias.

Transferindo:
Na infantaria — Os capitães Pedro lide-

fonso Freire Gameira, da terceira do 20"
do 10" para a|s'egunda do 1.79 do fi» e desta
para aquella, Bcnedicto José da Silva: José
Henrique Pereira de Mello, da primeira do
17° do 6° para a primeira do' S° do £i;
Quintino Jaguaribe de Oliveira, da segunda
do 18» do 6° para a terceira do 30 do ÜO
e Enéas Pompilio Reis, desta para aquella;

para a segunda classe 'do Exercito, ficando
aggregados ás armas a que pertencem, o
capitão Antonio da Rosa Pereira e primeiro-
tenente João Raphael de Azambuja, da arma
de iartilharia;

para a artilharia',- o segundo-tenente da ca-
vallaria Eduardo Lima.
MINISTÉRIO DA MARINHA

Promovendo: no corpo da Armada, a
capitão de mar e guerra, ^or antigüidade,
o graduado Francisco Burfamaqtii Castello
Branca e, por merecimento, o capitão de
fragata Francisco, tle Mattos; a capitão
de fragata, por .merecimento, o dc cor-
veta Augusto Heleno Pereira; a capitão
de corveta, o graduado Tra;jano Augusto
de. Carvalho, por merecimento, e o capi-
tão tenente Artliur da Costa Pinto, por au-
tigwdade; a ¦ capitão tenente, o graduado
José Pereira de Lucenpi-fo 1° tenente Odn-
nato tíe Moura, por antigüidade; a p*'-
tncir.oG tenentes, o graduado Qastão de Pai-
va Coelho e o 2° fiencnte Pio da Rocha
Pombo, ambos por .antigüidade; a 1» te-
nente graduado patrão-wór, o 2» graduado
patraoJrriór, João Tavares Iracema; a ca-
pitão de fragata, o de corveta Jos<5 Mar-
ttns.;

irnomeando: João Roque da Silva, '2° te-
nente graduado patrão-inór; o capitão de
fragata Alberto Fontoura de Andrade, vice-
inspector do» Arsenal de Marinha do Rio
tíe Janeiro.
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO

Concedendo um anno dc licença, com or-
Benado, para tratamento de saude, ao ad-
hiinistradpr dos Correios de Amazonas, Raul
ide Azevedo.

itepii li!»mil iiniii
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MINISTÉRIO DO EXTERIOR
Promulgando:
a convenção firmada entre os Estados

Unidos do Brasif,' e a .RepuMica do Equador,
ássigháda em Washington, em- ,13 de maio
de 1909.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Creando: um' aprendisado agrícola no mu-
nicipio de Guimarães, no Maranhão.

Approvando o regulamento das Escolas
Permanentes de Lacticinios.

. Concedendo patente de invenção a Ho-
norio Esteves.

Qualquer dos candidatos
tem grande cotação nos

círculos polificos
DepoJ» rs Câmaras reunidas indi:aram os

preferes -Buarquc dé Lima, Alfredo Russcl
c Oyidid Romero para a vaga de juizcriminal; os palpites cm torno desses tres
nemes .começaram a esvoaçar como ijnri-
posas impertinentes.

Aos próprios candidatos não tem1 pou-
pado os curiosos a importunarão de uma
pergunta; putros ,menos curiosos do quelisongeiros, estreitam num carinhoso am-
plexo, jp candidato que o acaso lhes pozno caminho, segredando-lhe amavelmcnte:

«— Ouvi dizer que será vo.çê o escolhido.
E é. d.e. justiça — deve-se premiar o me-
recimento.»

Um poliiico, dos. que dedicam :as horas
vagas de advocacia aos -trabalhos do Par-
lamento, não perde a oceasião e sae-se
lego com esta:

Esteja descansado, meu velho; você
não me pediu nada mas eu ainda hontem
fallei ao Rívadavia a seu respeito. Quero
te ver juiz cie direito. NcÜi t o (mus 'antigo
dos prclorcf-....

E assim por deante.
Alguns terão mesmo abraçado a todos

os tres candidatos, cjini as mesmas palavrasde antecipado regosijo...
Emqurüito isso, os preferes que 'as

Câmaras Reunidas puzeram na mab incom-
moda e precária das evidencias, vão sor-
rindo, ora desanimados ora cheios de es-
peranças, » espera do despacho collectivo
prestes a rcaliücr-se.

Nas radas forenses, dizia hoje um ve-
lho escrivão:

Eu «palpito» no Buarque. E' o can,-
didafo da «famia». Os tenentes <.gosta» deik,
por causa do Pcrsiüo. • . ,

O Seabra tambem protege «elle». % ';
Qual nada'; major — interrompeu um

advogado joven que vinha entrando de
ch~péo na cabeça — o nomeado será o
Russéll, que é candidato do Edmundo (re-
feria-se evidentemente ao ministro Múniz
Barreto, procurador geral da Republica),
e, portanto, do Rívadavia.

Ora, candidato do «Riva» é candidato do
Pinheiro, e vocês sabem (voltando-se paraos circunístantes) que o gati'cho velho não
sabe o que é perder uma partida...

Momentos depois, noutra roda, onde ha-
via um magistrado, coinmetitava-se o
mesmo thema.

O Ovidio — disse um dos presentes —
está mais cotado do que ce pensa. E' o
candidato da gente de S.. Paulo.

E .não será impossível que o Pinheiro
fire partido da candidatura do nosso Ovi-
dio para fins polüicos. Si o «pessoal» de
São Paulo quiVer mesmo, nomea-se. o. Ovi-
dia para facilitar a approximação da po-
litica paulista á nova .orientação civilijta
do gau'cho.

Não damas a essas conversar, meisdo-que o
valor de simples boatos. Entretanto, parece
que quem prophctisa melhor é mesmo o
joven advogado. De qualquer maneira o Sr.
Pinheiro sahirá vencedor...

fl SflUBE PUBLlüi

1 ifils sein lâis Ias
tiiiili I atilo

O Sr. director geral de Saude Publica
tendo em' vista o perigo que nos offcrece
a epidemia da febre amarella qne invade
os Estados do No.ííci c intendendo ás emitas
irregularidades que se vêm aiotando por
parte dás companhias dc vapores: que até
hoje muitas não tem cumprido o regulamcn-
to sanitário, baixou ás mesmas companhias
a seguinte circular:

«Afim d-e salvaguardar os interesses tía
saude publica nesta capital, e ao. mesmo
temp.%, çvitar ^ís companhias dc navega-
ção o fclis,sabor de se verem' multar porinfraoção do regulamento sanitário em vi-
g«r, communico-vos, para os devidos ef-
fchoSj que esta directoria resolveu fazer
cumprir rigorosamente o disposto no art.
67 do «ferido regulamento nue estatue:
^«As companhias ou proprietários de na-

\\os terão obrigação dé enviar á repartição'
de íiygiene terrestre, por intermédio da
auSijclade sanitária do porto, uma lista
completa dos passageiros que desembarca-:
rem, onde sej^.m assigiialadcls a procedência,a residência futura ou o destino que vão. to-
mar em terra».

Para facilitar ás autoridades do 'navio
obter dos passageiros os dados precedentesconvém' ojie sejam cjlas coiihecedoras do
seguinte dispositivo cio referido régÜláínéh-
to:

«0 passageira* que der indicação falsa
de sua residência ou não comparecer ao
local indicado para ser submcttido á vigi-
lahcíá medica, será' passível da multa de
1'fiOS a 505 ou prisão por 15 di.?n :a 1 mez
Para tornar effectiva esta medida, a au-
tor idade sanitária requisitará o auxilio da
Policia para descoberta do destino de taes
passageiros».

Com' n intuito de 'facilitar á tarefa dos
convmandantes devo ccmmunicar-vos que es-
ta directoria exige apenas a relação dos
passageiros embarcados nos yortos (io Nor-
te do Brasil', a partir de Fortaleza, «ronvindo
porem1, que os mesmos providenciem .«Jara
filie ncs'te rjorlo cada um "cios ditos passa-™eiros seja «individualmente inspeccionado»
pelo inspector de Saude».

fl POLÍTICO DO CEARA'
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-O Sr

O

cocaína
Por moHvos ígno-

rados
dá-mc licença?

E entrou o pobre homem na casa da rua
Santo Christo n. 149, iá cambaleando.

Acudiram-lhe.
Momentos depois ern cadáver.
Chamaram logo a poiicia do 8o districto e

veiu a saber-se que se traava de um suici-
dio.

O moro tinha no bolso tres vidros du co-
caina, vasiòsí

Como se chamava,
No bolso eneóiHi-aram-lhe uma carta.duma

irmã, datada dis Campo Grande, c erdere-
cada para Benedicto José da Silva, rua São
Franc sco Xavier n. 2o3.

O cíidnvêr foi para o necrorerio,
Não são f-onhecidos os motivos desse acto

de desespero. - ,

\j tuji 9 a \ li y
Barbosa

O SEU ESTADO HOJE
As ultimas ndticia's d;Poços da Caldas sro

animadira-i quaraló ao esaio do Sr.senaclor
Ruy íüariiosa '

S V.x., segundo íeiegráinrrth dalli expedido
pelo Sr. AlfH'do Ruy, emiioni cons:-: viisíe a
tempeta ura eu- 3'7".G, repou-ava mais tran-
qidliamenta, sendo 05 médicos a^ssieittes de
opinião de que está afastado qualquer.perigo.

o iictíi m O!
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E' amanhã o dia da eleição ni-esidencialno Estado do Ceará. Os políticos" de ambos

os partidos agitam-?e, e, como é ç/itural,
procuram todos a decisiva protecção ao Cat-
tele.

Hoje, bem cedo, chegou ao palácio o Sr.
Br. Pedro Borges. S. Ex. ia moslrar ao presi-dente um telegramma. O Sr. presidente exa-íninava-o, quando chegou o Sr. .general Oso-
rio dc Paiva.

O Sr.- marechal Hermes voltou-se para precem-chegado:
O senador Pedro Borges jestá acabando

de mostrar um telegramma. '
E que diz?
Que o governo do Estado está enviando

forças cie policia para o interior. .Historias! respondeu amavelmcnte O ge-neral Osório. O que clles querem é queo governo federal envie forças ,do Exercito
para esses logares.

E S. Ex. riu gostosamente. O Sr. Pedro
Borges tambem sorriu.E a propósito, volveu o Sr. general Oso-
rio, venho 'tambem mostrar ura ir-rgramma.
E' dos vereadores do Joazeiro, que acompa-
nham o padre Gicero.O padre Cícero não está comvosco, af-
firmou o Sr. Pedro Borges.-- Mas estão o:i seus amigos, o que |éa mesma cousa. Estão aqui as assignaturás:
Manoel Victorino, Cincinato Silva, João Be-
zerra, José Lourenço e 'José SanPAnna, ve-
áeadores dc Joazem Adherem francamente
á candidatura Franco Rabello e não o fariam
si não estivessem 'de accordo com o padre...Depois, a palestra foi iliustrada por duas
photographias que o general Osório' mostrou
ao presidente da. Republica. Uma dcllas repre-
senta a commissão que tomiêiúi a si"'a propa-
ganda da candidatura Franco Rabello.São negociantes no Ceará, explicou OSr. Osório. Como um de-lles é proprietário deuma padaria, chamaram-no de simples pa-'leiro. O outro é dono de uma casa de fomos,
mas para os telegrammas passou a ser um
olgarreiro. E assim por deante.-

A outra photographia, de grandes dimen-
soes, representa uma extensa rua de For-
taleza, no dia da recepção do Sr. Franco Ra-bello. Vê-se uma enorme e compacta multi-
dão, entre a qual a custo se percebe ,0automóvel em que ia o candidato da opffbsi-'.ção.

E élitre commentarios amáveis, terminou
a palestra, na véspera de um grande pleito.Vários outros politicoa cearenses estiveram
tambem no Cattete.

\ia m^m\'
BUENOS AIRES, 10. (A. A.)-A Junia

apuradqra das ultimais eleições, resolveu ari-
miliai-a vot;.ção de algumas mesas, por se
ter verilicado que os votos apurados excc-
di.am o numero dc eleitores iiíscriptos,

BUENOS AIRES, 10. (A. A.)—O jornal«La Prensa» protesta contra a ordem qup
prohibe a entrada dos jornalisas, no local
onde se tèàüsa o escrutinio das ultimas elei-
Ções.

'B-osa
S. PAULO, 10. (A. A. )'- O advogado

Leonel Rosa, 'que á faca e foice, assassi-
npu sua esposa na casa em que residia;,
á rua S. Joaquim, nesta cidade, foi lipljc
identificado- na. policia depois recoln-ído
á sala livre da cadeia.

SLSilPiíÉii
11 sr. [11 Sí SS

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) - O sr. Saenz
Pena. presidente da Republica, enviou um af-
lectuoso radiogramma de saudações ao dr.
Cam; 05 Salles, novo ministro do iirazil nesta
capi'a,:, aue.com destino a este porto, via;aa
Udrao. do paquete allemão Kaiser \Vi-
lhelmll.

"M,aúo 
Hermes

S. PAULO. 10. (A. A.) - Clícfra hoje de
Poços de Caldas o tenente Mario Hermes1,
ajudante de ordens do Presidente da Re-
pivbiica, iciue amanhíi seguirá para o Rio
110 nocturno.

GonsslSieiro Coelho Rodrigues
A familia do conselheiro Dr. Antó*

mo Coelho Rodrigues faz celebrar,
amanhã, quinta-feira, 11 do corrente,
ás 91 [2, ra egieja de S. Francisco da
Paula, a missa do 7" dia do sçu inferi*,to e prematuro passamento. Pasa«te-acM

convida n todos os parentes é amigos dó fi-nado, confessando desde já a sua gratidão.
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OS AUTOMÓVEIS"
]NTO r=tiò

Foram registrados até hoje na Prefeitura,1.524 automóveis.

I ílill"

üom^

Camliió

_ O mercado cambial esteve destituido dein(ce:se: não havia dinheiro para sacar e
ponto para letras de cobertura.

O Banco do Brasil sacava a 16 7/02 de os estrangeiros 1611/C4 e i63/l6 d.
C»fé

Abriu calmo c pouco animado; pela' ma-
rth.11 venderam-sc apenas i.íi38 saccas ao
preço dc I2íb'oo por arroba e á tarde veri-
ficaram-se ncsçcios para mais 2.608 saccas:
estas mesmas foram negociadas pouco dc-
pois da hor* official.

Entraram: 4.122 saccas e para Santos pas-saram por Juiulialiv 7.1)00 saccas.
Asiiòíiçias do exterior leram de baixa emtooas as bolsas.
© mercado fechou calmo,

B»lwa
Houve trabalhos em apolice«j geraes e dasdo empréstimo dc nioS ò munici-oaes.
As acções do Banco do Brasil ficaram um

pouco mais trouxas.
Entre os papeis de especulação poucos fo-ram os negócios; os das Docas da Bahia,trousosa -JOSS; os de Terras e Colonisaçãoabriram* firmes a I235ÒO e fecharam frouxosa i2$25o e os das Ride Sul Mineira frouxos a100S e a prazo 1 o3Sooo.
Os demais nejocios carecem de

salvo as acções da P
Docas da Santos.
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Tem auementado dia para dia o notici-
ario dos roubos que se estão dando ia bor-
tío dos 'grandes transatlânticos. Ainda ha
pouco noticiámos o de 'que foi victima o
commissario do paquete allemão «Cap Blan-—co.:. Hoje é ura nzgücUtiie partugaéz ts-
tabelecido em Buenos Aires, com importan-
te^casa de Ifructas, o Sr. Antenor Maga!
Ihaes, que se queixou ao commandante do
«Amazona; Sr. H. Dougrly, contra o facto
de ter desapparecido da sua «cábine», quan-do nella ;p;nctrou depois de ter voltado
dc um passeio á Tijuca, uma valise de lona
ingleza. contendo muitas jóias, dous re-
Ipgios de ouro, pertencentes á sua senhora e
aos seus dous filhos Guilherme e-Augusto.

O Sr. Magalhães examinando a «cabine»
twm1 um- garçon dc bordo, 'verificou 

quea mesma tinha sido aberta com o iatixilio de
chave falsa, estando a lingücta da fechadu-
ra partida.

Sob o lavatorio o Sr. Magalhães encon-
trou uma corrente de relógio e no corredor
um grampo de senhora ique, examinados pelomesmo cavalheiro, este verificou lhe não per-
>e.ncercm.

O commandante como o caso não tivesse
tempo de ser tratado pela polícia, poiso paquete devia sahir ao meio dia em ponto,tomou todas as declarações do passageiro,
Oircienandí) ao primeiro official que inter-
rogasse {£do o pessoal de bordo e fizesse
as çliligencjas necessárias, afim de que fosse
p fado levado ^0 conhecimento das auto-Cfcudes aà Bahia.

íl fekre.amarella em Mm
to

A febre [amarella, como se sabe,, assola
presentemente p porto de Dakar.

Quer isto dizer 'que é mais um' perigo;
que nos offerece o terrível mal que, d/e-
vido ás desidias dos governos dos Estados
do J^Jorte tanto nos ameaça.

Pelos telegrammas hoje recebidos pelo Dr.
Carlos Seidl, director geral de Saude Pwbli-
ca, do ajudante tío inspector de Saude do
porto de Santos, está confirmado o caso sus-
peito de Ifèbre amarella, oceorrido a bor-
do do «Re Vittorio», procedente de Da-
kar, e 'que alli chegara a 4 cio corrente.

Sobre o assumpto,- conferenciou hoje com
o Sr. director geral de Saude Publica, o. Sr.•Dr. Alberto da Cunha, chefe do serviço de
prophylaxia da febre amarella.

No Recife e em Santa
Leopoldina

Na semanai de I et S do corrente deram-se
na capital de Pernambuco, oito casos dé febre,
amarella e cm Santa Leopoldina, cidade do
Espirito Santo, dous óbitos

.Dizia-se hoje que o "ar. Faria Rocha per-inaiieccria /ainda durante muito tempo no
cargo de director dos Correios.

A esse respcTla" ouvimos o "Sr. ministro
da Viaçãa

— O Sr. Faria Rocha — disse-nos tS.
Ex. — está exercendo ás füncçôès de di-
rector por força do regulamento, que dátal jittribuiçüo ao sub-director. Para esse.
carg?j nomearei brevemente iim homem de
pulso.

E convença-se .5. Ex. de que é multo ne-cessario esse" homem de pulso.

Foi exonerado do cargo de escripturario
da Escola do Estado Maior Carlos Pereira da
Fonseca, se.-uío nomeados para èsòíiptürafiò
o amanuer.se Joaquim Norberto da Rosa e
amanuinse Armando Magro da Silva.

Abandonada plilifii pixa-se
e vivia

fl ODYSSEfl B£ JOflO CRNaiOO
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Uo oceorrido tive communicação o Sr. di-
rector geral de Saude Publica.

Narjuella cidade existem ainda outros casos
suspeitos.

Morte do mestra feoiriti
Falleceu boje o maestro Luiz Margutti.,

repetidor de musica do Instituto Benjamin
Constant.

Luiz Margutti era discípulo do Instituto,
onde foi collocado pelo imiiiistro italiano
Martinelli, cm 1888. Seus ;iaes., que resi-
diam no Rio Grande do Sul, são naturáes
de Modena, na Alta-Italia.

Margutti era uni temperamento arlistic.o
dc mctavel virtuosidade no instrumento a
que 

'se dedicou, um hábil e diligentíssimo
mestre na arte de ensinar aos ahimnos
cégcs como elle, e de uma assiduidade no
cumprimento dos seus deveres, %quc difíi-
cilmente poderá ser igualada.

O Instituto Benjímin Cc«istant c a Es-
cola Profissional dos Cegos Adultos, per-
dem na pessoa do saudoso Margutti o mais
dedicado de seus collaboradores. . .

O enterro do maestro Margutti será ama-
nhã ,ás 5 horas da tarde, partindo o fc-
tetro d srua do Tuuel Novo para o .cemite-

Jrio de S. João Baptista. ,

ãllilii 191
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Impressionado com a delonga que tem tidoio processo a que foi submettido o marinheiro
João Cândido, seu advogado, o Sr. Jeronymode Carvalho, impetrou uma ordem de líábeãs-corpus ern seu favor, dirigindo ao Supremo¦Tribuna] a petição que ha dias integralmente
publicámos. O advogado allegava, nesse do-cumento, que o seu constituinte estava sof-frendo toda a sorte de perseguições afim deassassinalo lentamente.

O pedido foi hoje julgado pelo Supremo
l.tar. Apenas, dous ministros divergiram dessadecisão, os Srs. Amaro Cavalcanti e CanutoTribunal, que resolveu não tomar delle conhe-
cimento por- estar o réo sujeito á justiça mi-Saraiva, que acceitavam o pedido para pedirinformações ao governo.E assim continuará Jtoq. Cssá&o a esperar

Rita Passos de Oliveira era casada
muito feliz com o seu marido.

Um dia, porém, appareceu-lhe um tal Joa-
quim Gonçalves, por quem, mais tarde, sedeixou seduzir, abandonandoi o lar e fugindo
com o conquistador, num magnífico auto-movei.

?Rita e Joaquim estabe!eceram-se juntos, e.assim viveram dous annos seguidos,' sem oite
entre os dous houvesse a menor desavença,
etc, ,ctc.

O marido, porém, não 'se consolou com ainfidelidade da esposa, e andou por muitotempo a procural-a.
Soube que essa vivia com Joaquim, e, não

querendo mais-complicações, deixou-a em- paz.Joaquim ameaçou mandar aggredir o maridoda amante, ,0 'que não ch.egsaiai a roalisar devido
á opposição que lhe moveu Rita.

Depois dessa passageira situação, de dousamantes perseguidos pelo 'trahido, Joaquimcontinuou a viver qojm a sua linda conquista.
Tanto viveu que afinal se aborreceu c aban-donou-a, quando menos Rita podia esperar.• Hoje, a infeliz amante, esteve na Policia
Marítima, onde apresentou queixa contra
Joaquim Gonçalves, declarando que este, alémde abandonal-a, fugira com quinhentos mil
/éis, que llie entregara para depositar paCaixa Econômica.

Joaquim tinha uma casa de pasto, recente*mente vendida em leilão.
Desconfiasse que.o infiel amante tenha em-,barcado, com um nome supposto, no paquete-austríaco «Marina Washington». .- A policia.procurou-o a bordo dos paquetes«Amazon» g «Voltaire», hão o encontrando.

rogresso
interesse;

Industrial e

IMITADOS
Bictas e palpites

nssnltado' tefà@jr'
 339
 üfe;5
 121

The British Bank of South Ais-
rica, Limited

Capjtal  lb. 1,500,080Capital realisado.... lb. M0?eoo• Fundo dc reserva.... lb, Mü.eBÒ. 1
BALANCETE EM 3* DE MAR^ÍO Dl-igií

Activo "*'f
Accionístas: entradas a rea-
lisar

Letras descontadas
Empréstimos, contas caucio-

nadas e outras
Letras a receber 
Caixa matrÍ! e íiliaes
Penhores dc empréstimo»,

contas caucionadas, cre^
ditos, etc:

Diversas contas
Caixa: em moeda corrente..

;:; Rs- .,
Passivo

ÇapilalContas correntes com e sem
juros ';

Còntíis correntes cóm jurosa praso
Deposito a praso fixo Comaviso e por letras
Caixa matriz e flüacs
Títulos em caução e depo-sjto...
Letras, a pagar......Diversas coutas.....

48.o§Q:j3?8I|o

i32.247ll5^íiQ(»'

'V»

Rs.

i3.333:333ÍM

17.635:110110^

17.022:2063660'

4.823:330857»!
8.622:4861460!

6Q.826i34jj$4oaf
73:Ç4ò|22o.

9to:6à|$44(<

13i. a^.7íí 54li9of
S. E. ou O.—Rio de .raneiro,i de a\n\Í'"''¦ "¦¦¦'' " " mk of .Sou(3»|

ley, Àècohnjf

de 19,2. -. Pelo The British Baríff of Sourl»,Anioi-ica, L.nz.ted. As.sighado — ,' """
piiif,••iManagcr—Z?. 7. Ji. Mor,lanf.

Asthma ? — Broinil

a imtaijia

Anliq-o
Moderno..,
Rio
Salteado ..

Coelho
Lei*, o
Cabra
Gato

Contraa produzida

II íSMfÚ 1

Ei 11 ^^^^fflBBLB
I i 1 ^MpBhL

11 ^fev^:./ Í&mr

m
Ia tosse,

Loíería Federal
Resumo dos prêmios dá Loteria da Capi-tal Federal, plano 2ig,vextráhida hoje:

um .infindável julgamento.

fiífilii]íli[lii
BSSle. BBabol M operada

Os Imcdiccs assistentes de Mlle. Atabel
de Oliveira ,uma das yictimas da tr?^edia
da rua Haddock Lobo, acharam hoje ça-bivel a intervenção cirúrgica para a ex-
tracção da bala que a attingiu na região
dorsal. <

IA intervenção teve Tojrar ás 10 íioras tía
manhã, não tendo os médicos conseguido
extrahir o projectil.

O estado da enferma continua a ser me-hndrosissimo.
A's tres horas da tarde estava .ella cm

ligeiro repouso, (mas Çlepois disso seu estado
peicrou sensivelmente, parecendo não haver
nenhuma esperança de salvamento.

Nomeações na
Prefeitura

Foram nomeados: para escripturario da Di-
rectoria de Instrucção, servindo de almoxa-
rife, o Sr. Américo Coulart Rabello e adjun-
ta da Casa de S. José D. Carmella Leite
Uchoa Cintra.

34339..
6352.-Í

24214..
1935o..
39539...
52294,..
33oo3...
5ogi 7...
183G9...
14/03...
12140...

3o:ooo'i:ooo
3:O0OÍ'O00
1:50OÍ000
l:20O$00O
i:2coí(ioo

6'ooíooo
600COOO
Soosooo
oooScoo
.'ojÍooo
3coíooo

SroBchii
e deraàis af-
fecções dos
órgãos re-
spíra^çrios,
rpcoÍTa-SÍe á

exGejleate
medicíMifen-
íò, côhiple-
tamente in-
offensivo,
até para a,«
crsaíiç^s, o'quepermitte
tomál*ò du-

rante largo tempo. A Énaya-
c©S8 extingue a irritação pro-duzidapela tosse, faciííta a éx-
ptfctoração, allivia as dpres do
peitoe assegura ao enfermo um
somno reparador, desappare-
cendo os accesses da tosse.

A fàm$m®m é um recon-
síituinte de primeira otfdèin- es-
íimula o appetite e facilita a
digestão, proporcionando resis-
tencia ao organismo e promo-
vendo a cura em pouco tempo.

Exija-se a Guayacose na
emballagem original "Bayer".

A' venda em tod^is as Dro-
gárias e Pharmacias.

ililiiiiiiip?
Carioca 2S

Quem q.iizei- ter
^bons ü finos o c«ni-

p.ar nos IRMÃOS
ACOSTA, rua da0 PINCE-NBZ DK OURO. m'n

Rouquidão ? —JSpoiüSl

¦CLIWCA 
BE MOLÉSTIAS DOS OLHOS

Dr. km irai! Pae—OrÜiíiUUIUdlüliil
Consultas todos os dias da semana, no

1 largo da Carioca n. S d->g ^ fa 1 è&¦¦ -a

í (saía assassinar
e tMmdntt

fls aulas da
Escola Nava

O Sr. ministro da ftíÇrinha resolveu
adiar para 22 do corrente a abertura das áu-
Ias da Escola NaviL

O marinheiro Warme Happanon, da bar-ca norucguiíza «Phares», bastante embriaga-do, tentou assassinar o commandante da mes-ma barca, investindo contra esse de faca
em punho.

Os seus companheiros não conseguindo des-
armal-o e prendel-o chamaram o auxilio daPolicia Marítima, que foi a bordo, e Ãiectuou
a prisão do indisciplinado marinheiro, que,foi trazidflfpara a inspeciona e dahi removido
para o 1° districto policial.

Telephone 3.2<j5.
RESIDÊNCIAS:

J. ——,¦ ,.. ,.IWM

Bronchite ? —• KSi'om

Aloysio de Castro
granina:.j?-rji c a

Tenlio freqüentemente receitado em minha
clinica, sobretudo nas cephaleas de origem
gástrica, a Antimigroiiina Jalles, de cujo
emprego .-e.npre observo eNcellente resul-
tado.

Aloysío de Castro.
Tosse ? — Bfojasik %

RESTAURANT CARIOCA
15 cartões  134GOO
30 »  25^000~^ü~ ü tttttttt: 47§ooo

Rua Sete de Setembro 174
A SAUDE DA MULHER: Pura iireeubri

dades mensíruaes e suspensão. a

Rouquidão? Asthma? BROMIL

BEIJOS E ABRAÇOS
mimosos ciganos em palha seda, á venda
nas principnes cliarutarias.

A SAUDE. D A MULHER: Para hemorrlia-
gias e incommodos uterinos.

R chefia do Departamento
da Guerra

O general Mnrmies Porto assumirá ama-
nhã, a i ! ora da tarde, a chefia do Departa-
mento da Gutr a.

Piiraesse acto foram convidados os offieiaes
que se acham nesia região.

CASA ESTRELLÃ
134—Rua do Ouvidor—334

jEspccialidade em camisas, collarinhos
ceroulas, meias, toalhas, calçados, roüpís
brancas de cama e mesa etc. etc., tudode primeira qualidade,, a preços.reduzidos.
ygHDfiS'PPn Ç-ROSSÜ b a varejom"v" '''';""v'''rr^^MHWHigB5apBaM

Uroformina ,Precioso„a»"'sepiico
n. do apparclhourmário,Diuretico suave c certo »:»|H'cllÈeo «Sn
Mi^uniçi^iti r;-n»l.Preveiií'v<. «;«urouilii. Drogaria Gifloni, i« de Março 17

¥ casa isrippoiN- ^
^ Chegouograndesortimento deéch?r-^R
^fpes de seda. blusas de crepe de seda,^
Â.kimonos de seda

a cístas de palhinha, bronzes, porcellá- ^
^\ nas, moveis de bambu e transparentes, í«rb\S—fina Uruguayana—16S ^^mmmt.m*®Hm

Tosse ? Coqueluche ? BROMIL

Dr. Bati»s Tcn-n—Substituto do D«%Sí-ívh Ara»j- (Paulo) durante sua perma-nencia na Huropa, ('• encontrado, diariamen.
te, de 3 as 5 horas, ;í rua v de Março ns,qa
ii, Pharmacia Silva Araújo.

Applica o Ü06.

'>
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Em deoimos

Caixa Geral das Famí-
lias. Sociedade de se-
guros sobre a viâa.em
mutualidade. Fundada
em 1881. Avenida Gen-
trai o. 87. Sinistros
pagos Rs.2.500:Q00$.

PUHEITO DE RS. 5:ü!0
IVa a|aanlialna1e ale procura-

alaares ale D. Aiala MollHia
i;m|iiaadoI». |>or siaíacsíabc-
ícciaaieiafo feito pela Sii-mn
Antônio Itrnsa & C.-', ale
«°aaa-ityl>M. reerlienio« ala
<• í 'ai\n Cieral alam Família"»
a quantia ale eiaiea» sana-
<•¦* ile réis, poa- «alalo ala
Apólice ale ai. 4904, iiasli-
taaid» pelo falleelalo $>'.
Fi-aiiarÍMC9 Ceiear ICspin-
¦lula Jauaioa-. eau fava»- a)a
rcfea-ltla »• nhora. pelo
«|aae ilainoM picai» e «eral
«taaStação á mesnaa socic-
«Inale.

Rio ale Jaaaeiro, 4 ale
saiia-il de iOlS — CIUKIIA
< AE,»EIHA & C

Vida,. Terrestres e Marítimos
Rio de Janeiro, 23 dé Março

de 1912.—Illms. Srs. Vasconcellos
& C—M. D. D. Representantes
Geraes da Companhia Brasileira
de Seguros.

Nesta. .'./;..,
Tem esta por fim especial agra-

tlecer a VV. SS. a correcção e
presteza com que liquidaram f
quota que coube a Companhia
Brasileira de Seguros de S. Pau-
lò, de que VV. SS. são dignos
agentes, como reseguradora nos-
sa do estabelecimento dos Srs.
Gonçalves Vianna & C., á rua Sete
de Setembro n. -111, sinistrado
pelo incêndio que nelle se deu
na noite de 24 do corrente.

Com elevada estima e conside-
ração, subscrevemo-nos—De VV.
SS.Atfos. Venos.eCr'os. Obr'os.
—-Pela Companhia de Seguros
Confiança, o Director, José A. Sil-
va,—Joaquim Pedreira do Couto
Ferreira Júnior.

Sede social:—S. Paulo,
Succursal:—Rio de Janeiro, á

srua Rodrigo Silva.
Capita!:—dous mil contos de

réis.

"A FAMÍLIA''
Sociedade Anonyina de Pe-

culios
Seguros da vida por mútúalidade

Antoi'iznalla por alecreta»
do g-ovcmto 1'calea'aV, «na
mera» 9.15% e pelo inesano
fiscalizaria. — «apitai Saai-
ciai looowaaSoo»— üSckí*-
trada na Jaaaiia Coannacr
«íial, smS» <» 11. 8..»«S».—Coibi
dcponüiáu legal no Tliewiiia-
va federal; para {.aráulin
ale «na1» opc^teoes,—;SéaÍc
nocial. Avenida Itio llraiit-
co 15?—.ISio ale Janeiro.

Fallecimcnto
Tendo 1'ellecSdo nesta ca-
pilai o dr. Francisco Cam-
pello (advogado), resideai-
te á rua llaaldock. ftitiSio
11. 8», uiutunlÍNtit in*ci-ipf o
M«b o n. 858 na '-Série Sc-
çiaauala", (pecasHo de réis
4o:oooS«ioo). convido os
«rs. ntutiaallsla* atesta se-
rie, que não tiverein <|iin-
tas em depo.vito poV imaíc-
«ipaçao. a contiâliiaircin
«té o dia 18 fie alu-il c»b--
tente, com a «aaaantia de
J.íSooo. para a formação
alo novo pecnlio. aa«s ter-
1110M do giaragraplio 8",fio
art. 38, riu» c*t»tntoti.

Capital federal. 6 dc
11I1 riI i|c lfm._B»ela So-
ciealadc Aiiainyiii» ale l»e-
caalios "A 1'amilsa ", 

Newton
de Uma Ribeiro, atirectoa'-
sa'«-ente.

Expediente: fins 8 liava*
da auaiiliã áw « ai» tarile.

Telephone 111. S.:I55>, Cui-
xapostiil n. «5S2, 955.

ANNU-NCIO'S
~~ oi'«-i.i'~-*:"*ul-mii|W:""'* '!*¦'.^ '

E 0 MELHOR depurativo do mundo

—¦ da - AlidMUU Id Doi I á Uu nlu I 1 a r -, ,.,.^

Porque cllc ago mais depressa
Poique cllc não arruina o estômago
Poique cllc- ó de sabor agradável
Poique olle está ao alcance de todos
Poique elle não teme rival

Porque cllc nSo oligo dieta
Porque cllc não contêm mercúrio
Porque elle provocu o appotite
Porque ello rpgulaiisa o ventre
Porque elle é o mais barato de todos

Depositários: Bragança Cid & C, Hospício, 9 e Gra-
nado&C. Primeiro de Março. 14-Preso: vidro3,ÍJO0O

àKEã/9tAv^^Br^mL^tí^ÊSSw^2^SBEI9Ê9fKsÊri. __HH^m W-H-BH-B W-ÉI---I _H_k

1WERNECR I
ESPECIFICO INFALLIVEL 1

BS ¦-..¦-—. EMC
Wl J Cura rápida e garantida W$&
Wk Influenza, Gpipjse e Gonstipaçâo El

Dop de Qahega |P

CANDELÁRIA
EitraiX-ôes soba fiscalização fe-

<íci'-al c municipal, ãs 3 horas da
tarde.

AVENIDA RIO BRANCO N. 59
A única que (az extracções pelo

svstcma de urnas c espheras

ÉMIN. 11 DO CORRENTE
f-l:i plano 11

20:00OS0OO
Só jogam 3.000 bilhetes inteiros

divididos em meios e vigésimos.
Bilhete inteiro, 21 $000, com o sello.

N. B.—Em virtude da lei, os pre-mios snporiores a 2085 terão o dus-
conio de 5 "/..

Os pedidos devem ser dirigidos
fio t.liosoiiroit-o, Sr. Anlonio Plácido
Miiiqtiss, á
Avenida Rio Branco n. 59
Cáíxa do Correio, 4S. Ti;leplione,2S13

BANCO ESPANOL DEL RIO DE LA PLATA
Estabelecido em 1888

Casa Matriz, Buenos Aires, Reconquista 200
mo DE JANEIBO-ALFANDEGA, 3

Capitalsubscripto S m/l 100.000.000.00ou
Capiial realisado » 79.978.330.00ou
Fundo de reserva » 01.713.702.73011
Prêmio a receber s'o Soo.oooacções que será incorporado ao
Fundo de reserva $111/1 11.912.065.Soou 13,516.7175870

i3i. 100:0002000
i04.S5i:59oS63o
41.576:664^79

do ao

Saques directos sobre qualquer parte do mundo, recebe uepo-
sitos, valores em custodia, expede cartas de credito, realisa opera-
ções de desconto, encarrega-se de administração de propriedades,
cobrança de letras, etc. e de qualquer operação bancaria.

HOTEL NACIONAL
57-Rua Lavradio-57

Alves '& Itiljeiro participamias lixiniis. fnmilins e cavalliei-
Jros de ti-atnnifitito que, toinlo
j adquirido dn Si-.' Joãn Correia
jo sen fislal)el«ciniento, denomi-
Inailo HoieUNaçipjialj se acha;
jehi condições tle bem servir
I tanto em preços, como em tra-
tamento, cozinha de primeiratildem, bello jnidim.boinls ])a-
ra todos os ponios da cidade' e
iírpximó aos ni-incipaes thea-
tros. Diaiias,7$ t>8$. Sem dia-
ria, 4S e 5Siioo-,

SABÃO RUSSO Maravilhosa
essência pre-

parada por Jayme Paradeda, ap-
provada pela Exma. Junta de Hy-
giene Publica desta capital, lnnu-
meros certificados dé médicos dis-
tinetos e de pessoas de todo cri-
terio attestam e proclamam o SA-
BÃO RUSSO para curar queima-
duras, rieyralgjas, contusões, dar-
thros, empingens, pannos, caspas,
espinhas, dores rlieuniaticas dores
de cabeça, terimentos.sartkis, cha-
gas, rugas, erupções cutâneas e
mordeduras de insectos venenosos,
etc, etc. A única e melhor A&ua
ale ta>ilet<e, reunindo em si to-
das as propriedades mais a ama-
das.Vende-se em todas as droga-
rias, pharmacias e lojas de per-
fmnarias. Fabrica e deposito: rua
D. Maria, 107, Aldeia Campista.
Caixa do Correio, 1244.

f' a ti i is ii tis
Ternos de cazemira sob medida 40$, 50$

e 605>.
Ternos de hüm Tcnssor 35$.

flppompfa-se roupa em 12 e 24 horas
Rua Sete de Setembro 200

CASA DO FIGURINO ENCARNADO

Toda a casa deve ter, por ser indispensável, a
TINTURA COGCHIÀBELU

Novo preparado, composto
C.-iaa-n ina,fsi!Iiví-I «iax

Uj'S|M'|>si:as v alo .«icaa» cl'-
fcitoN: dores alé arubr?».
alaifcw alt» ck1oiiiíi$o, »ci-
alez. cspuiain asa IníCi-a,
flntaalcncia, sojuaa<»I»'ai-
cia 011 raatuaçi» dogmas
alas a-cfeiçíic».

("ura a gawtrnlüia, os
cufavlanaeaiiíatü alo fi-
gaato c ata» liapo, o» úem-
arranjo* ttati-stinaes c
tt girisão dc venta*.

{Klninneite
li' alii cíTcifn vagtialat

BI(»»iÍjBt'01tlllHMÍ>^íCj»(l'lt-
tínog, aaiaao c-ailicnM, iai-
alB;ie«»<a"*e«. èíc".

K' iaccci<>iala. com rc-
Kiillaala» scj^aaro, nits*
laxtaaachilc^aKtlaiaaialícias,
n»f» aaacuiias, cn3j><>I)a'C-
ciaaacaalo <lw »iaaas»>*", «'«»>»-
vulesccnçiis, «Jrpaaaiie-
riameailo nãaysico. fialtia
ale H]i|»eti(e, c»jò«» tio
naiaa', c inaailo i-eenii.
istoaaladla ás Mctauoraia
«Saai-anaic o iierioalo ala
gravidez.

Innumeros attestados confirmam o valor therapeutico da

TINIU RA CÜCCHSÂRELU
Deposito geral: DROGARIA MATOS

Sm Sete de Setombro, 81
Qusisi na esquina d» AVliNIDA RIO BRANCO

II 111 IIIII
Casa Matriz: DEUTSCHE URBEÜSEE1SCHE BAWK DE BEULIM

FUNDADO EM 1886

Capital e Reservas: 38,150,000 Marcos

Caixa Fiüalno Brasil: mo m janeiro.!!,!». Ia Alíandaga. 11

Em todas as operações bancarias e abona por DEPÓSITOS:
Em conta coppente » 2 'i* 30 anno

BEBAM 1
os

VINHOS
Carnaval

Bouquet de Favaies
Grã-Cruz

de
Nicoláo d'Almeida & C. Ltd.

A ppazO fíXQ ppr, depósitos de 1 mez 3 •/» »
>'¦ » 3 mezes 4 "I. »

» 6 » 5'Ia »
A ppazo indefinido s

Retiraveis com aviso prévio de 30 dias,
depois de 3 mezes 5*/* *

Em conta Goppentè limitada
com cadepnssÉa:

(Com aucloiisação especial do
Governo Federal) 4 */¦ »

O li' culvo quem . quer
Perds os cabellos quem quer.
Tem a biü-bíí íálhiúía quem quer.
Tem <iasp';i qiininViíiin-.'Poraaaac O Kwsai«H;ua'IÍ> -

Faz, nnscer novos ealièílos, iinneda' ii,-sú;í rpiéila e ext.in.qrno completa-
meiiiii a cuspa. Bom e barato, — fimtociai a-, pliarniacius, u drogarias
períúmnrias o rio iliíposíto
Olia'OCi.lRB.%. GIFFOriíI— Rua i°. de Março, 17 — Rio de Janeiro

O miiior emais im-
jionanie do Brasil';

occiipainlo iodo o qu.-11'liíii-iio e, sem
duvida, o que maiores vantapensòP-
fei-ece pela oi-g-anisaçãode iodos os
seus serviços internos e exierrios o
jioi- sua inegunlavel siliiação nu Ave-
uida Çeniinl; com íriíuia lambem
para o líirg-ó da Carioca, ruas de São
José e Santo Antônio.

Sfividn por elevadores eler.tricos
e dispondo de '."'0 emprep-ndos in-
clusive liábililadòs interpretes es-
ciiipiilosaineiile admittidns e mo-
líiodicaniente divididos em varias
secções. Sua iVeqiicnciaannnal é de
20 niilliospedes. sendo d e 250 a me-
dia diária. Diária completa a partir
de 9Í0U0.

AVENIDA CENTRAL, i52 a 162
Ponto de todos os bondes

End. teleg. AVENIDA. Telephone

2.873

SOUZA, CABRAL & COA1P.

RIO DE JANEIRO

FOLHETIM 33

EMÍLIO RICHEBOURG

m W S:

PRIMEIRA PARTE

A TRAIÇÃO
-X¥rr-

A senhora fez agora úm movimento,
disse Juanita; recupera os sentidos, o peito
ária, começa a respirar...

Sim, nãoi será nada üe cuidado,' disse
o visconde.
gjifi. Ainda bem! a principio, parecia que
estava morta, que o lioincm n tinha assas-
sinado...

Hein? ique dizes'?...- De oue homem
fallas? ' »

Do homem, que veiu ha pouco e levou
a menina. ••

O visconde não se poude conter e èstre-
meceu.

O conde de Lasserre! iniirmurou.;
C accrescentou em voz alta:

Vamos, o que se passou?
Continuando a íazer- respirar á joven mu-

lher um lenço embebido em vinagre de
toilette, Juanita referiu que um Jiomem,
que ella não- conhecia, cliegára á «villa»
e subira aos aposentos 'de sua ama, não
obstante ps esforços que fez para obstar
á audácia do desconhecido.

E Juanita continuou:
Esse homem demorou-sc tom a s/cnh'ora

cerca de vinte minútols; ouvi-os faliar muito
alto, elle especialmeníe, mas não pude pu-
vir .0 que diziam. Gpinprejiendi que a se-
nhora o conhecia. Tive idéa de chamar
Pietro, que trabalhava 110 jardim...

Porque não o chamaste?
Receei desagrada;- á senhora. E depois,

não podia adivinhar que o desconhecido
viesse para levar a menina.

Continu'a.
Estava em baixo -,nos ultimos degráos

da escada do jardim, mirando a estrada,
a vêr se o Sr. visconde chegava... quando
de repente ouviu a senhora gritar:'«Graça!
Graça!;> E immediatamente vi apparecef .0
homem, com a menina nos braços. Passou
com grande rapidez por diante dc mim, e
afastou-se correndo na direcção da ravina.
Não. p tinha ainda perdido de vista, quando

a senhora soltou um grito espantoso; as-
sustada, vcorri. A senhora estava no meio
do chão» sem dar signal de vida. A prin-
cipio, julguei que o desconhecido lhe ji-
vesse vibrado alguma punhalada, e que es-
tivesse morta; mas, não vendo sangue,nem
descobrindo ferimento, tranquillisei-me...

Neste momento, a condessa teve uma es-
pecic de espasmo, que foi seguido dum
profundo suspiro.

Como Juanita tinha dito,- regressava iá
vida.

A respiração era ainda débil e. opprimida,
mas ,os pulmões enivaváia pouco a pouco
nas éUàs fii»tc"fs rtgnlarcs.

Loterias da Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes da Brás!

2 1]2, e aos sabbatlos, as o hora
n. j|5.
Amanhã. Amanha

215—7*.

16:OOQ$000
Por IflbOO

lisação do Governo Federal, í\s
i, á rua Visconde de Ilaborahy

SABBADO, 13 00 CORRENTE
225-5»

Por 6$400

SABBADO; 20 DO (TORRENTE
227-7-

?or Ê$©8Õ em âecimos
Grande e extraordinária Loteria para S. João

24 — 1» TRES SORTEIOS 240-1»
3t3m 21 e 22 de «Junlio

l« iOOiOOOS 2» 108:©«9Í>3 3» SOOiííOO?
Por 8í5oo EM DÉCIMOS

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de
mais 5oo ré-s pnra o porte do Corre o e dirigidos aos a.eiiíe-i ge-
mes Nazaréth & C, 94 rua dó Ouvidor—Caixa 41a, endereço tele-
graphiço Lusvej.

A. THEDIM LOBO
Eleotrioista-eimpreiteiro

IUPOSlT.t.8»OK »M AWffíGOS ]PARAELÍiCTRIClIDAD2'l

Installação de força e luz, campainhas electricas,
para-raios, telegrapliia, telephonia, bobinagens etc.

OFFIOINA BLHCTRO-MBCaüUCA
Fornece-se orgamento para quasquerinstallagõos

TEIiEI'M»i«M CMWlíAffj H363

R!0 DE JANEIRO

GOilPA
Empréstimos hypothecarios

A partir de Io de abril, a Companhia
SUL AMERICA empresta qualquer quan-
lia sob garantia dos prédios situados nesta
eapilal, a juros de 8 °/0, prazos eonven-
ei on a tios, sem cobrar com missão e sem
íazer o proponente despeza de qualquer
natureza.

DELICIOSA BSBIDA

le Iflil *rtt

liSÍill
E

Companhia do Pacifico

ORTEGA 12 do corrente

O PAQUETE

ORTEGA
Commandante W. STYER

Esperado no dia 12 de Abril
sahirá para
ISaiiâa, Pernambuco, fi. \i-
cento, íiíBsa,alBra--.s, Iiistioa,
Leixõcs. Vâijo, Coruulia ,Iia

Palice e Iiiverpool
no mesmo dia ao meio dia.

A Companhia forneço condticção
grátis piirii bordo aos Srs. p.-issa-
goiios de 3" clíisse e suas bagagens,
sundo o embai/(iie no odes dos Mi-
neiros, as 9 libras.

As eneommendas e amostras se-
rão recebidas neste escripiono alé
ú vesperu da sabida dos paquetes.

Para cirgas trata-se com o corre-
ctor Sr. F. de Sampaio, no esoipto-
rio da Companhia e para passagens
e mais informações

E. L.
(REPRESENTANTE)

aVEIll«EIT(!íl,53E55

8SB00 E 9S000
Lindos sapatos de verniz, para

senhora, entrada baixa e com gra
de, saltos alto e baixo — custitm
12Í000 em outras casas, mo A.
Avenida! Passos. Casa Guiomar (a
que tem um macaco á porta.

Marca Reglsfraãa
Me Fabrica de BiscoitosV DE

Antônio Rial Garcia
6, RUA DO OUVIDOR, 6

Telephone n. 3301
Grande sm-limeiito de biscoitos fl-

nos e entreflnosa preços reduzido?.
Pães cio iodas as qualidades; En-
ireça-se a domicilio. Foruece-se à
botequins,í-asiam-iiiil.s, enibái-caçõoj
de. pesca, transatlânticos a esquadra
de guerra. Acceitam-se encomnien-
das liara todas as reuniões e ban-
quetos, etc, olc. Biscoitos seccos
de todas as qualidades para chá,
incluindo os espéciaes craclcnels e
Pão de Lotb, analysados pelo La-
boialoiio Nacional de Analysos do
Rio de Janeiro sob os ns. 56,7G0 o
54.U85 e premiados na Exposição
Nacional de 100S. — Rio dê Janeiro.

I Al!SI SI 8Santíssimas botas

nisado, para homens, de abotoar
no lado, formato americano, eus-
tam 25S nas casas de luxo: 12o A.
Avenida Passos. Casa Guiomar
ia que tem um macaco á'porta).

>aiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ii

Garantida polo governo d«
Estado

Extracções bi-semanaes

AMANHÃ

-feira. 15 io corr

2
Bilhetes ú venda em todas as

casas lotericas.

PIANO, MUSICA E
SOLFEJO

Uma senhora lecciona theorin,
solfejo e piano pelo' systema do
Instituto Nacional de Musica,Rua
Barão do Bom Retiro n. 94, esta-.
ção do Engenho Novo.

H0MCE0PATHIA
Coelho Barbosa & S.m
wa

^RREcisr^

s i^,M, ^ CURíV
j/t* 

' 
constipações

em I a 3 di»

QUITANDA 106 E OURIVES 33
Rio de Jineiro

líí Ili! Ü?
.4M.I?JHâ- <5»Dllsí4a-íeí5'iB

a ,bHlipiiil
NO

CAWSPESTRE
37, RUA DOS OURIVES. 3?

DR. ALBERTO T0RU8HI
Gabinete com todos osappa

rellios clectricos, os mais mo
dei-nos e aperfeiçoados. Denta .
duras sem chapa, extracções
sem dôr. concertos de dentadu-
ras em 5 horas.

Consultas alas 7 ala ma-
nüsã ás 5 ala iarale e úaa
1 a» ii ala si»ite.

Trabalhos garantidos. Pre-
cos razoáveis, fiBaí|amentoa
«aaa üan^staçães'.'33—Praça Tiradentes

Telephone ig3.

A. melhor mantei&i

33 - QUITANDA - S
(Antigo 27 )

EMPREZA PÃSCHÕÃL^EgIeTü
ESPECTACULOS POR SEÍ

HOJE — 4" feira, 10 de abráS
OES

llciliBOSiir
Companhia nacional, de quetaz

parte a distineto actriz brasileira
CINIRA POLÔNIO

Direcção scenica do actor Do-
mingos Braga. Maestro director
da orehestra José Nunes.

Sal fino e pimenta em boa dose
A's 7, ;ís 8 0/4 e ás 10 1/2
ÚLTIMOS ESPECTACULOS

171", 172-' e 1.7.3B representações
da engraçadissima revuette car-
naválesca

ZE'PEREIRA
A Dama Chie e
RÜardâ-ÜvfÒs CINIRA POLÔNIO
Momo  ALFREDO SILVA
O» ta-a.'it#i<an<lei«ci>J)M car-

aanvalRNvaia fiiaa sreiiü'
LAURA E-MATTOS,

CECÍLIA E MACHADO
PEPA E ASDRUBÂL

Peça alesi'«_- Ifí.çá winiavalüscaAs ohmezas no Rio
0 novo numero, Bullo sexo com-mercial dedicado ;ls senhoritas eni-

pieyiidis no comniercio.
AMANHÃ—Zé !»<>peira.

A segiiii-—À 1'AMIHa.S.-\R\IE\.
TO, opere ia em 3 acto».

"nOjiHia 
fnfernacionoi

Companhia popular do thea-
tro da rua dos Condes de Lis-
boa.

A'sS e ás 10horas da noite
CKiauaci i>c°|ii>ci«oii'iilMçâ>i;iR

Pela 193' e 194» vezes a hilariante
revista

! O .visconde tinha .entã.o vinte e isete an-
¦p.o,s.;

1 Era alto, bem feito,; desembaraçado e ho-
Imem distineto.

Tinha ,09 cabellos e :a barba de um bello
hBgr.o, ç a tez bronzeada pomo a de um
liespanhol

Os seus olhos tinham singular .brilho que
Honravam a expressão do olhar.

Essa expressão, que sarjia tornar affavel,
hão >era neip doce 'nem tema; continha
mui mão sei quê de jronico e de anibiguo'que 

feria a vista do .observador.
Quando entrou 110 quarto do primeiro

andar, Joanita estava cuidando de sua ama,
jqúè erguera do, chão e jícclinárã num so-
phá.

A condessa ainda não havia (•ecupéradò¦ps sentidos.
Inerte e (branca conío a jieve, poder-se*ia

(dizer Ç(Ue pstava juorta.
—¦ Ah! senhor, disse Joanita vendo en-

.iirar joj amo, sc tivesse yindo mais cedo!...
jse .estivesse iaqui... ' ••

O visconde approximou-se da Sra. de Las-
Serre.

— E' uma syncopc, disse elle, sem duvida
pausada pelo cal«r c pela falta de ar.

Fpi abrir uma jaiiella, e tornou para junto
jáa condessa.

Decorreram ainda alguns minutos.'
Afinal, ligeira vermelhidão reappareccu

nas faces e nos. lábios da joven mulher,,
e reabriu os olhos, volvendo-os primeiro,
em volta, espantada c trêmula; depois, ,e
repetidas vezes, levou as mãos á fronte,
huinida de suor.

Pelos movimentos nervosos da sua jphy-
sionomia, via-se que se esforçava porcoor-
denar as idéas.

Será 11111 sonho,- um sonho espantoso
que tive?... murmurou ella.

Súbito, ergueu-se, agitada por grande
convulsão, -esgaseando muito ps olhos.

Os seus magníficos cabellos soltaram-se,
dcsenrolando-se em longas espiraes ondu-
lantcs sobre os hombros.

Soltou um grito e, num pulo de panthera,
precipitou-se para a alcova immediata.

Então, despediu segiido grito, mais dila-
çerante ainda fque o Jirimeirc/te reappareccu
cambaleando, sustendo-sc apenas, ^s feicCcs
desfiguradas por iiornvcis crispações ncr-
vosas.

Deu ainda alguns passos, como que arras-
tando-se, c cahiu abatida numa cadeira, ex-
balando um magoadi=simo gemido.

Deixa-nos, disse o visconde a Juanita.
A creada relanc-:ou um olhar de compai-

xãq para a joven ama, e retirou-se.
.(Continu'a/

Espumante, refrigerante sem
álcool

Despertadores
iriõsgaráh-

Dts^ertadores
m

petiç
37— Pi-aça Tirntfenies—3". Hcn-

rique Lemos.

Fazenda do Pratinha
yEX0K-SB

Municip'o dc Campos (Dores
de Macabú—Estação) Estado do
Rio. Com 4.000 meti os de frente
sobre 1.20U metros de fundo.Tra-
ta-se nesta recacção con o Sr.
Cândido L.vra.

Ouro 18 kilates

BREVEMENTE

Acceita-se desde já in-
scripções

J. ALBERT.

Ex-cliefe d'Ateüer de Ia So-
ciétéAnonymedTIoriogeric

do Gènèbrè (Suisse).

I M MmWl 68
RIO DE JANEIRO

* " ¦ V I il "" cano
''¦•il Dr. C.

de Figueiredo, exlracçi-es com
pletamente sem dòre outros tra
balhcs garaniidos, preços modi
cos, cm prestações; na rua d'
He S;iicio2_'2, esquina da Avenid
Prssos, das 7 da manhã ás 9 d
noiie.

Ampliada com o novo qàadro

Dedicado aos
clübs carnavalescos o

0s festejos de ontsibra
Os novos números dalrâiisi»

Grandiosa marcha das bandeiras
Grande suecessd do Zé Bran-

duriis c do seu compadre Máthiiis,
que tem sempre piadas novas.

<l> FAMO itO ífrÍJFJIA.
Amanhã—JA' TE PINTEI.
A seguir —A' RÉDEA SOLTA•—Revista.
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