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O projecto do deputado Vicente
Piragibe

—-•—— •

A commissão do Legislação o Justiça aceita a
idéa humanitária nelle contida

A organisaçao da defesa nacional
f-aa-* ,

Os minisfros militares peranfe o Senado

a "ENQUETE»» DA "A EPOCA»
a

XJJSã IBflTCID 1$ CURIOSO

Como ern Uc euperar, o desastre que
b tantaH fnmlllns ulcaiiijoii. tlranilo-llics
o pilo c o arrlmo, Impressionou funda-
monto o» -rcprcsontantOH dn Nação. A

prova disso ciicoiitra-so na sympathia
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Deputado maxlmlano de Figueiredo, re-
lator do projecto

com quc foi recebido, ua Câmara, o pro*
jecto Uo deputado Vicente rirnglbe, des-
dc logo subscrlpto por mala Ue vinte
nicmbios daquella casa do Congresso, o
que acaba, üe obter parecer fnvornvel Ua
maioria Ua cominlssão Uc Legislação o
Jnstlçuj de.pols do relatado pelo Illustre
.turista ilr. Maxlinlnno dc Figueiredo.

O unlco voto conttnrio 0.0 soecorro fla
vielimas Uo desastre foi o Uo UeputaUo
raasos Ue Miranda.

Sobre o projecto terá dc opinar agora
í commissilo Ue Finanças, Ue que C pre-
sltleiitt» o UeputaUo Antônio Carlos, "lea-

der" tia maioria ila Camarn. Tudo faz
crer que o, condueta dessa commissilo
sorA Idêntica ll Ua ptlmclra c que o
projecto siga Immedlatamente parn o
plenário, obtendo a npprovação unanl-
me, que o paiz jil demonstrou desejar.
Xo Senado dlo nüo encontrara certa-
mento embaraços, e a« famílias dos ope-

Como so vi-, o projecto liuaianlía n
noção Uo listado ncsftc horroron» is-
tre, quc tomou, pela, extínsilo de eus
effcltofi, a proporção Uc uma vordadel*
ra lietiitombc, do modo eíílcf," e ulll,
porquanto, nilo sô ampara as famílias
Uos Infelizes operário», mnis Infelizes
mesmo do que elles, com o -mipprlmento
Uo uma pequena quantia pura aetidlr ils
primeiras neccssldiúles dji vidn, eomo
cogita de nrrlmo nos filhos das victimas,
orplianados tilo dolorosamente, propor-
e.nnandolbes, por melo Uc trabalho rc-
uiunerado e educafitto gratuita, a segu-
i-itni.-a Uc subsistência no futuro.

Nenhuma disposição coiwtltuelonn'.
prohlbe a salutur gencroslUadu (l-st-as
medidas, jiistlflendaa antes pelo doviir,
quc Um o listado, de prestar as.-lstenoln
aos quc neccssltuni dc sua- protccfido c
auxilio.

Impõe-se, portanto, u npprovat;ilo do;
projecto, que cslft Juridicamente Justlfl-
cado nos "consldeiaiida" quc o prti*(*-
dem, e quc representa, som duvida, unia
Justa reparação, reclamada pela locleda*
Uo, nn solidariedade do sua dor, anto a.
desolação gcial causada pelo lamentável
acclUcntc.

Cumpre, porfui, ínodlficnr a mia reda*
cção, para evitar UuvlUas possíveis cm
sua. execução.

Nesse intuito, Inserindo nelle algumas •
disposições complementarei, afiai de me- (
lhor esclarccel-o, ncccntuanUo os casos

' Uc Invalides, previstos nos arts. 1* o 2",
e tornando mais equitatlvo o auxilio co-
gltado, a commissilo Uo Constituição c
Justiça tem a honra Ue submetter a0 co-
nbeclmento e voto Uo Congresso Nacio*
nal o seguinte substitutivo, aguardando
a sua npprovação.

O Congresso Nacional decretai
Art. 1* — O governo entregara, por

Intermédio Uo mlnl-sterlo Ua Justiça e e
titulo Ue soecorro Immediatò, aos repre-
sentantes légnos Uo ciiUa uma das ia*
millas dos operários -portos cm conse-
dueuola do desabamento do* predio des*
tlnado «o York Hotel, ou iu validado» por
Incapacidade absoluta o\x parcial, 

'per*

manente, a quantia do l:O00t*0Ó0 (ura
conto de rêls) *, aos Invalidados por Incá-
paciUaile parcial, Ue 30 dias a seis me*
zes, 500$000 (quinhentos mil réis), e a
de 200$000 (duzentos mil réis) aos rc-
presentantes legaes dns dos feridos que
houverem necessitado de mnis de oito
dias para completo restabelecimento. ¦

Art. 2o — O governo admlttlríi, nns
ofílclnns do Estado, logo que o solicl-
tem ç preencham as condições regula-
mentores, com n dlarla a quc fizerem jús
pelus suas habilitações, os íillios Ucs
operários mortos no mesmo desastre, ou
Invalidados por Incapacidade absoluta,
aluda quc temporária, ou parcial perma-
nente, e, bem assim, nos estnbeleeimcn*

r.-iilor, poderão, cm breve, receber o pe-, tM oíílcllles de ensino, civis e millta
res, como alumnos gratuitos, internos ou
externos, Independentemente de vngn,
logo que o requeiram, os que satlsfize-
rem ns exlgcuclas dos respectivos rc*
giilamcntos.

Art. 3» — Para oceorrer fts despezas
necessárias, o governo lancarft milo da
verba destinada, a soceorros ptibllcos, po"
deudo abrir os necessários créditos, case

queno auxilio que os representantes Uo
povo brazilciro entenderam lcvnrlhes,
nessa hora de soffiimento e Uc affli-
Ccilo.

O parecei* Ua commissilo Uo Legisla-
-Slli. e Justiça estft redigido nos scgulutcs
termos t

"Interpretando fielmente o senti-
mento unanime dn populaçilo deste Dis*
trlcto, do quc 6 dign0 representante o
deputado Vicente Piragibe propõe, no
projecto ora sujeito ao conhecimento
desta toinmissilo, que o governo, ml-
mirando „ infortúnio das fnmlllas dos
operários mortos ou invalidados em con-
sóqucnola do desabamento d0 predio
duslluado ao York Hotel, que estava em
cònstrueejlo ria csquiiia da rna Silva Jar-
tliiii, desta cidade, entregue n endn
íiinrt, por intermédio do ministério d»
Justiça; a Htiilo de soecorro imnicdiato,
u quantia, de Its, 1:000?000, e distri-
litui fts dos feridos, que houverem nc-
cossilado dc mais de olt0 dlaa para conr
pleto íesltilii-leciiiiento, a Importância de
Us. ••OOifOOO.

Além disse/, o projecto eommctte ao
governo ri obrlgacilo Uc admlttlr, nns
officinas do Estadoj logo que o rcqtiel-
ram e preencham as condições regula-
mentores, os filhos dos operários mortos
ou invalidados, com ns diárias a que tl-
verem direito, adinlülndo-os também,
como alumnos gratuitos, internos ou ox-
ternos, Independentemente de vaga, lios
estabelecimentos officiaes de ensino, cl*
vis mi militares, uma vez que satlsfa-
caiu ns exlgcuclas'dos respectivos regu*
lamentos.
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Quererão ellas concorrer!
ás urnas 1

iRespo[Respondem algumas das
nossas patrícias

!

Um aspecto da sessão da Commissão de Dofesa NaolMal, osttmio -"•st-ates cs ministres Aloxandilno de Alencar o Caetano de* Faria .
UM INCIDENTE CURIOSONa sala da Bibliothcca da Senado, ef- "Depois do sr. Victof)no Mcnteiro lericctuoti-se, hontein, uma_ reunião conjun- [ explicado os fins da reunião, foi dada a

ta das commissõe" dc Finanças eMari-
nha e Guerra, dessa casa do Congresso
Nacional.

Presidiu-a o sr. Victorino Monteiro,
havendo comparecido os srs. Bueno de
Paiva, Leopoldo de Bulhões, Lyra Tava-
res, Francisco de Sá, Alfredo Ellis, Eri-
co Coelho, Soares dos Santos, Alcindo
Guanabara, Pires Ferreira, Mendes de
Almeida, João Luiz Alves e índio do
Brazil.

O.«fim dessa reunião 'foi serem ouvidús
os ministros dá Guerra e da Marinha, so-
bre as medidas a serem tomadas no at-
tinente á defesa nacional.

Accedendo ao cohvite que lhes fora
endereçado, os srs. almirantes Alexandri-
no de Alencar e o. martchel Caetano de
Faria compareceram pessoalmente. ¦

A reunião, que foi secreta, começou ás
14 «|2 horas, prolongando-se até as 17 i|2,
quando foi, pelo sr. Alcindo Guanabara,
fornecida á imprensa, a seguinte nota:
¦1

palavra, successivamenic, aos ' 
ministros

da Marinha e da Guerra, quê deram ás
commissões todas aá explicações pedidas.

As commissões receberam das pala-
vras dos ministros militares as melhores
impressões, ficando, perfeitamente segu-
ras da t-fíiciencia das forças militares e
navaes para a/defes», do' paiz.

O presidente agrajleceii a presença dos
ministros e confiousao -jr. senador Men-
des d« Almeida a tateia-de relatar o pro-
jecto 1 dos- sra, senaüares Azeredo e ' ou-
ifos-,-%ut, psfrece,'' 

's*ra|-arceito 
com pe-

quenas modificações." a-
Além dos meihiiros Jsis duas commis-

stVesi- tamlí^tfiiaWlfám-aoatraballios os
srs. rBerriárdo Monteiro, Elo-/'-de Souza,
Azeredo, Pereira Lobo, José Euz-ebio,
Eugênio Jardim, Gonzaga Jayme, Metei»
Io e Ribeiro Gonçalves. * .

Antes c depois dft reunião foram tiradas
varias photographiàii

Foi objeeto de geraes reparos o ia
cto do sr. Leopoldo de Bulhões ter apro-
veitado a reunião pira combater a gestão
das pastas ministeriacs por ministre."
militares.

A inconveniência dessa attitude do sc-
nador goyanò tornou-se estranhavel de-
ante da circumstancia dos srs. almirante
Alexandrino de Alencar e marechal Cae-
tano de Faria, ali se acharem, em virtude
do convite que o presidente da commissão
lhes fizera, solicitando a sua presença. A
todos pareceu o caso dc uma inoppor-
tuna descoriezia."'- •- --.

Em conseqüência disso, verificou-se o
incidente que vamos registrar.

Logo após o encerramento dos traba-
llios, o sr. Bulhões, tomando de uma chi-
cara dc chá, offereceu-a ao marechal Cae-
lano dc Faria, que a recusou nestes ter-
mos:' — Obrigado, senador. Jâ tomei muito
chá, em crèànça.

O projecto Maurício de Lacerda, am*
pilando a capacldado política do nos»
sas patrícias, alvoroçou liontem a se.v
são da Cumaru dos srs. Deputados.

r.' um signal de quc n questilo 6 tn*
torossante; iiuim 6 bom ou mft„ signal?

A nosso ver, ns vozes quo tomaram
partido ct.nl 1 ruiu As Idó.is do deputado
fluminense nil,, offercccrom razões pon*
deravell. Pareço mesmo quo levaram
para o lado chlsioso, ou, quando multo,
Hcnllmontnl, um caso quo merece maior
reflexilo. Outro deve ser o papel da im*
prensa. Nflo podemos, nem devemos dol-
xar de discutir scrlumcutc uma lilé.i que,
nlins. nada tem do original.

Os quc leglsliim para o pnlz niio i'"in
o direito dc dlfflciillnr n uinrchti uniu*
ral dn Roclcdaili* civil.

A vidn dc relações 6 multo complexa,
c multa vez um preconceito julgado bom
ou simplesmente inuocuo prejudico, grau-
demente ns leis nuturaes dn sociedade.

rum vantagem, pelo menos, traria a
inelusilo dn mulher no alistamento ciei-
tiirnl: despertaria nell».. niitru comprelien*
silo da vidn actual o, portanto, deseor*
tlnnrla ao 'sou espirito mais vastos bo-
rlzonte.s, Jft para ella mesma, jft para
scu.-i filhos.

A mulher brazileira (cm ainda boje
uma educa-;,!!, meramente theorlcn.

Nüo suo as "lições dc coisas" ou os
exercícios gymnnstlcos, ou ns escolas no
ar livre quc nos preparam para as gran-
des vlclssltudos ou para as graudes e le*
gltlnu*-. alegrias de vivar. Do m.ro co»

I
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marechal ministro da Guerra, ao
assumir a gestflo dn, pasta que lbe

entregou a confiança do actual governo
da Republica, teve por seus primeiros
propósitos de administrar o regularlsnr a,
sil nação anarcliitsadn das forças e afãs*
tar quanto pudesse a política do selo dos
quartéis.

Bons propósitos, cloglavcls propósitos,
uão ba duvida.

Assim, nno tardou multo baixasse s.
ex. ordeim uo sentido de fazei* recolher

prestar, promovendo a dissolução ¦ de
uma bella defesa sifa, çpmo era a escola
dc educação civlco-inllltar da mocidade
nalalcuse — o Tiro 18, da Confedera,*
ção...

Não podia o sr. ministro quebrar o
encanto da protecção pMltlen desse of-
fieial e dar-lbc uma' companhia para
eomiuandar, onde exlsta7 -, '.

¦ 1 ¦ I fi ii. 1,
r\ erto collega vesperpn,p, revivendo
^ um dos mais tilstes episódios da
tragédia qne foi o' governo Hermes^tra-
duzldo pelo sr. Dantas Barreto com o
titulo plttoresco de ''O estrago", cogitou,
lndlrcctainentc, do aparar, mais- nmn

«os seus -corpos uma verdadeira legião' vçz, a quem pertence, de facto, a re-
dc officlues que andavam aqui c ali, fora ' sponsabllldade dos fuzllatnentos do "Sa-
delles, cin commissões ou addlções gra* telllte". t\ "íi.
ciosas, por mercO Justamente dossa In- A' guiza de subsidio .para essa pagina
flueucl.1, que não andava, multo longo uegra d« nossa hisjc/la, reproduzem os
da influencia perigosa o nociva da poli- confrades d*"A.RttV' titma. longa carta
tlc" liilima que o sr. Urbanp «autos teria dl-

Sem duvida, muitos não resistiram a , rígido ao chefe do P.. S.':CV, p fajlecldo
essas ordens; mas que bouvo recalcl-
trantos também 6 certo.

B, como C natural que o facto passe

senador rinbelro Machado. *
Das affirmações ahl, attrlbuldas ao

nctual presidente doTSèna-do e vlee-pie-

Oeputado Passos de Miranda, unlco voto
contrario

aquella verba so encontre esgotada 011
seja lnsufflclente.

Art. 4o — Itcvogain-so as disposições
em contrario.

Sala das sessões, 14 de Junho' de
1017."

O senador Ru^ Barbosa
não aceitou-a presi-

iencia da commissào da
Defesa Nacional .

O sr. sonador illuy Barbosa, eleito, cm
reunião da commissão mlxtii do -senado-
res o deputados, encarregada do estudar
os assuiiiptos concernentes A Defesn Nn-
cional, paro presidir aos seiis trabalhos,
declinou hontein, por carta, da honrosa
Incumbência.
-¦ - ft» I — » mm 1

11A Rua", de hontein, lançou sobre um
dos médicos escolares municipaes,

uma denuncia, cuja gravidade resalta á
•imptes -narrativa do facto;

Uma aluiiina de 8 annos de edade, da
escola publica do Estacio de Sá, tres
dias depois de ser vaccinada pelo respe-
ctivo inspeetor medico, veiu a fallccer
em conseqüência de uma grave infecção,
quc lhe produziu aberturas de uleeras nos
logarcs onde recebera a injccção.do "se-
mm" anti-varioloso,

Adeanta a noticia, quc o referido me-
dico uão se achava munido dos indispen-
«aveis dosinfecumtcs, ao proceder á vae-
einacJo du oeuuenas ailumnas, sendo

preciso a directora da escola, por sua
própria iniciativa, arranjar um pouco de
álcool comnium, com que friecionou os
braços das vaccinndas.

Vê-se,- claramente, pela simples narra-
tiva desse triste acontecimento, a grave
responsabilidade que pesa sobre o fttnc-
cionario que, com tão pouco escrúpulo,
desempenho, perigosamente, as funeções
do seu cargo.

Para esse facto chamamos a attenção
dos directores dc Hygiene Municipal e
da Instrucção. Não devem ss. ss. perma-
necer indiffercntes ante á denuncia,
que ifoi -levada áquclle vespertino, por
uma pessoa da familia da'pequenina vi-
ctima.

Torna-se rigorosamente indispensável
á abertura de iim inquérito. E, uma vez
apurada a responsabilidade do medico em
questão, deve elle ser sujeito ás penas ap-
plicaveis aos casos de impericia profissic*-
nal e á demissão do cargo, quc não pôde
exercer sem grave perigo para a vida da
numerosa população escolar confiada á
sua pouca pratica 011, o quo c pcor, á
sua lamcnUvo! falta dc escrúpulo.

Duve ser a justiça a mais rigorosa pos-
sivel, para evitar a repetição de factos
tristíssimos como esse*.

1L

despercebido no ministro, que, presa, no sidente da .Republica, não, resta fi me-
momento, de preoecupações maiores, não nor duvida de quo'se afnrmn- ser o sr.
tem tempo para nttintor «m pequenos Dantas Barreto o respojisavel, ""quaíidó
detalhes de administração., não scríl de mais não seja, pela lm-ítanlilnde do to-
mal quc o ajudemos nesta, empresa de, nento Mello.
normalisnção dns nossas forças dc terra,
tão grata, neste lnstnntc, no animo da
Nação.

Sabem porventura o er. marechal
Faria que lia nos Estados, sem fun-
cção quo o justifique, officiaes capitães,
vae para tres annos? Decerto quc não.

Pois nôs lho apontamos um quo, cs-
tnbclecldo lia uns cinco em Natal, gosa,
ali, depois do cxtlncta a 4* companhia re-
glonnl, nada menos quo uma verdadeira
aposentadoria.

Esse offlclal o o capitão Toscn.no dc
Brltto, quc talvez s. ex. conheça de
nomo... "

. Plantndo nll, por obra o graça da po-
litlcngem quc sempro íoí5 1(1 mesmo,
como -representante- dó governo federal,
tão bem estil, na verdade, quo até ca.-
sas e propriedades outras jft adqul-
viu...

Nenhuma funeção, hoje, o rctCm nn
capital nortista.

A' frente do Registro Militar estft um
Io tenente. Os -serviços de alistamento
cabem a outros, entre os quacs officiaes
dn Guarda Nacional, conforme manda a
lei, si não nos engnnamos.

A bateria dc costa, ali montada, ngo-
rn, vne commandnl;o um artilheiro. Que
faz, ,pois, o sr. Toscnno dc Brltto?

Quer saber o sr. ministro o que?^,Tus-
¦'.Emento -o apenas essa coisa, quo s. ex.
condcmiia que militares façam, Isto é,
política, ou melhor, politicagem!

Os fruetos Jft os colheu elle, cm inter-
esso próprio, bons; mas, quanto fl Nação,
tem-lhe a dever aponas muitos milos ser-
vlços, Inclusive esse que lhe awi.bn do

. Daqui pode-se qnererlr mesmo'adean-
te, nttribuludc-sc mais do general o se-
nador pernambucano ai **sponsabí)Idadc
do chnmado caso do; stáSçlílte-', em si.

Na verdade, todas fis àupposlçOos ca-
bem dentro da -lógica, que assenta em
mftras bypotlieses o, mnl, segura, tnctOa
pela obscurldadc dos facios, tanto mais
quando ha clrcumstajicias que parecem
favoráveis .fis conclusões -assim tiradas.

O sr. Dantas era ministro (Ja Guerra,
ao tempo da cominlssão- rinalfada*iiv. dp
seu subalterno, -8 que taò sinistro fim
velu a ter, não se sabe, porem, por quo
arte, do quo forças estranhas, o oc-
cultas... ¦' .; . >¦

Isto bmslava para quo 0 envolvcsücm
na responsabilidade da acção.'orlmliíosW
do offlclal por elle coinmisslonndo.
,Tudo Isto, sem duvidai seria licito

suppOrse, uma vez que,, em verdade, ue- Entivenun, liontem, no Cattete, cm -con*
nbum Inquérito deu luz' aos factos, riem tó-énclii com o sr. presidento da Bcpublien,
mesmo ti-t olnreonn ,inf»oo ,i„„ ,'4 .< os 8rs* senadores Bernardo Monteiro, Jlue-mesmo os clareou o dofesa dos mais dl- ,l0 de Paiva o dr. Astolpho Dutra, prisiden-

O dr. Theodomiro San-
tiago fez prosperas

as finanças do Estado
de Minas Geraes

Tclegramma hontem recebido de Bello
Horizonte dllnos noticia de que a receita
do Estado do Minas, na conformidade A
estatística orgunisuda pela secretaria de Fi*
nançns, aoeitsa um "superávit" do 
G,300:000?000 no exercício do anno pasatlo.

Ante essa cifra avtiltada, não pôde
pnssar despercebida, no laconismo de notl-
dario eonimum, a acçüo frizantemente be*
nêfieá que tem tido no Estado dc Minas Ge-
rncs o dr. Tlieodomiro Santiago, operoso c
honesto secretario da Fazenda.

'Moco ainda, cheio de sadia e exuberante
capacidade dc trabalho, educado uo seio re-
temperador dns alterosas, o dr. Tlieodomiro,
moldou ua sua honestidade a sua- feicüo de
administrador.
Esquecendo que tinha íl frente do mnis alto

poder da Itepublica um seu parente c amigo,
que poderia proporcionar-lhe vida do regalias
fuceis, poz seu esforço ao serviço do bem pu-
buco c aeuha de colher agora os fructo3
do seu jntcressehoneBto c labor conscieucioso
no ramo a que se dedicou. Nflo quiz apró-
veitar os exemplos tlc filhotismo pernicioso
que no qiiatriennio passado compromettoram a
historia da 'Republica e emquanto outros
homens de outras tantas responsabilidades
publicas dcixam*se ficar no envenenamento
abafado dòs "eabarots" cariocas, o dr. Theo-
domiro, cioso de seus brios e nvido das glo*
rias legitimas de patriota quc 6, devotou-se
sinceramente ao calmo provincianismo das
finanças do seu Estado e vae ver agora que
vale muito mais a gratidão e o reconhecimen*
to dos cocstndoanos pelo bem Incontestável
que lhes fez, do qne todas ns noites dc orgias
dos políticos daqui da capital.

E assim pensando sincerumente, não rc-
gateamos daqui os nossos applausos ao jo-
veu finnncista e ns nosBns felicitações ao po-
vo mineiro, feliz por tel-o A frente da mais
importante secretaria do Estado.
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Ur. Augusto da Lima, que defendeu, hontem,
na Câmara, o voto feminino

nhecimento dessas coisas, por este ou por
aquelle nietbodo tlldactlco, «o contado
vivo da realidade ba uma grande dif-
ferença — tão grande que desfaz, uão
raras vezes, as mais formosas esperan-
can. Assim foi e nsslm 6 para os lio-
mens. Assim, com maioria do razão,
tem sido para a mulher.

K' quc 11 iinlcii educação conveniente,
efficaz, c a, "educação viva", nascida dos
attrltos das ldfas e dos sentimentos, uo
tumulto dns paixões nobres du vida real.
Sõ uma tal educação produz bons fru-
ctos; sõ cllá merece o nome, quasl sem*
pré mal empregado, de virtude; porque
sõ elln nos torna, um valor real, umn
actlvidndc ulll, umn somma de esforços
práticos, de estímulos necessários pnra
posições mais elevadas c dignas...

Ora, tsl tudo nos levn a cror que a mu-
lher deveria pousar e agir assim, como
não llie proporcionarmos os meios de
ser (ai como deveria ser?

Mas, pnrn conceber deste modo o seu
destino, 6 preciso que ella sinta e vibro
com os próprios ucontcclmcntos. SI clln
não têm Interesses nellcs; si considera
tudo Isso que passa deante dos seus
olhos como um ?pspcctaculc. bom ou inflo,
mas som nenhuma significação actual ou
ulterlor, e escusado esperar alguma, col-
su da sua collaboração na obra, cada

vez iiihIh urgente c nccessnrln, dc noaí-J*
próprio reergulmeiito nacionalista.

!•'.' umn llliiMin pensar quc umn nnclau
nalltlado se fnz sem Influencia directa
011 Indirecta da mulher. 'Ninguém Ignora
quc o elemento principal para a gran*doza de um povo 6 o sentimento do Jus*
tiça, c .1 mulher, por sun delicadeza na-
tura!, sua sensibilidade personalíssima.
Horta, ncRin csphera, um factor do mato*
res pii-liuhllidiiiirs de exilo do quo o
homem. A Rússia nos dft um exemplo
vivo dessa verdade. A sua historia, quo
6 mais um romance, estft cheia do ob-
scuros heroísmos femininos contrn oa
preconecite-s c ns brutnlldodes dos re*.
glmcns compressores. O nlhllisino, cx»
pressão miixlina do desespero do cora»
ção o (10 espirito humanos contra a an»
tQorncln, encontrou un mulher nbnega*
ção c mari.vrlos quo os homcnn, em sua
maioria, uão supportarlnni.

Essas coisas iiudu tí-in do sen-
tlmcntaes: são verdades, são rtallda-
des, c é por Isso nursin,, quo hão do
ncabar vencendo todos oa preconceito»*
Injustos.

Por quo, em ultlmn annlysc, a nossa'
Constituição haveria de excluir a uni*,
lher do suffíagle* unlvcrsnl quc ndoptou?)

A unien razão que se apresentu 6 a
do sexo; mas esta, não 6 mesmo mun."razão", mas uma prceumpçllo tão levei
quc não merece maior examo.

Talvez por Uso mesmo que O legisla»
dor constituinte não determinasse esso,
exclusão expressamente. 1

A não ser o sexo, a maioria do non»
sas patrícias satisfaz, a melhor conten»
to quc muitos dos nossos patrícios, 09
requisitos necessários para a posse de,
um titulo de eleitor.

Sendo assim, a tão falndd Iiicnpncl*
dado da mulher para as funeções politi.
cas fica reduzida a uma simples quês-
tão dc costumes, quo estamos no dever
dc modificar, desdo que com Isto vo*
nbomos concorrer para melhorar 0 noss***
dfsjlno de povo«j „»

X POETIZA 01LKA MACHADO RG*i
SPONDE A' ENTREVISTA DmA?

.EPOCA" SOBRE A INTERVENÇÃO
DA MULHER NA POLÍTICA, NO.
SENTIDO DO "VOTO FEMININO"*

O voto feminino ! Estava eu longo de sup'*-
por que, num paiz tao atrasado relatlvunin*
te As Idéas de liberdade feminina, houvesse
alguém capaz de propor uma lei discutida a
reprovada em paizes ndcantudis.iimos como
a Inglaterra, onde a mulher, nativa c culti
pensa e age livremente, no caminho do di»
relto.-Em terra tal, cm que a emancipação femi»
nina 6 encarada pelo lado ignóbil da prosti*tulcão, cm que emancipada jnlgum a mulher
quc sc embriaga, quc fuma, que sc veste
espalhafatosamente ou tl maneira mascnll-
na, quc freqüenta "cabareta", que muda
diariamente de amante, não deve ser suipei-
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Sra. Gilka da Costa Machado
tn essa proposta ? não serfl perniciosa tal
lei v

Acho quc a mulher tem o direito c a

Preparam-se as Estra
das de Campo Grande

Vesti «Filhos no Paraíso das
Crianças

Rua 7 n. 134

O dia no Catíefe

rcctameiitc aceusados.
Com rcla,ção, porem, no sr. Dnntns

Barreto, nadn o jüatl-flck hoje, depois da
defesa espontânea, c tanto mais elo-
quente quunto n tomou Jpara fazer, o pro1

to da Ciiiniirn dos (Deputados,
*

Conforeiiclnrnm com o sr. presidente tln
Itepublica, A horn dos congressistas, os srs.
senador Ilercilló Luz c tloputiidiis Aiitoiiio
Carlos, Vicentt) Piragibe, .Iitstiuiiino Serpn,
Alaor 1'riitii, Vnldomiro Magillhãísi Nicanor

pilo conselheiro Ruy Barbosa, então seu Nnsclmcnto, Gervaslo ITlòraváiifc', Torquato
flilvitrunrln nlrtm An .«ái., »•„„ j Moreira, 1'aulo do Mello, -Mario do 1'lUllll,.(.(Urnsaiio, alem do mate, faz cerca do Elpidiò de Mesquita, Arthur Beruardes,

Hermrnegildo de Moraes, Aristarche Lopes,
Costa 'Itibciro, Ayres da Silva, (iouics Jjina,
Castcllo Branco o Aggrlpluo dc Azevedo.

n D ¦ » »n i»

tres annos, da tribuna do Scundo.
Quem conheceu os termos dessa do-

fesn, dizemos, si duvidas pode allmen*
tar, com effeito, Jfl não e a respeito do
papel do sr. Dantas, sinão de outros, a
quem o sr. Ruy attritiulu, nn verdade,! !V° K<JV0, cm carteiras c rnãços"
a-3 responsablUdacleí pf-lo» -fuzilamentos' 

SíwS*.|?* 
,c*«,,lraidade' «cusae

do "Satílllto'',...»^ Ç '

SAO LOÜRENÇO" Cigarros popu- ¦ — lares de lumos
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Us trabalhos do melhoramentos da Estrada floal de Santa Cruz, em Campo G,rande

Estão, jft bem adcantndos os trnbulhos do
preparo o* melhornmcnto nas cstriuliiR dc
pampo Grande, executados sobro a chefia
ío dr. Torres de Oliveira, engenheiro che*
fc dn Prefeitura.

A Estrada Hcnl tle Snnta Cruz, uma das
imii.-i importantes est& sendo toda maçada-
mieada e iieni preparada com compressor de
modo a evitar quc as chuvas torneai essa cs*

trndn intransitável como acontecia atfl ef
tão. ,!>

O sa*. dr. Torres de Oliveira npozar djj
cseasHOZ da verba tem prosegnldo com actlvú *
dade noB trabalhos quo serão concluido-*'
brevo. ,"..-'.'*'¦•

Com a execução dcuiie -importante -nelhe-
raincnto multo lucrnrft Oiumpo -Gianilo «pia]
assim terá uma *boa entrada sara aulomovtsla.

'?
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r<*«»JO».l« d** oectniar lojoã o» cargo» que
u homem orcntia, «le accordo aempre COD u
tua* compittaela <¦ a atta «... ,e ,i...

Ni» »el da inferioridade phvnlcn nem mo*
rnl a« sei» a ipir pertenço; «ei, apriiim, que,
con». n rtrllloaçau, a mnlhcr foi imprimindo
o i.iip.i no prrcvlto eUgaruti) do c*j>urtllli.i «
«'•partilhou a ..t.n.i çrira prei.iiiei.lt..», A»-
kIiii, i.i.i'i,,i .• moralmente tnlllldlt, a i.i.i
tticr* iielsiitl qne ae lhe i-¦ -.-m alriqiblitndi*
II» I -.. . . A r»i- l.-ii, m. Il.ihl II ml,-, 1,-1 i.1.1,1,-
ftmliihiai dnhl n vnl.linl.- tola d liuompara
icl du homem t'iiii«l<]i*rnttd.i uma rhug.i n
mulher cuja cotnpitincia dBo pòflg »>'r Dl*
(11,1,1 ,il| '.iplll.lllltdrt.

Vae. I...latia, melhorando a litUICflo feiul-
iilnti. No li, ¦¦! JA Im n.,iii.i iuiillit*ri*n que,
Mio» »«' coaf.irinuiiil.i cum n eilateucla |iara-
nlttiriii th* odalUea» ili*»ee dlnfareado tmllAo
•.ur ¦ >i ii,,'ii.-ni mmlrrno, c»tinliiin DRI ma
ilcinln», i .iiuiii.uii mi» iifflciiiiiK e iiim repai"
IleilM.

K' uma nilnoilu. ma» uma minoria pode*
Mia. a iUi in di  iiii.ii.ii.',ii- iira., beui
Hl..llllli»lil.ln*i lilt lUIUOia lltercitl.

A rdiu*acBo feminina <* niullu ílinuaria
«in lieiiell.l,, «oeliil ile qualquer pula.

iiiii* , |, ',,i!- «le uma terra em qiíi*, iibau-
ilii:nitii|.i a» nrte» o a» ariiaciai, n mulher
t»rt teui una |>l'r....upui;A'i: «er i.-ll.i para
i.. - • .im li lilbrleliladi* d.) li'iini'111 '.' 

Que
jipeim- d" uma «.iicledadi* cm que a mulher
,c vt-iiile piir ii,ii i.i ou pur eulili.ii, sem
luel.iH de -m1.-i: i.-ii, iu, sem puder trata*
Ibnr V

•Jli* Itiiliecl» e mi-maUiia*. Jamais poderão
nimi, i,. . :> ¦!¦•- rlilailAiM.

A ile-.iigiiiil«ii'.rt,i lulal diitc pai» ¦• «rigl-
na «Ia i rr..iiea educaçí» proporcionada ao»
lelih filli.iK «leíile o lar ati* A twuln. Nenhiim
p.ivn menu*, educado que o uornui. A educa-
ciio cultiva u caracter, modlflcu-o, ipura-o,
M .¦ e in -t- —.ii. He mi.--.- -.:iin gerulmen-
te, limito tãali peiu taeelrlce que pilo ieu
n ¦ :¦ . I',' natural a multo dFneidpavel: co-
mu tvanimrttir aqulllii que min foi udqulrl
«In ? i-iiinn exercer |mr c.iuvlei.il.., «• ntnot
lemclbantH CnoccOei si ai •vãos iUo infle»
in»r detiitlda e n» profenorii exercem «*
iiiAtliterlq nnr protecefio 1

Mm. JA (Rui « repito: u riOMI «Ititin.rio
ine melhorando,.,

A iii-.ipi.nta nai o lUuatri desatado Mauri-
clu de Ltcerua acaho de apresentar dc-
mqoitra que» mesmo nu ibia qnpoito, alguém
hu qne -.- iliti-l.-iH.. pelos direito» feniiullin*i.

Vara evitar qnaeiqtiir luipeltai, darerft,
rciiitii.l.i, ii J.ivca pitrliuneiiiiir fa/.er ua xun
luniic¦ .i ii.i--111111.1 a -•.-:• .iiiii.- 1'iiii'iulii: «era,
apenas, valido o voto da mulher para a mu-
Iher.

QuaDtl utilidnile teria, não só para o sexo
toai tiiiiiliem pura a fnuilliu. a presença de
iilfiuntus iniilheres, discutindo e votando, nu
Câmara • no Binado ! Mas quanta explora-
eu», quanta t»rpc»u vktiinutA d mulher. »i
iu Hu- f»i- peimittiilu vi.iut- uu liumeni.

Ouvi j.1 a opinião dl iiltfTrmas m-nlioras an-
hn! ii assumiu»; na maioria .lulgiim ellns a
mulher braiildrii incompetente |inra nl-
ias íuBCCâee. Estou-em pleno diiaccordo,
Embora cm numero dimiauto. conheço niu-
Ihcrc*. de vasto saber, de fulsiirusiasinia in-
telllgeoeia, uiiiit» maU nus eaios de figura-
rem nu t'amara que ctttbi Sontore.i qu«* líi
K achara enju uuiea IqtelUgonçU estagiMU,
iaadã-nul somente a pen-cher a gerininacilo
tii'tli-1- e maligna «Ui, fraude.

'l>Ati*«t'i n política. Com to.lus nu legallda-,
ile. rãn na* seriu ugruduvel nunca uma ca-
ileiru ua Câmara, m»s uiio p.issi) déiconhccèr
i iliri-itn que têm «le asiiiral-a lodaa as »<'•
uln.ras que sintam tenilcocias paru tuo tiis-
to cii.'re,irii.

Ntlq preleiiil.i viitur uem ser votada-, (ou*
vo. comtudo, a iniciativa dn sr. Maurício de
l.ái erilii e, embora quaal certa da siui repro-
vin.;i... Julgo de grande utilidade o voto da
mulher ma»... paru a mulher,

GILKA DA COSTA M. MACHADO
«Io, 14—O—1)17.

"lllii^trc sr. redactor d'"A EpOCtt" —
JA «-r.-í tempo da mullier bráallelra ser
elevada rt altura da mulher americana
il» norte, etn direitos c regalias.

<i projecto do Joven «• caperançoso
depntiulo fltintlitciise, u i|ttcm remlemos
n prettp dc nosso ntlmlracjlo pelo ta'

A ÉPOCA — Sexta-feira, 15 de Junho de 1917

A nota brazileira e as respostas do
Uruguay, do Chile e da Rússia

-©?•t*»-

Um telegranima do dr. Weneesláo
Braz ao presidente Wilson

-• .

lent i e niustruçilo, provados nas «icfo- J
sas «lii^ bôus i.uiisas. f* digno dc apro- j
ço, e ii<i>, mulheres brazilclrai. «levumos.
cerrar fileiras a seu lado e."Junto dos,
IIÒSi-os paes ou Irmãos, maridos c ímren- I
tes. tiiarndo scutir. com o palavra con-
vliicentc fquem coavenòc melhor «io que
« mulher?) o gllllldtOSO vcsultailo e vau-
laccii-i ilusse pmjicto, qui; Co primeiro
passr. para a cuiauclpagüo da inullier
bcãailelra, apta, por sou talento, iiliis-
lrai;Aii o conhti-iiüetitos (ilesculpe-no.s,
amável sr. redactor. a nossa ltnmo-
Uftslin), a exercer o desempenhar as
mais elevadas íuuciiiies do que jil tem
üutlo us mais robustas provas.

. Que o homem, iialuraluieiitc egnista,
teului receios dc que esse projecto venha
a ser lei. e, no recinto do lar on fõru dei-
le. prCsue doutrina contraria, «5. atô
ecrto ponto, razoável, pelo terror da In*
i-onipetciicla e Inferioridade dc muitos,
i-uju lntelligcnolu c conhcciiucntíos cs

. *üimtro naçfle» rciBOadeum honiem & no
li, do ne-vcriio limüfiro declarando a itvo.a-
eto de nona neutralidade em lace d» guerra
entre a. Atleinanba t oi IvtUdoi Unido»*. A
America do Noite, „ Chile, o Uruguuy e a
lianla.

• Al nbtai itm trci paliei americanai i3o con-
contei, Uto i, titabflecem eloqucntcmcnU* a
íinlil.ulc moral de cada um dcllc» com o nono.

li' iicu«»do pôr em relevo a nona latiifa-
çao. t) Braill nâo tem, nem podia ter outro»
Intercnci, n.úmlndo » altitude que anumiii,
a n.io *er „ da própria UoaUdadi do Contl-
nente e, poli, da própria CIviHuçiO, viito
como o dcjcqicro dc cama do» impcrioi cen-
traei lei ou a sua acçio aggrrnlva contra
oi principioi fuadamentac» de todai ri con'
iliiiiiçile» políticas

Yac* principio», ni-ccnaria e Unlvirtalmia*
le rcconliccidvi, li.io podiam srr offendldoi,
nem humilliadou smi uffioder o lírio do» po-
V0I que o -.,.:i.: uu cm nome da ma própria
iolierania.

Por ino iiieimn. n30 Irmos a menor duvida
de que a própria marcha doi acontecimento»
irá levando aquellc» povos ainda neutros, pnr
esfa ou aquella circumitancia, as mrima» vi'
oluitude» que determinaram a nona lituaçüo
actual.

Kntão a» quatro Republica» irmã! que,
porventura ttnham duvidas ainda lobre a con-
vt-niencia de ugir como agimoi, comprehen-
derao melhor a' verdadeira ligniíicaçSo da
nossa norma it coadueta.

DcjapparícerJo as Incirteüi, ora mais do
que nunca, prtjtldillail i vida dc cada uma
e á vida d: rclaçües dc todo».

Não preciiamos dizer que nene dia me
Ifloravol lercmoi o maior regosijo que c dadn
a um povo conistcníc do seu próprio destino.

lísse dij uiQ cita longe.
As cxpreitBii tffectlvu com que os pai-

zci aimla neutros ti-ui respondido ú nota bra'
zileira lão uu bom symptoma dc que a nossa
esperança se realisirá multo breve.

Tal è a nossa intpresi&o diante de c-ipr.-s
soes tílo cordiaes c vcheiucntcuKnte luipiciò*
sas como as das notas do C!tilc e do Uru-
guay.

•• •
Segundo commtihlcaçuo da leg&suò do

Itnizll cm MonteviiiOo, nu resposta A
nota bráallelra. <i -Hcpubllca do Cru*
gnay afflrma o seu apoio A doutrina «le
golldarledade «ias naçdea americana*»' nos
desejados princípios que Interessam ao
continente) manifestando a csperau«;a dc
que, nesse sentido, aquellus naiiões to-
mcui uma solução collcctivu.

Dia lambem v. a, qu,. a política 10"
gujila .i.-iuiiiiiieiiie peto itin.-.ll .'• uniu l>o-
UtícU Ituilli Inlllil, qUO tem niilii cileiilc.S
no uullgo rcgliiieii c quo foi po*1'» eiu
ii.-çiin todas as vcrc» que »c viram mir
lliulrailns 0» liil.-riiM-i iiiii li:l«.-.1e-i IrinA»
o iimlgiis deste coutliieiitc,

Ksln i-c.-orihiçii,, é «spcclnlmentc seu-
slvel o grala para o meu pala.

Termina a couimunlcai.-Ao de v. ».
com uma honrosa dfóltroclO di» prlnel-
pios, cm que deixa patente que. cm
quac-qiu-i- que aejain oa acontcelmcnt<.<<
que possam «obrcvlr, nüo se nfimiarA o
govern,) doilá Rcptlbllitu dos deverei
próprios ila sua consciência dc povo II-
vre, e saberA manter as garnntla.i devi-
das a todos os direitos públicos «> parti,
enlate*.

K«l«ts elevados propósitos scrAo aco-
lhldoN com unaulmcs applausos por to-
dos í.s povoa para os qaues a cultura Ju-
rltlicu cDiistittie uma das mais preciosas
conquistas da clvlllsai;So.

Ao ur. Luís Avelino Gurgel do Ama-
ral, eiicarrcgailu de negados do r.r.i/.u.
em Santiago.

lleltcro n v. s., etc. — (AsalgnadO)
Hiildobro."

A NOTA DA RÚSSIA

A proposta orçamenta-
ria da despesa

do ministério da Viação
II5.882:607$431. papel c

24.989.606S608, ouro
O sr. mlliliifo da Vla^flo r«<inetlcu

iiiuiicni ao iiilulstcrl.i d» FaseuiU. para.
ser cn.-aiiiiuh.iM ao CougriiMo Nado-
nal, a prpposts**|inr};i»mi'nrarIn «Ia despe-
in do »eu mmlaterlp, uo exercido de
101H.

NcsU - niiiin i-, . v. tltrlgtu o seguiu-
te nvliii uo sen'collega da Pnseuda:"Tenho a matt do remettervo», para
os devido* flnn,'".-« in.-iii-n proposta «.r»
..iiu.iitiiilii tia, il.vp.za «testo mini- l.-i-li»,
uu exercido ile |U|N, uo tolal «U* tela
HÜ.Síüi:UUT$üll. |iaptl. e r6U •.•|.!ls!»;l!iu!*rlltlN( ulirn. iil.Mii «Io rol» ...
:¦.,,011:11110$, ivip.-i. paru deapenas con.
tratadas, sem fiüuli.i. 2.nnO:UOO|, papel,
n I.'ill3:l)38«31|t ouro, para ilcnpesns
por couta dó «teDodio», o ia.000:000$
em npiiHccv, liiimiiiii e-i-iaíi consiguniltt»,
im» termos >io, àrt. 100 tia rlgetiiu i.-i
iiiçaiueiil.fla, par» pagnmuilto ilo» ser
vlçoi 1'iiiiiriiiuii.iV. quanto As ROíles ile
VlacAiv fcrrea^Wuhlami e Cearense, Ks-
Irada dc tYri> il<- Cn.uu c «miras estru-
diirt de ferro cm'construção.

Representam aquella* primeiras dfrae
uma rcilucça,) Ue i .c..".;. ;:.ii!ivtmii, pa.
pel. e mn ttiigmentt. de '.'.SOI: 108* 143,
ouro, sobre as votadas para o corroute
excrclCO financeiro, cuiiiprimlii ter cm
vista, poifm, que, nu iIntiu.Ao para a
Estrada de Ferro Central do Rrnall. dei-
xoit <t«> ser Incluída qualquer quantia
psra "combustível", devido A linpossl-
blllilade de aviillarsc «. preço a qüe po-
derA nttliiglr o 'eaorlo,

O augntnnlo. da parle «iiiro decorre,
principalmente, «le ter lido proposta, nr*s.
«a espécie, a verba destinada ao paga-
mento resultante do servli;u contratado

A resposta do governo russo a nota
em que a nossa cbanccllarla lhe com-
niiiiiiei.ii a nitliuile do lirazll na guerra J com Th«» Hlo do Jaudro City Improve
onlrc os Kstailos Unidos da Aemrlcit e: ments Compaiiy. Limited, atendendo As1 drcuinstani'!»» Indicadas naa Alli-tiiuiiha, c, no dizer do nosso cm-ilr-
regado de negocio» cm Pctrograilo, ud-
mlravel, nílo seudo almln couhecldos do
ltamaraty os termos cm «pie O rcillgldo,
c> que serilo oppoi-tuuamente dniloa d•publicidade;

O Tl-LI-tJRA.MMA DO DR. WESCES-
LAO BRAZ AO PRESIDENTE WIL»
SON.

exposição
que acompaiibou a inciisiigcni presiileu-
ciai euvladii ao Congresso cm 20 de ju-
lho de 1016."

Escola de Pratica Ju-
(lidaria

In!et»m-10 boje. As 11 hora», as aulas da
Escola dc Pratica Judieiaria. em mia síde,
A rua do Itusariu u. 1.11». aohrado.

O dr. Ksníeraldinn Bandeira, cujo retra-
tu honra as n.>s<as cnluinnas, nn qualidade
de direetor ria Kseula c- «Ia Congregacjtoassiin
como oa demais membros do corpo docente,

A RESPOSTA DO URUQUAY

Ií' o seguinte o teúr da resposta da
diiiucdlat-ia uruguu.va A nota brazileira:

"Sr. ministro — Tenho a. boura do
aceusar 0 recebtnjedtrj da nota pela n«nl
v. cx. communlca ao governo urugqayo,
conformo lnst-:uc«:õcs dc s. ex. o pro-
siilcntc Weuce-slAo Bra/., que a Itepu-
lillcu do Brazil acaba do revogar a sua
neutralidade "a guerra entre os Estados
Unidos dn America o o Império Allemito,
attctideiido u ser aqudln" bclligcrantc
paitte do contliiento americano e estar a
clle ligada a Nai,-no Brazileira por uma
tradicional amizade c por um mesmo
pensamento político, na defesa dos lu-
leresses vitoes Uo continente c dos prlu-
dpios do Direito Internacional.

O governo urugiitiyo, ao considerar a
nota de v. cx.. coinpraz-sc em declarar
que syiiipatlib-a com os ideaes a que ai'

tao muito aquém dc qualquer iiroCessora, '"de a referida eom uniu icfl i;ão, a reitera
dc aldeia.

Nftt. acreditamos que espirito algum
.'iilcauuido, que homem dc valor intcl'
le.-tual provadunietite reconhecido *cja
capas de ser contrario ao projecto Mau-
rido du Lacerda, que, na Cumaru, cer-
I amou te, jâ coulii um bom numero ilo
ntleptos, taes o sou valor e opportuiil-
üadc; -.-

Não acrcrlltanios, cgualinciite. qtic
n.-iihuma mulher-, que tenha a ver«la«ld-
ra Itidepehdencln para bem apreciar os
factos e os coisas, se manifeste contra o
projecto Maurício, projecto que visa u
sn-i en*. iiicipiu.ilo o iudepeiiilcndii.

Kls por que, «r. reiludor, applàtlilo o
projecto e a "enquête" por v. s. tílo
bem hnçada. —: Corina Palhares Cavai-
canti."
0 SR. AUGUSTO DE LIMA EM DE-

PESA DO DIREITO DE VOTO AS
. MULHERES.

S. EX. FOI MUIÍ'0 APARTIOADO
A Câmara ouviu hontem o pilinelro

discurso ile defesa ao projecto do sr.
Maurício Uó Lacerda, concedendo o di-
relío de voto As mulheres.

Falou, ua hora tio expediente o sr.
Aiijíiii-tii de Lima.

s. cx. começou dizendo qu.. a qties.
til.» ilu voto tciuiiiliiü preudlu a alteiii.-ão
<la imprensa, da Ctimarn è do imiz lu-
tidro. O assumpto. eulretanto, nHolin-
via merecido o estudo sério a que fa-•/.ia jds.

Isro, alIAs, se verificava com outras
íin-illiliis cgualmente lnipórtahtesi cõtíio
o Código Florestal, «ute só agora meie-
cerA o nosso cuidado.

Salientou que o direito do voto A
mullier nunca foi rcpelllilo, quer pela
Constituição do Iuiperio) quer pela da
Iti publica, «m por lei especial. Na pro-
própria Constituinte republicana n.ppa-
receu uma emenda, que caiu, concedeu-
ilo o exercício dos direitos políticos ft
mulher.

S. ex. traçou, eutílo, um estudo com-
punitivo da situação feminina na c-ivili-
Btiçilp romana e na clvíllstlçiio moilecua,
eunmcraudu us fuhççOes cloviulits e nil-
llsslniiw que as mullier cs exerciam mi
sociedade, nesse momento excepcional
dn historia do mundo. f)«> passagem, d-
tou os exemplos de Cntliarlná du Kus-
pia. ó typo varonil por exc.lleiidii. dc
Ellsabótlt; da Inglaterra, c de GuUlterml-
rui. da Iliillanda.

TXihl por deaiite, o sr. Augusto de
Mina foi multo apàrteado, sendo ali* iu-
ctisado ile estar pleiteando u sua eld

ainda uma vez o seu nnlielo de que a,
polttlça ila America, com o concurso col-
icctlvo e real di- iodos os setw povos,
consagre, do uma vez e dcflnltlvamen-
te, em fiirmula-s Jurídicas ou em reall-
¦j.tçOes praticai, a asplragito fecundo, da
solidai: lcdadc couttnental.

Unidas; como se acham, as nações do
Novo. Simulo, por vínculos eternos de
democracia c pelos mesmos conceitos de
justiça e de liberdade) ã lógica dos prlu-
clfdos e dos Interesses, puni melhor as-
segurar a éfflcácia duquellcs e o livro
ilcsciivohliticiito destes, deve determinar
necessa-tlamente, ante ás Sueces8Ó*3 que
hoje coinniovein o iniuido, uma estrel-
ta sfiUdiii-ieiliiile tia ai-ciin. de Mrnm que
tudo aeto levado a effeito contra um dos
palzes da America, com violuçílo dos
preci itos iiiilvcrsaliiicntc reconhucidoB
do Direito Ititctiiiicliiiial, cutistitiia um
aggravo u iodos o provoque nclles uma
reacçüo conímtim.

O Cnt.miay, sr. uilulsti-o, tem a espe-
rança do qne a.s naçOes americanas hão
de tõmlir iiuia fcsntui.no collectlva nes-
se seilfitlo, seja em uni Congresso cou-
tlneiitiil uu seguindo (inalquei' outro pro-
cediniento, ò confia em que essa espe"
rança, que determinou a sua nt.tttiidé de
espectatlvu. íia <\c breve converter-se em
nuspicicsit rénlltlade, que pertulita A
America um efficaz nproveltunieiito dc
suas forças moraes c inateriacs, u lhe dO
todu u iiifliteiieia a que tem direito nos
destinos do intitulo.

Aproveito a opiiortuiildadc para pe-
novui' a v. cx. as segiiranças da ml-
nliii alta consideração. — (Asslglliulo)
Baltliazar Brum."

A RESPOSTA DO CHILE
K' a seguinte a resposta, da chaitcella-

I ria .cblleiiit á nota brazileira:"Sr. encarregado do negócios do Ura-
I zil — Tive a honra de receber o titteu-
Idoso officio de v. s., (lutado de -1 do

corrente mcz, pelo qual v. s,, em nome
de s. ex. o sr. presidente da Itepu-
bllca do Brazil, sòryluyso trazer no
conhediiicuto do Chile que a República
Brazlldni resolveu revogar, no bellige-

! ronda, pendente entre os listados Uni-
dos da Ainettca e a Alleiiianba, o de-

j creto que fixiiya suas normas de neti-
I tralldiulç perante a contenda europC*a.
i Em resposta, (t-tnc grato eommunlcar

a v. s. que- o Cltlte, ligado,ao Brazil,
desde lia multo, pelos üínle estreitos In-
ços de fralcrtial cordialidade, acumpa-
nhoii, nestes dlfClcds nibinciitos, com o
mais vivo Interesse, os acontecimentos

Km resposta ao telegranima que rece-
beu do presidente Wilson, „ sr. présl"
dente du Republica enviou o segblnte:"Agrade.;.) a v.^cx., as memoráveis pala-vrtts com que em noaic* db povo e .1 . trove-.-'no doa Kstadns Unidos, saudou o Brazil pe.afranqueia da sua attUhde neste miiment.)
histórico.

D Brazil collocandò-sb nluiln agora ao la-
du dos listados Unidos, ficou fii'l Aj suas
triulieçCies pottttcás e diplumiitleas, «le solida-
rledade continental e. como a grande nacHo
an.eiie.iba não nus Inspira nôSte passo netn-
o ódio nem o intciesse, mus, n ordem juirl*dica iiit.'1'iiaeiunnl, senão a défeif de p,iu
plclos que se estão em eaiiau ou perigo é
preei-.ii que encontrem .ahjrlgú e cquiUbriu
em uiiti-iis poros livres iflus iluus Américas.

O Bru>.il tem resolvido todai as suas que-
stiies externas! não tem áinblcões uo (ire-sente o iiiidu soffrsu nu pasando a presa eu-
nn. um graudl bem n uinizuile d,us Estaitos
UnliUis. Mais da que quaesquer manifesta-
ções externas. Ucnhlima uccailitò eouio esta,
iie ictertezas e dc lutaç, pi.deria unir tanto
peln coração, n Rrtiy.il e tia Matados Unidos.
i.Y-.siauiiil.H Woncesláo Braz Pereira fio
mas."

A elevação do prego
ilos transportes em vé-

hiculos
A que-títo do preço de tronsporles em

vehlculus uüo «ia ainda solucionada, o
que cstA causando graves prejuízos, não
só ao próprio cominorclo (.omo também
As assuclaçõi s operárias.

Ainda hontem tevo logar uma aderir ml"',)3*,' " 'me denqta que fui muito bem aco-
bl«>a geral, na .sede do Centro dos l*ro-' 1,ii,la 4 id^é* da .fundação dcs3a Escola que,
pHctarlos -de VénlcutOB, de que sOmente

iaiiiauliã daremos noticia elruumstalieln'.
dn. e iimaiibã se effectua outra, na Ri>-
slstenciú, dos Trabalhadores em Trapt-
chó e Café,

A directoria da Resistência dos Co-
clielros ejiâ chamando A ena sede os as-
sóçlados ilcsctiiiirigados, afim de arrau-
jar-lhcs cullocação.

0 sr. .losfl de Biltto JA mandou cffe-
ctuar o paira incuto das propostas por
ello enviadas A Resistência dos Co-
cheiros.

Segundo apnrâmos,. aquelle senhor
Ignorava que o referido pagamento íos-
se feito pelo proponente, conforme reza
nus costas ila referida proposta.

Aluda não eslA resolvido o dlu, du ro-
união do. Rcsisteúcía dos Codiclros.

? —¦ ¦ ¦ ....-_— '.

ção. desde JA, entre o futuro eleitorado. I a!?e s0 l»l''Hliiziivitii ii„, sua política ex

ex.
nos

Honro hllarldndc.
— Sou insuspeito — exclamou

.— porque as mulheres sfi votarão
bonito*.

*T> sr. Roul Cnrilr/siy assegurou inte,
por Uso mesmo, s. cx. não sairia mais
da Cumarn.

terior, em euusequencla das restrlcçõcs
que. na actual conflagração europeu, sn
qulz lmpôr A soberania murltlma das po-
teiicliis neutras.

O meu governo comproliendo que n.s
medidas; nestas drcnínstanílas, adopta-
dns pelo Brasil; uno si liisplráiu em nm

O ilolmte iornoujsc, c^lão. plttoi-csco, i blçOca guorrcinis, o sim no nlto espirito
liclle ti.mando parte os srs, Pedro Moti-1,lc defesa e resguardo dos sons direitos
cyí, Luiz UDiiiiiigues, Raul Canloso, Hei" i ° "" cumprimento das titula rações que

PROMOÇÃO NOS TELEGRAPHOS
l'nf aeto de bonteni, do ar. niinlstro da•Vlaçflq fui promovido uo cargo do tclegra-

phlstu chefe dn Repartição lierul dos Tclo-
gvaphos o telvgrnphlsta do l* classe da mes-
ma repartição Ignació Silveira Barêcllos;

oi»

defesa do coniínerits ame-
ricano pela radio telagrapliía
O sr. ministro, da Marinha acaba dc

nomear o capitão-.tencnte.Tacííò dc Mo-
raes Rnejo, para súbstititif o oíficial de
edital patente Adalberto de Menezes Oli-
veira, tios trabalhos de commissão mixta
civil e militar dc radiotelegrapliia, cc-nior-
me coiiuiiunieai;ão feita ao direetor ge-
ral dos Teléjraphosj pelo sr. ministro
da Viaçâó.

- Essti comiuissão, de que só temos no-
tida pelas constantes nomeações e exo-
[neraçOes que enchem o noticiário dos
jorniw?, cerca de Ires annos a esta parle,'
foi creada para estabelecer, pela radio-
telegrapliia, um serviço de protecçâo
americana, segundo idéa aventada peloministro da Marinha iIjs listados Uni-
dos c convênio assentado onlre. os pai/.esamericanos. ¦

O Brazil, sempre nvido dc novidades,
ma,; estabelecido o convênio, orfranisou a
sua commissão composta de pessoal te-
clinico competente e ficamos esperando
o assenlaiiioiito definitivo ila rede radio-
Wk-grapiiica que viesse còiijíigar com as
coiiReneres das outras nações compre-
hendidas uo acr.orclo.

Todavia, ou potque os oificiacs esco-
Ihiilos acham árdua a missão e sintam
saudades das siliícüras qtts constituem as
suas ambições, ou porque não se julguem
competentes pira realisal-a, o facto é.
que as nomeações e exonerações comi-
miam e o trabalho dos nomeados não
upparcce.

Em lodo ca.so, sempre c bom espe-
rar. Pôde bem ser que uma rias nomea-
ções recaia sobre pessoal que se sinta
com coragem bastante para enfrentar a
áspera missão e pesando as suas réspon-
sabilidadesj saiba rcalisar o importanto
prijbfetua.

Dr. Esmoraliiino Bandeira

eilaião presentes ao aeto Inangural.
A turma de alutnuos matrieiiludos

v*m,- de faetOj e/Jmpletar u curso jurídico.
¦NT»

p assou-se hohteui, ua reunião da
' commissão da DefMa Nacional, rc-
cein-crcadu no Seuado, um iudilento us-
sãs liit-jrivsante,, iiliuhi atais pulo seu fe.
cbo incisivo oVonileo. i'ol este o caso:

Para essa renniüo, couió1 jA notlcltV
mos cm outra''local,' foram convidados
os dois ministros militares, que compn-
reecrmn, pressttrosos. '

Aberta it sesitão, o senador 'Leopoldo
de Bulhões, membro da" commissão, pe-
dlu a .palavra e, jA presentes os dois
ministros, cirtjou «nu largas considera-
ções acerca, do provimento dns pastas
militares, condemuamló termtnantemou-
to a praxe, que reputa contraproducente:
c embaraçosa, de se escolherem para ei-
Ias somente militares.

No decorrer de suas asserções o sr.
Bulhões esq*H>(...ut-se do quo estava, em
presença do deis militares ministros c,
na exposição dos seus argumentos, foi,
por varias vezes, descartes.

Terminado o seu discurso, no laacr
da sessão, vdu o chA. o o senador adiou
oppirttmo desfazer algo dn mA iuipres-
suo que causaram as -sitas indelleailas
ponderações o resolveu offerccer chá
nos ministros.

Jlas, quando o fazia quanto ao sr.
Caetano dc Faria, este exeusou se getr
lllmente. dlzctidli:

— Obrigado, senador; eu tomei multo
chA, em creança.

Não podemos imaginar a enra eom
que ficou o s-r. Leopoldo de Bulhões,
mas nos C dado avaliar no Incidente dc
hontem duas revelações: uma, quanto A
certeza, de qae o senador, cx-uilulstro du
Fazenda, se despreoecupou sobreuiauel-
ra na liifanela c sô na etladc madura
descobriu os benefícios que pôde- trazer
a um homem publico o uso do chA; ou-
tra-, .relativamonto A aptidão para a sa-
tyrn, revelada no lllustro titular da pás-
ta da Guerra, que, si não s'tb«; exercitar
o trocadilho; como o seu collega Vcspn,-
«lano, sabe, eiiti-euiiitu, cum raro btillio,
manejar a ironia y- provar aos setinilopes
quo a delicadeza é um bello dote...

O sr. Calojeras e as
finanças nacionaes

•?•

Um empréstimo interno e uma emissão
de apólices inviável

-«••

A opinião dos directoros das nossas
casas bancarias

O »r. rniullA Calogara», mlnUIro dn
Faienda, parece que nAo lorfi, dcsla VCI,
fella uo Jogo qm*. consta, pretende fa-
••er rutn as finanças tiadoiincs,

ft. cx., guindado no elevado posto du
•ocrvturl» dr Uatado, ubtixiindii du con.
fiança, que lhe dispensa o chefi* da Nu-
•.iu'. lança mAo dc todoi os meios para,
cm breve prnio, liquidar, de uma vc», o
er«'«llt«i «U, Hraall.

Nlo ha dinheiro?
I.iuçn-sc um empi'i*stltuo ua praça.
II para que'/ Cara preparativo» bel-

lleiisr
Não. Apeur «le ntarmoi na iniiuineii-

cia dc entrar dlrcclatucuio na guerra
contra os teutOes, nílo ha, necessidade dc
faieruios um empréstimo Interiio, Para
e»»e feito 6 preferível um empréstimo
externo, uma vez que os Estudos Uni-
dos, ou a Inglaterra, ou outra piiteticla
iitlí.iiln estão dc l.ruçiH abertos pnra, nos
acolher c nos auxiliar na ncçilo.

raru «-«se fim o dinheiro nAo cotivfm
ao sr. Calogcras. s. cx. quer quo elle
seja appü.-itilii em coisas que façam pou-
co barulbo; que tal oppllcaçiio uão seja
multo apercebida d0 publico.

A Industria cxtractlva do carvão na-
Clonal cstA paialysadu, por 'falta de cs-
ilimil.i ou de recursos pecuniários.

Poli esto fucto cnnstltue nm excellen*
te pretexto para ser feito o cobiçado em-
preetlrao Interno. '

K com que melim o governo pretende
resjtatnl-o? . ,

Com o mesmo carvAo."Blasne" ou ntlo, clrciüou nas rodas
financeiras a noticia de qne o sr. mlnls-
tro da Fazenda cogitAra do obter tal
oinpiTstimo. que deve orçar em cerca de•10.0011 contos «le t«Ms, a troco do upo-
llccs «Io valor de 1:000?, aos Juros de
U *|* ao anno.

SI o sr. 1'andiA Cnlogcra» pensa, de
faetu. cm fazer ifto absurda emissão,
pôde, «lesdo JA, considerar fracassado o
seu Infeliz intento.

Os banqueiros JA andam bem avisados
do mallogro de semelhantes transacções.

A propósito, fizemos hontem uma II-
gelta "ciiqufitc" entre os dlrectores de
quasi todos os prlnclpaes bancos de uossa
praça. ¦ ¦

Desejávamos perserntar o estado de
Optlmlsmo r.u ile pessimismo com que os
banqueiros receberam a noticia de uma
emissão «le apólices do governo, nus con-
dlçíSes citadas para o effeito de um cm-
prtstlrao.

Começámos pelo *.

BANCO COMMERCIAL
00 RIO DE JANEIRO

O presidente declarou-nos que o Bra-
ali precisa de dinheiro de verdade c não
de apólices.

Hu multa riqueza, no- paiz.. de que
Ò governo se pude valer, sem ser iroces-
sarlo recorrer A emissão de npollces.

Oahl fomos ao

f BANCO DA LAVOURA E COMMItRCIO
DO BRAZIL

; llhwi-mni n que íamos, ao dlrcclur,
que inis ii.- luimi não conhecer a opera-
tio a que nos referíamos, cxciwnndo.se
de i.pinar a respeito.

IMrlgliiion..-. depois ao

BANCO DO COMMERCIO

c iiil,'i iu.»--, sobre o caso, ao seu piv.-l-
dente. S. s. ilcinit.s resposta Idêntica
A do seu collega precedente, também se
negando a maulfeitaric sobre o a«-
siimpio.

Fomos então ao

BANCO NACIONAL BRAZILEIRO

Adia o presidente que essa cuiIssBo
produzira balia nos títulos, que JA ca*
tá o n miii-íuiiii.

No

BANCO DE CREDITO RURAL E IN-
TERNACIONAL

mio falamos ao presidente, que nil o
se achava nn orc.asiiio, mus couvcr.-,A-
mos, sobre o assumpto, com o ge.
rente. Ulssc este que semelhante
operação 6 um verdadeiro contra-
senso, e a sua opinião cstA de accOr-
do com a da maioria dos seus collegns
de outros bancos, que JA leram a no-
tida..

1'rocurflmos o

BANCO HYPOTHECARIO DO BRAZIL

O direetor pensa que n qiicslãr, do-
pende de estudo. Não so podei 1 primei-
rn vista, euiiltlr opinião firmado sobre o

-caso. K' mlstfr uni minucioso exame,
em ásscmblía,

lOnli-aiido 110
BANCO CONSTRUCTOR DO BRAZIL

não onooutrAmos nenhum membro «In
directoria, mas fomos Informados de
que essa* trnjisacçilo,* st se vier a rcà*U;
sar, uão attlnglrA nqitdln banco, que
até agora só tom fdío operações Indus-
trlues, nunca se envolvendo cm opera-
ções commcrehics.

POt JA ser tarde, não nos foi poa-
eivei oUvlr os chefes de outros litstltu-
los bancários, como era do nosso desejo,
como", por exemplo, 0 Banco Mercantil í.
o Banco Popular.

Estávamos, porém, satisfeitos com o
resultado da nosua "cnquOtc". Por clle
se pôde saber previamente quo o sr. ml.
nistro da FuZohUn, ei algum dia tentar
fazer emissão de apólices* para obter em-
prestüiio nos bancos, pôde contar como
certo quo serA mallogrado, pois mesmo
nquelUs que nos disseram Ignorar o
caso cm questão, no terem delle coube,
cimento, em conversa«;ão eomuosco, nos
ddxatum perceber esso movimento do
rcptibia.

Residi 
""

N. S. de Copacabana, sra.
Teleph.: Sul anS

DR. FREDERICO EIR\3
ÍDo Hospital d'Urolo2t: úí Parll

VIAS URINA RIAS
Consult.: de .1 Ss 4
Rua da Quitanda, 50.
Telcph.s Central, ?.&f.\

Ancorou, honfena, na
Bahia, aos-

O movimento de anctedaile. que v«'in so
fazendo desde a primeira nuticin recebida so-
bre a visita da esquadra americana ao nusso
pala, toruou-se cada vez mais ia tenso.

A entrada da poderosa divisão niiviil da
America do Norte, eAn nosso porto, em ou-
tra época, não causaria por certo esse br
leresse que motiva tiintiis ' eoinmenttiiios,
qual delles nuiis ilifferenle.

Somos interrotradus, diariaiucntc sobre o
«ila em que deverão rompei- na linha da bar-
va os magníficos cruzadores que se destinam
nu puliulhauieiito dns mures, coutra-a fa-
riu dos corsários allenlãe».

Tal interesse, todavia, não deixa do ser
um gesto da nossa adiuii-ução pelo grande
pillü, que nos tem sabido dispensar us mais
altas consideruçiips.

Kíiieiaiuos, pois, não tnnlnrã que iinnun-
ciemos a. murcha dos referidos vasos de
guerra, com destino ao nosso porto.

Por eiuqiitmto, segundo uni telegramnia
roucbiilr. pela Agencia Americana, sabemos
que a menebuiada esquadra procedente do
Oistobiil, lio Pniianifi. com 10 dias dc via-
Bom, iineniMu, finalmente na Ilubbi.

iDtlhi fu/.i-iii parte 05 eriiziidores-eouraça-
dos "Pittsburgh", "South Dukota". de
18.080 toneladas cada uni, e dos "desiroy-
rs" ".Pi-el.bí" e "!Ki'ederieU".

A tripulação dessa divisão naval compõe-se
de ;i,U.'iO pessoas.

IPcrhiarieccrit elln no refeiido porto nti? re-
cobev oídens pnra prosognir viagem.

Comuiiindii us navios aiuerteauos o ulmi-
funte Caperton.

Os "ilreadniiiielits" são dc typò moilcrno
o desenvolvem -\! nós dc velocidade. Acham-
se armados de quatro canhões do oito poüe-
Biidits, dispostos em torres duplas; 14 do seis j
]iol„ ÍS de tres poi., o quatro de tiro rupi-
do, artilharia noVou o dois tubos submerso*}
paia lança torpedos.
A ESQUADRA AMERICANA, NO

PORTO DA BAHIA
S. SALVADOR, 14. (A. A.) - (Ur-

gente). — A' hora etn qttc tclegraplio,
10.55, está entrando a barra, a esquadra
ncrte-amcricaiia, composta de quatro
unidades, iiumonsa multidão agglome-
ia-se m> porto para assistir á chegada
dos bellos vasos de guerra.

<i a ia, ¦Conferência Jndicl-

NO TELEGIUFHO
NACIONAL

moncglldo db Montes, Palmeira Blppèr
Josí* Augusto.

Este ultimo deputado, que 6 moço,
rliio, bonito a lnle)llj;eut,e, exaltou aa ro-

sobro este mesmo caso teve JA Qccnsiao
de formulai', cm união com aa demais
nações lut.lno-americaua.H.

A cgualibulc dc concepção jurídica c
ptoBcntantes do sexo frágil, que tinham ! a cònreiilõncln de uma política de bar-
o condita de emprestar .1 vida encantos i uioula 110 continente americano uão fa-
novos. ! çfoies que obrigam o governo o a ojil-

. O orador concluiu mniilfestandost* tle | nlilo publica clillcno.s a ltnneiitar, ago-
Ipleno accordo com na ldCÜs contidas uo fn mnls ll° 1lU! nuric.it*, n cansa que dou
•jrrojeeto do sr. Maurício de Lacerda. origem & estes acontedmeuto»;

As reclamações contra*
a supprcssâo

de agencias postaos
AJ Directoria ileral dos Correios iam

chegado, quasi diariamente; reclamações
contra u suppressão de agcueius postaes
ora vários pontos do paiz, occnslonando
esse facto sOflos, prejuízos ao cooimet'-
do e A industria.

Sabemos, entretanto; que, logo que o
morro da Fnvclln, hoje rolou o mor-; Congresso Nacional conceder ò credito
ro, rec(.*!;rnclo vários c graves teri- que só acha cm discussão 11a ('amara dos
niento.-i pelo corpo. í Deputados, serão restabelecidas as agen-
,. Foi soccorrldo pela Assistência- e das ultlmiuucntc suppilmldas, por falta
recolliiito 11 Santa Cas». ; de verba.

Na Favella
Rolou, o morri»

O menor Alipío Francisco da Gloria
dc o annos de etln-!e, iilho de Rosa
Maria du Cpnceiçílo, residente no

^o salão de boura do palácio da Po-
lida, rounc-se boje, fls 10 horas, a 8' se-
eção «lu Confarencln Judlciurltt-Pollciel,
presidida pelo sr. niinlstro Pedro Lassa,

Sento «llscnlliltis as .segiibitcs tlieses:"Hospeilarlas, casas de commodos, etc",
relatada pelo-dr. Cid Itramie; "Casas de
diversões", pelo dr. Mafra do I,aet,; "A
rua sob o ponto dc vista movn.l", pelo
dr. Celso Vieira, c "O problema da in-
funda abandonada", pelo dr. Edgard
Costa.

CAFÉ' GLOBO, fe|j£
nos c fantasia de chocolate, só de Bhe-
rlng &C.—KuaSete de Setembro, 103

— * >i» »— 1 ¦¦ ¦ 1.

Uma cerista roubada
IDcsoflTOtniTa eom ò que lhe havia hucco-

dirfo, fazendo edvo OOIIU os innutliiwos reclti-iiiantes, compareeou hontem uii delegacia doíü" disti-ieto n coristií de tlieatro Tbereza
Monteiio, í-eshlente fl nm tio Swiadt) 11, dO,afiai .le so quelxiir de bavor sidol roubiula
cin vários objeetos db seu uso uviilbidiiH em

Bm sute queixa diz desconfiar do soa om-
pregado Carlos de Souza, que desappurocou
após- o roubo.

A policia procura-o^.

»

Um caso grave &>
merecer enérgicas pro-videnclas

O serviço publico da telegrapbla pnra
o norte da Kcpubllca, com csijeclalida-
de a secção raillo-telegrupblca pn.ra o
Amazonas b Território d0 Acre, esta seu-
do prejudicado grandemente, devido a
um facto do gravidade uiultisslmo «0-
rio e que está a exigir medidas cnergi-
cas, dentro dn mora.l administrativa.

publico não tem mais confiança no
dglllo profissional do chefe do serviço
em estação, na cidade de Santarém, lis-
tudo do Parti, porque esse senhor, clia-
mudo Hpraelo Ucliôa, perdeu completa,-
mento n compostura social, ntlrando-se
a um desregraincnto dc vida que ulti-
mnmeute .refinou no desplante de se
apresentar "nn1 em pello" demite das
fíiiuiUus snnlorenses, ãa quaes mimo-
seou com os mnls soezes upitlictos, me-
recendo, do parte dos ofíendldos, umas
salutares bengaladas em plena rua. Foi
um escândalo chocante e inédito ua
vida da cidade.

ííão 0 de hoje qne a, Imprensa local
vem noticiando as mfis acções de lio-
raclo DohOa, um êbrlo habitual, desco-
íiheeedor ntC* dos principios humanitários
para eom a própria família.

•Nlugneiu lhe confia mais os slglllos
das correspondências télegraphlcuV, poisIodos JA .«abem que, horas ou momentos
depois, a cidade 6 conltcccdora do teOr
dos despachos.

.Longe das vistas do1 ministro dr. Ta-
vares de Lyra, esso fuiiccionarlo crlml-
noso uno t<*me o justo castigo por suas
íteanalhadas acções. Mas isto Q multo
grave. A sociedade santiirense pôde
cançar-so dc alural-o, como jA esta do
paciência esgotada por solicitar provi-denda«.

Kiílre a colônia paraense murmuram-
se graves factos de ordem administra-
tlvu,, para elucidação dos qunes não era
demais um inquérito respectivo.

^»*ia»i ,«

As finanças tio Estado de
Minas e a acção

frtictificadora do dr.
Theodomiro Santiago
BüLLO HORIZONTE! 14 (A.A?)-Os dados estatísticos organisados pelasecretaria das Finanças comprovam

que no exercício passado, a receita do
listado apresenta um «superávit» de
5.800:000*000. Para este resultado
multo contribuiu n aceno intclligente
e enérgica do dr. Thsodomiro San-
titigo, respectivo secretario.

11 ' — » «Jf)i i> — 1 -*m

A BOLSA
Foram negociadas hontem, na Bolsa, 8a

apólices estadoaes, 470 apólices mutiioipaes,
J.o;(i ,-ic(;õt-s de bancos c companhias e 84 de-
beiltures tüt importanciii tot.l! dc 131 :H,t6$5oo.

'—11 1 o an,' ——.
RROMiOÇAO NA CENTlRAU 00 BRAZIL

H?ov piir-tnrlu do bonteni, do sr. ministro
da yiiic.no foi promovido, por antigüidade, aooffielul da1 5* divisão dti Katrudu de 'irorro'
genti-ul do Brazil o chefe de si;cçjlo Lauro¦¦iuçuOa

Os baçkrcis o a Escola
do Pratica Judiciaria

Appcílo ao dr. Weneesláo
Braz

Sãn o-, minhas primeiras palaTmi *diM
cciiih felicitações no iin-u prccliiio niealr<
de dlrelfi) crlnilniil dr. ivameralilliiii Mau-
ili-lru e aiü nn, dra, Ilcldllquc de Ma"
cedo, Aatolpho .Uezcniln o Jorge 1'onti*»
nclle, pcln fella Iniciativa QSO tiveram,
ftiiidiindo a "Mscniu de Pratica .Itullda-
riu", na capital da Itcpiibllca, onda a
vida Intelleetunl do nosso pitx r- rnabi
luti ii*u «• onde, para vergonha noin^
nío cxlitc slquer uma escola official dl
Dlrcltol

K' Initamaotò himcnlnvcl não ter n
capltul da Repnbllca uma Faculdade di*
Direito mantida, vi" lovornaj emqttanto
uni* us ciiciiutrniiK.i cm alguns K<lados,
cuja vida sodnl (¦ menoi coipplexa quo
n do Rio Mc Janeiro,

IVrdflem-me os repensáveis pur sa*
im-lhiiiiii- falta a Olllldlu «In mliiha Mu-
cerliludc.

Não tenho n Intenção dc . I. - -;. . - 11 -
glur nenhuma «ias iluai Faobldadea de
Direito nqul oxlitontei, pois A frente
delia* estão Cândido de Ollvtira o Ar.
f.nitin Celso, csucs doía vcueraiulos ju-
rl«liis, 1 -.;!¦; duas coniolonctai Imma-
onladni, qm* icm sabbio, com honra o
competência, manter 11 tradição de um
passado glorioso qiic lhes lesaram oa
¦etn fiiuiiudiiiiii.

Nem lambem quero niellndrar o exino.
sr. dr. Carlos MaxIniMinno, mlllUtro da,
Jusllçn, pois reíoiihcçn bem o quant.i
Icm feito •, cx. cm proveito dn Instru-
cção superior,

K, não fi'ira o desejo sincero de ver o
lllo dc Janeiro nppnrelhado i'1"'.* laílí*
fazer ns múltiplas exigências de puv.)
progressista, jnmals chegaria 11 esta nl-
lura, tcnilo.me coiiilu/.ldo por otilrn ca*
inliibn mnls curto, afim de ntttnglt' o
objecllvo que viso.

Qliero dizer nos muçns esíuduiitcs de
Direito c ntndldntoi no titulo de mtvu-
gldo que não deixem nuirrer no nasce-
douro n "Sacola de Pratica Judiciaria".

Do minha parle só lho posso utigurar
um futuro prospero.

Bom seria, si n Kseiibi de Pratica .In-
dlclnrta" trlumpbasse o a, cila 'corrctSCTB
Iodos os lnicharelaniliis c, depois di; coif
vctilentcmeiile preparados nn pratica, fo-
rciise o conscloH do quanto 6 nobre a
profissão do advogado, freqüentassem
os trlbtmacs e afastassem, dc IA os ru-
bulas, cuja desfrtçaies 01 leva 11 fnster do
exercido da advocacia mercando lude-
cente.

0 erudito mestre dr. Viveiros «|e
(.'astro, fazendo considerações a rcspel*
Io dos oradores do .fury, no seu oxcel"
lente livro "A novn i:--eoln Penal", es-
crevim 03 seguintes períodos, que. pelo
estudo da psyçhbloglit dus proflsslonnes
frcquontndorea iluqttelle tribunal c pelo
rigor da critica, bem merecem a titteu-
ção dos que fazem da advocacia sacer.
dóclo:

"A que estado cstA hoje reduzida a
tribuna dn defesa do .lury? E' preciso
dizer resolutamente a verdade, sem sub-
terfugios nem rodeio*. Kstã eoniplola-
mente decadente, salvas ns éxcepçOes
que mnls ndeante apontarei. Não se me-
dita, hoje na responsabilidade «iuo ns-
sume um advogado, eiicnrrcgaudo-se da
diVcsa de um réo. Qualquer l.vpo, sem
noções elementares do Direito Criminal,
mal sabendo ler, jtilgn-so nutorlsado a
subir A tribuna da defesa, discutindo
processos gravíssimos, questões quo exi-
gem a mais alta eqnipcteíiehi sdetitffl-
ca. E entilo assistisse'a um espoefacdld
qiie serin enormemente comlcò, si nOÓV
degradasse o tribunal.

Sua uulca acicnelo consisto cm "co*
nhecer o Jury", como ollcfl dizem, islã
6, saber os Jurados que votam con-
edcnclosnniciite, de accordo com ns pro.
vos dos autos, c os lugenuos o crédulos
que se delxnni arrastar por suas iiivcn-
ções e mentiras. A Cnsa de Detenção'
estA-so tornando unia academia de dc-
fensores do Jury. Rios «pie t«*m sido jtil-
gados 110 tribunal pelos mais degrodan.
tes e vergonhosos crimes, , absolvidos
hoje. não hesitam, no dia seguinte, cm
apresentar-se como advogados, affion-
tando impuvldiimentc o promotor que os
OCeuson -e O tribunal que os julgou."

Expurguemos as pústulas sociaes que
corroem o organismo dos nossos trilm-
nãos o não nos desdiremos em defeu*
dcl-o com um serviço rigoroso de pro.
phylnxta.

Esse «crvlçr/ devo ser feito pelos ver-
dadelros prpflsslonaes, ajudados ido
poder publico.

, A Escola de Pratica Judiciaria , for-
necendo profissionues habilitados, seria
um passo dado nesse caminho, mas a
minha, exputiencin levnme 11 crer que
cila não se niantcrfi, porque; custeada
pelos seus fundadores, terão olles o
desprazer de ver a matricula reduzida;
não compensando, portanto, os gastos
feitos, pois poucos são os estudantes que
poderão ter despezas nesse estabeleci-
mento e nu, Faculdade de Direito,

A Escola de Pratica Judiciaria estl
fundada, graças aos esforços dos drs.
Esníeraldlno Bandeira, Deldüqne dc .Ma-
cedo, Astolpho Itezendc c 'Jorge Fonte-
nelle, c n sua Inauguração scrA hoje, cora
n abertura das nulas dc pratica dos pro-
cessos civil commercial, criminal e ad-
ministra tivo.

E' estu Iniciativa merecedora da acel
lação dos estudantes dc direito e digna
do apoio do governo, que bem podo am-
paral-a com o prestigio official, dando-
lhe timn subveiKjão, on prestando-lhe
apoio dc outra iinlurcza, de modo a pOt*
a matricula uo alcance dc todos os fu-
(tiros advogados, que, 1111 sua maioria,
se formam c de tlrocinlo forense apenas
sabem dizer "pratica do processo", o
is«o mesmo porque leram 110 progranr
ma das cadeiras do õ" anno.

estitdnnte de Direito, si qulzcr fa-
ZCl* clinica forense, pura. depois dc for-
mudo", exercer a 'profissão, tòrfi do su
submetter a triste eoiidbjão do ctiixelru
dò advogado, ou ser assistente, por fã-
vor, de um profissional que esteja dls*
posto- u tttuntl-o.

Eniiitianto Isso acontece com esses, os
acadêmicos dc mcdldnu dispõem de lios-
pltaes, onde fazem, sem despeza, c As
vozes percebendo ordenados, como lu-
tornos,,a suu aprendizagem profissional.

Como* acadêmica dc Direito que sou,
não me posso' furtar ao dever de íitzef
um appello ao magistrado supremo «lu.
Nação, o exino. sr. dr. WcucoslAo
llraz, que, com a honestidade o a lutbl"
lldade quo o cttractorlsnm, tem sabido,
com felicidade, dirigir os destinos do
Brazil, nestes tres últimos annos du Uc-
publica.

S. cx. que se Interesse pelos futuros
bacharéis dns Eiiculdhdes de Direito do
Rio do Janeiro, proveudo-os de uma cs-
cola :pratlca, onde possam aprendei' a
ser advogados.

DIonyisio Silveira Souz«>
.1 '¦!! m m-i» ¦

O' sr. ministro dn Viação detlilttiti, por
abandono de emprego, o auxiliar dc eaori-
pta da secretaria du' 13. E. Central du Hra-
zil, Arinuildo Mullei' dos Rei».

»«>'«» « ¦« ¦
O' si*, mlnistiio- dn Fuaendii, trabslflltÜl»

no direetor du Impi-ensii- 'Nacional, afim- do
nue seja dada A publicidade no "Dlnrlo Of-
ficlid", a ch-cnltlr do "Eorcltig Office", do
21 de. loarço ultimo, deturmlnuiido a zona
coüBidoradn porigosa fl navegação no Mar
do Nòrto, a qual foi encaminhada com- o avl-
110 dn inkib-.urio dus 'Hulnçòeu ExteViorci de
tf do cot'i-i'uta«
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& Rússia não fará a paz; em se
parado com a allemanha

-•?•-

Os francc-inglezes fazem progressos na suaoffensiva

Sorpreiai da Rnsili

Zarlzyn proclama a
sua independência

e se consuma em
Republica

NOVA YORK il (A. A. - Um to-
Ir-fii.«mina «Jc Londres diz que, se-
Btinda umi correspo idencln alll re-
criululi r«.*tro*,;railo loi proclamada
a indepeiidjnci.i de Zarliyn. que se
constituiu numa Kcpubllca, escolheu-
«lo um presidente provisório.

K RÚSSIA NAO FARÁ A PAZ EM SE-
1'AKAOO COM A ALLEMANHA

NOVA YOltK, 14 (A. A.) — Km seu

itnmcro dc lioje, :'Tlio Ncw-York Sun",
nom lilr-icrnniuia do Londres, diz que a
ilcnmcrncla russa nilo aceitará a pa*
«iu wparado com a Allcninnliu ou iiuol-
quer «Ia* suas atiladas, como também
!'!«>> -..in.!.«•..'« com us alllados, aceitando
o convite qur* lhe foi dirigido para as-
sKtlr n «imo èoiifercuclà em que serilo
revisados todos os tratados que a Kus-
r-ia .*»!<* aporá firmou com n«? iiu«;õps da
V"nl«-nto.- A missio japoneza que vae aoa

Estados Unidos.

TOKli). 11 IA. H.) — O visconde
lshtl. niiiIrii ministro «Iiim ItclagOei l-'x-
M>« torta, f«d unmcadn chefe ila mlssilo Ja-
ponexa! que rm breve partlrA para os
Kstailos rnltkvs.

A cx if.imi lia real grega está a
óordo dc um navio de guerra in-
tler.

ATHKNAS. l-l (A. H.) — O errei
«vnstaiitino, -,i rx-ralnlui Snpliln, o prln-
«l;«c 4«> ge «' «ititros uiemliroí dn fnml-
Hn re.-il embarcaram, íi lf do corrente,
•\ bordo «Ie um navio de guci-ru inglez.

|0 GENERAL PER8HIN0 CALOROSA
MENTE ACCLAMAOO EM PARIS

PARIS, .4 (Aa II.) -- O» jornar.i noticiam
cfiin Kiunile abundância ile purmenorei a nn-
ponenlr recepção «|iie foi dispensada hontem,

i pelai população dt»t» capital uo general John
J. Prriliing, Jo exercito aiiitricano, ciraetcrl-
«ida por uma espontaneidade, um entlumlauno
como lu muito tempo «e nlo vem. Aiilgna-
lam o faiclu dai calorosa» acclamaç6c» popula-
réu itrein a»«ociad0 0 nome do general Jof-
fre, liiróc da ii -i itencl» nacional ao da Ame
rica, nobre nação aluada (|ue precipitará na
niiii.i „ inimigo.

O "Flgaro" alll Dcpoii de tres annoi du
guerra, 1'ari-i dru honlem um admirável ttpt
claculo nn <|iic transpareceu n vitalidadr, a
inlelligcncia da Franca, de mod0 algum at-
tingida ua sua grandeza moral, e disso perfei-
lamente consciente

Obteriam ns jornaes qué, acclamnndo o
eminente general americano, Paris drmons-
mui aprtciur com exaclidio o valor do con-
curso que o novo alliado Irai á causa da li'
berdade dos povos, c manifestou a cerleza de
que a America não poupara nem a sua rnergia,
nem os «eus recursos para auxiliar nos com a
valentia dos seus soldados, pondo as.viin ler-
mo ;i guerra victoriosamente.

Chegou a Nova Orleans a
ido italiana.

mis

NOVA YOltK. U (A. II.) — Infor
...em ile N«iva Orlean . que chegou
Imje a r.-.Kxfu» Italiana, a quul teve mim
i.<Tp..-;1,i multo i-i.iico-.rlilu 0 fel alvu dus
•<i:il*- uithuslastlcns ncclnraaç9es.

A neta do chanceller Baltha-
mr Brum, enviada ao Brazil, c
(-a ccmmentarios da imprensa
u. uguaya.

MONTRYIDEp, II (A. A.) — A lm-
pren-u" matutina ile hoje, reproduzindo
>i i«xi-> <1« nota, que «> chanceller Kal-
Ihaxar ltrnm iiivioit cm resposta ft do
itr.-,7.-i sobre <i quebra iln neutralidade
liiir.i ...in o*> Kstàdos t-nldos, estende-
í-e nrt ct.mmrtitarliis u respeito.

"Kl SIsIo", orgilo Independente, exa-
mina «-•«.>¦• documento, com conceitos do
mais «Vaiu-.i npplausp ao Brazil e ao
ürujtusj-. Termina dizendo quo, sl o< dl-
versos «etos do chanceller Brum, nos
idtlmi s menes, mio tivessem sido jil uinu
tirSUiuute i-.iiiiilfc.stui.-.to du snu compe-
'.'¦cela «> iln vInY.i clniii com que ..-abe
antever as prbjccçOes «lo actual confll-
«¦;«> mundial, fascínio o 1'rugutiy adoptnr
ji pi>!«,;"ii. que lhe aconselha o seu slu-
«rr„ sentimento de solidariedade con-
lii;«'.i;.il. a resposta, que vem ile dar uo
ItniRil luKoriii pnra fazer o seu mais
ivmpiulu elogio, (mis o jiuiaaiia muis dou-
to aiKl-fnarhi esse iluçumcntr.', onde n
reserva «"• líio discreta c ilelicndn, sem
prejuízo da «lovui.rm e ilu firmeza, quo-.««•in pur mn montou!o prejudica « slncc-
ikIü.Ii'. •¦ omle a pillidcz dn eSiprcssíio
«st;\ cm nuble haimiuila com u sirenl-
•Jade do enunciado.

C> .iiaiiuiiicadcs offlciaes ingle-
zes.

A RÚSSIA SERÁ* FIEL AOS ESTA-
DOS UNIDOS - UM DIfiCURBO
DO SR. NABOKOFP, EM LON-
DRES

.LONDRES, 14. (A. H.) — O sr. Na-
li.lvi.íí, encarregado dc Negócios da Rus-
liaj falando cm um banquete que lhe foi
offeiecido pela Sociedade dos Producto-
ícs do Império Britannico, declarou:"Nesta hora, em que, devido á formi-
d.ivel subversão da Rússia, necessitamos
reorganisar o paiz, cujo regimen militar
•; organipujão interior tinham tantos pon-
los dc contacto com o prtissianismo que
trabalhos para destruir, c impossível es-
perar que a Rússia desempenhe, sem nina
pausa, um pape', proporcionalmente tão
actlvo como outr'ora uo proseguimento
da guerra que os aluados estão conven-
cidos de (p;e ganharão, Peço-vos conside-
rar_ como certo que a Rússia desconcer-
lará, cs niáos prophetas e que provará
que 6 seu exercito cotnprchende perfeita-
mente os seus deveres para com os seus
aluados e os amigos da Rússia e da Hti-
maiiidade."

Vinte e dois paizes ji rompe-
ram relações com a Allemanha.

LONDRES, 14 (A. II.) — Em respos-
ta n uma Init-rpcllui.-üo, hoje, na Caninra
dos I/onl.>.-, o ministro «lo Bloqueio, lord
Robert Cécll, declarou que os paizes ipie

n"]j i romperam relações diplomáticas com a
Allunaiiiiu fr/iam: Ilit««sla, Franca, Bcl.
glea, Orfi-BretuuliiL Servia, Muntcnegro,
Japtlo, Portugal, Itnllu, ltumaniu, Esta-
dos Unidos, Cuba, I-nuumíl, fhiiin, Ura-
zil, tiollvlu. Cuatemnlu, Honduras, Nica-
ragiiti, Libéria,-Haiti é S. Domingos.

Os tres primeiros paizes — disso o
ministro — estilo cin guerra eom a Al-
liiiiiinliii; por Iswiy devem ser incluídos
uo numero dos iilllnilns.

11. i — O commu-
manhã illz. o «ie-

LONDRES, l-l (A.
nleudu official «lesta
gr.tnte;"l*m povo avanço n lé>te de liçssl-
nos, Miiiblimilo com u pressão, dos lu-
lílczes an sul tia nussu frente de útil-
qne. ««brigou os nllcinãcs a ubainlonui-
importiiiitcs secções An primeira linha
il.) <sj'stenia defensivo ilo sector entro
l^s «> SuíiitYves.

IVrsegulmõs dc perto o Inimigo e
.¦i««iii«:;liiiiu coiisUleíuvfllnciite a leste
«1.. b«««i|iu- .lt- Pliiegsleelt.

Oanliiiiiiiiai terreno ao Inimigo, nus clr-
fumvlsliiliançns do On.-purd, e effeeluft-
»i>K -ralils" sobro n« trliicbeinis lnlinl-
s:iv no norte de Bullccourt é ao sul >l*o
H.niRi-, de onde regressámos, depois queflí.eui,N alguns prisioneiros."— O ««imiiHiiilcuilo ilus 15 horns diz o
FCRltlltlc- *

"ii Inimigo, durante n noite, dirigiu
hiimliiiiiletos pouco demorados, mas Vlo-
Ii-ntos. sobre a região de Braye, ao nor-
te «le t'1-uoniie. n nmoéste tle Relms, ini
margem esquerda do Mctise o na dire-c.Ao At Cnmlôrcs,

o< ataques repentinos, tentados depois
«esses bnmbardelosi vl<snndo pequenos
liostus dí.s diff( rentes sectores, frticas-"¦"'ii" por completo.

Por nossn parte, fizemos Incursões cm'•uiu trincheira nllouiil, a ifwie da hei-««ide Nuvailn, dali regressando eom uma
dezena do prisioneiros.''
A QUE'DA DO CAMBIO ALLEMÃO
, ROMA, ia, (A. H.) — O cambio Ri-afm.io continua a baixar, tendo chegado,
homem, a 67,5 francos, por cem. marcos.

A dcmccracia russa não trairá
t causa da civilisaçao.

¦NOVA :Y0RK.-1-1 U. A.) — Dizem
do Petrogrado «tue o jornul official ilo
Conselho de Operários e Soliladi.s, a pro-
poslto da nota dos Estados Unidos da
America, diz que a. mesma uão deve ser
coniuientuda, poM o democracia russa
sabe mullo bem que „ caminho paru a
paz universal está justamente átraz da,
luta que as classes laboriosas do mun-
do sustentam contra o Imperialismo;
A SESSÃO DE HONTEM NA CÂMARA

M.ANCF.ZA. REVESTIU-SE OE MA-
XIMA IMPORTÂNCIA

IPAHIS, 14 (A. II.) — A sessfl<rdc hoje
du Uoniára teve a mnxlinu impoi-tuiieiu.

I.ogii no eoin(.(;i) dos Inilmlhhs nppsrcccti
na uiliunu especial 0 geneinl Perslilng, eom-
mandante (,m chefe dó cxcrélto nni-te-iimori-
caito 1111 H'"íillica, sendo silvo de griindiosn mu-
iiifnntai.-a.i- dc s.vmpathiit.

O sr. Rihót, chefe do gabinete, dlscursun-
do a respeito ilus ncontcehiicntos ila fíreciii,
niostrou como na potèncJus proteetoras ti-
nliuiii o direito 11 o devei' de restabelecer a
constituição violada.

Constatou «|tii\ salvo um lnelileiite isolar•Ju em f.nrissa, a Intervénçilo foi levada a
eiibn pelo gemido)* Juniiiirt sem neónutn sue-
cesso lamentável:

Declarou tuiribeni o chefe «lo gabinete une
a abdicação du rei Cunstuntlnò tinliu inudu-
ziiiu em tudo o iiniuilo n melhor Impres-
rão.

Em (ioguidn, o sr. líibot saudou o general
Persliiug e recordou que u entrada dos Es-
tudos Unidos 1111 guerra e a mensagem íecéa-
temente enviiula pelo presidente Wilson ã
ltiiísia silo- iiconteeimeutu.s capuzes de ro-
confortai-—"se nós pudcsehios dclíiii- nha-
tt;l'".'E (i sr. iltibot ('oiieliiiu:''Mns são iiuiiiiinies em responder nn pro-
si.lente Wilson: "Não cederemos 1 Ve^ce-
l'1'iii.ia!"

Tqnioii depois a pnlavrn n sr. Vivimii que
tiiirroii longamente 11 sim recente viagem uos
Estados Unidos c ns miuilfestnçfloa gi-andlo-
sus (lit população em linnrii da 'Ernnça.

I.Miinite.itiiu a sua admiração peln coragem
<a« pela sorén{dttde com que a Ameiiiii do
Norte ciitruii nu antrm, "entrou nu uossu
justa causa", dlscs o s)'. Vivianl.

E leriiiinon:"Não pude haver ptiz sem victoria; O nos-
su dever ê lutai- tttfi 110 fim.

Não iiiiilemns neeltiir umn pnz precnrlu
sçni entregai' os nossos filhos ti hecatombes
próximas.' (ApplauSosi)

A Cumaru resolveu mandar, uffixni' nos
lugares públicos pnr toiluo puiz us discur-
sos ilus srs. Hlilii.i e Viviaui.

Os italianos rcpelllram o inimi-
go cm vários ataques,

ROMA, 14 (A. H.) — Refere o ultimo eom-
municadò do gi-neral Cadorna que, 110 pliin.-ilio
do Asiugo, n inimigo cffccUiou 11111 forte at.T
que contra ns novas posições 

'ilalinnas 
no

monte l-Vrlignra, mas foi rcpellido cm desor
iltmcont jaraves perdas..

As lintulivas de sorprezã il0 adversaria a
lioMcslç de Gorizin c ao sul <lc Castagnavizu
foram energicamente reprimidas pelas bate-
riao italianas. " ,- ..,

O EMBAIXADOR DO BRAZIL. EM
LISBOA, OFFERECEU UM BAN-
QUETE AOS MINISTROS SUL-
AMERICANOS, ACREDITADOS
JUNTO AO GOVERNO PORTU-
GUEZ

LISBOA. 14. (A. A.) — O embaixa-
dor do Brazil nesta capital, dr. (iastão da
Cunha, oMrreceu, hoje, 110 palácio da nn-
baixada, um grande banquete aos minii-
tros sirNamericanos, acreditado! junto ao
governo de Portugal.

Todos os rl.-a.rs de missão da Ameri-
ca do Sul compareceram á es?ç banque-
te, que transcorreu cordialissimamente,
sendo traçados brindes muito nm.stoioj.

AS ATROCIDADES DOS ALLE-
MÃES NA CAMPANHA SUB-
MARINA

LONDRES, 14 (A. H.) — A brntall-
dade sem limites da gue.ru submarina
iilleinã rcvcla-so perfeitamente nestes
dois novos casos, cuja narração «'- ba-
seuda nao declarações authentlcadas dos
Nobrcvlvcntes:

Nn dia 13 dn abril próximo passado, a
al.ir.eiiMs OU tresentas milhas da terra
muis ptoxlma, uni submarino allemão
initteii a pique, sem nvlso prévio, o va-
por Inglez "Rarlba", que teve os esta-
leres de cotlbordo despedaçados pela
explosão.

Dez homens da tripulação foram ro-
colhidos por uma einburcn<;ão, doze dias'depois, c transportados para «. hospital,
ondo chegaram cm estado lamentável.

Esses Infelizes tlnbum estado expostos
(Is Intempéries, durante todo esse tem-
po, dentro de um escalcr aberto, o sup-
portado fome c sede durante sete dias.
Dois deitou luccumblram logo ipie deram
cutl nda 110 hospital.

Aluda não ha noticias de um seguir
do escalcr, contendo 21 marinheiros.
Rect-a-sc que tenham morrido.

Outro caso:
N,o dia 10 de abril, a .240 milhas de dis-

tancia do mais próximo ponto de terra,
11111 submarino torpedeou, sem aviso, o
vapor britannico "Cithness", que se
afundou cm poucos minutos. Todo opes-
soa', que havia, a bordo, foi precipitado
ao mar, na oceasião ria explosão. Um pa-
trãoe 29 homens morreram afogados .Os
demais, tendo conseguido nm cscaler que
virára, lograram, afinal, saltar para den-
tro delle. Nessa emberração andaram á
matroca, dezeseis dias, inteiramente des-
prevenidos dc qualquereipecie dealimen-
to. De cerca de vinte homens que linliae.
buscado Òsie meio dc salvação, apemi.i
dois sobreviveram e foram recolhidos em
horrive'.- estado. Um dos salvos, primeiro
official a burilo do "Cnilhncss", tinha
perdido um dos pés, em conseqüência do
desastre, aprcsfiitlinilo, além disso, va-
rios ferimentos graves.

Esííj factos mostratlt a inconcebível
brutalidade dos allemães, que abando-
naiii, á mercê das ondas, cm pleno ocea-
uo, 03 sobieviventes das tripulações dos
navios ipie drestre-em, mas põem em re-
levo a magnífica coragem dos marinhei-
ros e officiaes da marinha mercante, cm
faço de semelhantes horrores.

A situação na Grécia
NOVA YORK, 14 (A. A.) — Telegrit*

pliam de Atheims que u rei Constantitioio
sua familia ainda se encoutrum iiuqiieila eu-
pitai.

Accreseeiilain os IcleRrainmns que as me*
(lidas militares que estilu seudo tomadas 11c-
los ullludos 1111 Theisalla C no golfo de Co-
riiitho prosegueni com pleno çxtto.

NOVA YORK, 14 (A. A.) — O De-
pártamentn de Espado declarou que o gu-
veniu não tomou parte na abdicação du rei
funstantino d.i Orcçiu, por serem os Esta-
üos ruídos simplesmente aluados militares
o econômicos dus nações da "Eiitentc".

A esquadra norte-
americana na

Bahia
Regosijo em S. Salvador

S. SALVADOR, 14 (A. A.) — O assiini-
pio do dia em todas as rodas desta capital é
a chegada da esquadra americana.

A esquadra, logo «pie entrou na barra, sal-
vou á terra, correspondendo o forte de São
Marcello.

Todas as- casas comnifrciacs e bancos allia*
dos daqui 'hastearam uns suas fachadas os

pavilhões de suas nações, em signal de re-
Rosijo.

Uma grande multidão assistiu das eminen-
cias da cidade a entrada dos vasos de guerm
norte-americanos.

O estudo sanitário a liordo dos navios'ame-
ricanos é satisfatório, tendo apenas -Jjavido
durante a viagem alguns caso3 de patrtidit
sarampo entre os officiaes. A marinhagcni
moslva-se satisfeita, tcirln alguns dcües, logo
que desembarcaram, procurado ávidamcuii
noticias da guerra, deixando transparecer
grande júbilo quando souberam que- o Drazil
tinha requisitado os navios allemães. A esqua-
dia trouxe o destino dc nilo mar, procurando
o porto desta capital- para receber ordens.

... !»¦ > em a m« ¦
11'elo sr, ministro da Oncvrn foram no-

meados: — pnra o curso de iiperfeiçuiiinento
d,i instrucção de infantaria, iliwtur, «. ea-
pltão 1'i'ilro Chr.vsul iPcroaudcft Draxili
instrncti.res os priirfclvoâ leaemes ,lo.sí liar-
biistt Monteiro o Edllhnln -llurdes Aleof.iru-
du, seguiiiliii! tenentes Ncwtõii do Andrade
1'ai'açnsc e. Álvaro Friiis Vlllur,

íH__B__HH_____I
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Jji ¦t__1i _____¦

WHITE STAR COMPANY

Após demorada visita & sua terra na-
tal, onde gosa de geral acatamento o
real prcitiglo, «oiim uma dis maiores in-
(liicniiis políticas, chega, hoje, de De-
lim do Pará, o dr. Firmo Droga, ex-depn-
tado federal, e um dos '"carieis" do
Brande partido que sempre apoiou a
ii.çao politica do exmo. sr. dr. Lauto
Sndic, benemérito governador actual do
Estado.

Político de convicções, c nobre linha
do altitudes, sempre colterentei, de iurie-
pendência « caracter na sua vida publica,
o dr. Firmo Briga, que é também uma
iiiteiligencia culta, gosa, mesmo como
cavalheiro, em nosio meio, onde reside,
de grandei sympathias e admiraçôti.

O illustre paraense viaja a berdo do
paquete "Bahia" do Lloyd Brazileiro,
que hoje chega do norte, ás primeiras ho-
ras do dia.

Ao desembarque do distineto político
paneire. comparecerá, .decerto, grapde
numero dos seus correligionários, imi-
gos c admiradores, que lhe irão levar as
boas vindas, votos estes a que uos as-
seciamos.

Um satyro • ás voltas
com a policia

Violentou 11 «iiipregAdft
dentro âo seu esta-

li ele cimento
As nutorldnilcs do 3* dlptrléto policial

ii' luiiii .*.«• |.r«'.•«¦iitciurtitc cinpetihtiiltiN UO
processo quo Inlclnram cotitia nm typo
j.irviixu, que, viilcnilo m< da lua posl<;Ao
«li* 1 11 ia li., violentou uma das «un em-
pregadas, -uma menor, u qtirm vinha, lm
longo K iiipo, cortejando.

I''.' o caio qtii-, lin Ir 111 ini", vao paru
tri'« imitou, trabalhavam na mesma casn
1 .iiiiiiiinl.il Kmlllo Num . Hibello u a |o-
veu ihIiIIii roíitliibo. filho, do um func-
l-|<>'irtrlo publico, ', la-lilenle uns hiilnir.
blos.

Xa ineuma caia Ntuirn principiou a
Ililglr olhares alamblcados a Joven Ovl-
.Ila, que nfto os correspondia. E o "d.
Juan", qne sd dcicjavu posiulr a Joven,
nüo se Importava com 11 sun Indlffercii-
«.-a. E, cDUMlgo mcsini,, Nunes pensava
que melhor scrln a poiso da Jovi 11 quanto
maior foiso a 1 «sistencia por elln feita.
E, nsslm pensando, nlo dcianlmnn.

Ultimamente foi Nunes cstal>eleepT-«ic
na casa 11. 135 da rua Buenos Aires. A
esse tempo encontrava -.* Ovldla irm
i-ollocação i< pnr Isso aceitou de bom
grado o logar que Nunes llu- offcrcceú
cm seu estabelecimento cotnuierclal.

Duiaiito os primeiros tempos uão foi
a joven Ovldla. Importunada prlo "dou
Juan".

Ua dli«, porCm, preparava-se ella para
aalr, quando Nunca a releve, pretextan-
do serviço urgente. \

Os outios empregados da casa ha-
viam abandonado o .serviço e se tinham
ausentado.

Ficando «.o cm casa com Ovldla, Nu.
nes aprovcltou-so ita oceasião para vlo
lcntila, depois do umonlnçul-u e mu
nletal-a.

Praticado o crime, o «atyro transpor,
tou 11 menor para -sua residência, onde,
sob prnniessus pe: fidas, conseguiu dei*
fo o silencio sobro o srn infame proce-
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Entre Hospício e Alfandojíi

O Grêmio Paraense põe á disposi
ção dis pessoas que queiram ir a bordo, dlmento.
receber o dr. Firmo Braga, varias lan- rasiarom-se os dias, nto quando nm
chás, ás 8 iL- horas, no cáes Pharoux, ,,° di victima, descobrindo o crime de
devendo o descmbarqiio reilisar-se ás to Nun«o, dennnclouo fl policia, quo esta
horas.

?«•**

Quando procurava nlli-
vio, morreu

agindo no caso.
O satyro nego o crime, na delegacia,

onde compareceu, Insultou a sun vl.-tl-
ma, tentando mesmo aggredll-a»

O Inquérito prosegue.

Cs balanços de sor-
presa nas

agencias postaes
Cain0 medida fiscalisadora adoplada pclú

Adelino .«tonres rinto,, no passar pela
rua S. Francisco Xavier, hontem, sen-
tlu-so mal o so dirigiu a ümu pharma-
cia, nflui de pedir soccorrçs.

Quando cro attcudldi?, .falleceii. «eu-
do seu cadáver removido plm o Neero- actual 

"director 
doa Correios, c que tão lions

tcrlo, com gula «Ias autoridades do 15o «emitidos lim dado, continuam os balauços
illsrrlcto, quo tomaram.os necessárias ic S0'Pr"» Icvaddi a effeito nas suecursaes e
providencias. .',' agencias postara, desta capital.

n aaian-iia íiiii.o ap L_£_AL „„» ,- ' 'HoBitiú, foram balancradas as agencias doO morto llnlia lfi nnno«, era ctuado. Encantido, do Pcdregulho, do Rocha, do Ban-empregado publico, e residia íl ma Jor- gó. da rua Riaehuelo e da rua .Hunia-yTá. sen-go Hudge n. 40, «tsa_,*f..,- ,. do encontrado tudo em perfeita oídem.

SsLil",.' Ul'». "•^'í
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NO e papa as MOLÉSTIAS da PELLE

n»»h-.

ü^fve 5émprê o

^RISTOLIliO
rA VENDA,EM TODA PARTIR

Manchas
Snrdas i
Espinhas'
Rugosidadcs
Cravos

Vermelliidòea
Comicliõcs

; Irritações' 
Friciras
Feridas

Ccspes
Perda do Cobcllü
D6res I
Ec-temas
Dorlhros 

Golpes
Conlusõèb
Quernindifros-
Eryüipelas
liillammnçôca.

Dcvc-ae empreflal-o lêmpre de accordo com ss IniIrueçBes que
. ;¦,, «o-paataa esdo 

^'^^^0^.
AraulO Freitas & C'i •«—« >«0 DE JANEIRO
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SALDOS E RETALHOS
EM TODAS AS SECÇÕES DO

PABCBOYAL
Circulo Ca-
Ihollco

As conferências do padredr. Jorto Gtialbsrto do
Amaral

*' A VONTADE '

cm e n vontade. Quando disse acima quesuo dh-ersu» os seus objeclivos, mais uüo
quis dizer que, por isso, mesmo, ambas secompletam.

Tor isso fi ipio uma o outra mutuamente seinovem, numa admirável reciprocidade dc cs-fi.rços.
Silo violentadas, operam por necjssidadn

qnaniia »e acbani u iotelligeneiu Rob a irrn-diacilo dos primeiros prineiplos, e n vontadetiltrailndR jndo Bem Perfeito, universal.itas, em se I rutnmlo dc ««bjeetos intelle-
giveis particulares, sem o ful-jo). dn eviden-ciA, n intclligenein permaneço livre na sunndhesilo, da mesma sorte que n vontade nilo6 determinada quaudo se Ilic; untnlhnm bensem «pie fó reluzem trnciis' particulares, efls vezes beui obscuros, da Itondndc Abso-luta. a

O padre dr. Joilo Ounll|iirto realisou hon-
tem, fls UO horas, no Circulo CathÕllco, umis
umn conferência dn sírlc tjuc .orgunlsou pu-ra: esto nnno. j Hflo Insaciáveis na sídP do saber e nn fomelin pcuBamento de Ollé Laprune sobre o do iVmai'.
feitio cxperiniçrital o liuniniKi ila pbllôsoplilai| Põ&estn drirudeira ambiçilo de abranger

cudo-lbe 6
um mundoie pusRa (pio os gi-nn-j pequeno.des doutureu do «nber peiiputetico deiluzem i AnteS de e-.pr.i- ris pontos mais caractcrlü-ensino; mlm.ruvel _que ..ipii.sfi repete. As' tk-os du formação da vontade, udiluz duasnf-ries de exemplos pura comprovar u desus-tre du instrucção dessjudadn da verdadeira

icitio experimental e liunuuio ila phllósoplila l'o.-. enlu derradeira anibi.ilo de ieneolaslleu, foi o exordio desta eonfe.eueiu, as coisas, coubecendo-as e-queréaiipio|' vCrsoll sobre "A Vontade". i que n iilnia de corto modo se tornu nrlí do que em n.fis se pusRà que os gran-j pequeno.
llftll li,illl...  ,1., ,a,i1<..la .1aJ.1^1..1) .1 S.  ' .

fôrmas dós pP;ts büo nconlpàniiadus <le
elliiiu.ões corrélátos; a- que pe. dil o nome de"uppelHc uriturul". 15! uma espeeie de syni-
patldn que ne eneontra rio Universo1—essn
tendência que Itíva ns entes a mutuamente sedarem. O curso dn água, u nsíensilu de fogo,
a (jiifrln dos graves—silo ns suus resiieeti-
vas inclhuicOcs conseqüentes ils ffliiniis quoIbc3 silo peculiares.' ,' '

Coino a intolligcuein recebe u Impressão
dus espécies das coisas quo assimila, ha deter n Inclinação coirespo.iileute, u que H.Thomn:i chama o apjietito luitural, ou voa tá-de, que d a potência pela qual pôde u Intel-liger.eiu tippcteeei- ns coisas que tem repre-
sentadas mentalmente. . '

l)ivo:'8lfjeum-se a intelligenciit o u von-taile, cujos objectos silo dlffereutes — n
verdade o u bondade.

O aelo d,. iute;iigea.?eia pareee-so com o
repouso e o du vontade cum o moviinonto.

Iniepia-âvcil coriio' fie eneuulrnin uo lio-
mem, csfba ntliiluítòs nunca se Inuivcra do
eiiltivii.-.uni só com despiozo do «utro.('onlrn it cjçíiíslva' edntacilõ dn ínente uão
corfl Iiiopportutin- (Uivlr-seit voz dós ''mnis
ciuiipeit-uies ine$l'"es.

Fala em icimeiio lognr o inim.irtal Pontl-fico Leílo XIII, que eninpiiroii com o Ilibo
eo::ilemnado ít ne;* partido :io meio no eeletue
julgamento de Sltlomllo. Jloslriposo iittentu-
dc enutru ajiiitv.rez.i liiimaun, u cónèlnsilò lo-
gieantente uedualdu .do abnnduno da vontade,
sem fi.i'iu:ii;no solida, 6 o ujiintiu-se u nrgu-
monto du intéliigenciu .Is pervertidas lueliua-
!.'Õ0S llon ItlflOS.

Com o lund.inso ensino do facilo XIII. es-
lilo de accordo varias autoridades moqWnas
o insuspeitas de elerianllsnío.

J-V' Uurtillon, pni;u quem níio 6 cxncta a
plirnse "uma escola que se fúnila fi um eur-
ecro que se feelui"; «5 illeiiri Iíobort, I.om-
bfoio c outros do mesmo sentir.

J.'ilo Sa> pouso que sejiiinns-nôs, os entho-
Itcos, infeiisos fl dlffitsilo dus letras nus elas-
sos, sobretudo populares. , .

dliiito-no etivíH disso foi ri revolução quese nppi.z fl ICgreju. nu fuiii]ucno.dc escolas,o i.ue nerfl om iiulrit'.eoiífiívejieia objoeto domuis lunpliis eonsiderncOes.
Dos nossos padres.quc tOlna intulçilo rixa-cln das necessidades ('ontomiWirnnoaB, çitri o

(rador vários nomes, que lembram o esfor-
CO euroudo ile cxlto nu éroncilo do oscolus
pura os desprotegidos.dú t.oclodiide, e onti:.!outros a (1<> seu grande nhiigu pndro Jlnxi-
iiiiuno Loitri, .|iie, u uuno pussudo, fundou,
pnm filhos do uiildiidos, liinu^sicblri boje flo-reseeiite, IdiUl de outriis que sub sun di-leceilo a Impillsp su abriram-em fl. .Piuiin.

O que repiigna u quiilquef espirito bem
intencionado fi o excliisivli,iiiii;do ensiuo fui-incido fl Intelligeneiii, esqiiocemlo-se da re-
etn odlicacilq de nosso ap'pt)ti|e ou fneuldude
ilus IiosSllS teiideucius'. .'O estudo que passa a fuzer, no mesmo
tampo que fi ciintlniiasflu destas idías, cum-
pletiv os princípios elucidativos de muitasImportantes qucstOes quo rospeitmn fl vou-
taile.

Jiiitiiiim nüo us lieaciiu enti'e a latclligen

Moral, o a Inflncnclâ «Jiio. n vontade exerceí.as operações intolllgentcs".
Por derradeiro; eitu rim eommcntario doJules Simnn Acerca «ln familia, que fi a aben-

conda escola ando sn hilo do formar as von-tndes o coisas gradas, fl pratica do bem.

Psra se v:ir,ar do commissirio

Em Nictheroy
Associação Coiiiinorc.inl

Conforme annuncios e boletins profit-
snuente espalliados por Nictheroy, ro-
utilram-so liuntcni, fls SO lioras, oa
couiuierclnntes o industilaeo ilu vlslnba
cllade, com o 'iiiultt. dn preítor o sen
edncuMÒ A grande conimlssilo do com-
uier.ii. iiiiu nesta cupllul vem combateu-
do as Mii-lciliailes dcuoininudas du rcsls-
t ruela.

Abir.n u t-tiillo pelo «r. Marinho
Mury, presidente da Assoclai-flo, íol ac-
«•taiiiii.lo para dirigir os trabalhos o dr.
Rodulpho Macedo, que convidou para se-
creliuli.s m sr. JosC Kvangellsta. da SU-
va e Francisco Kodrigues do Cruz.

Pelo dr. Iti.ilolplin kliccdo, membro
dn gramlu .•uuiiul-tííio do commercio do
Kio do .tu.ii-lrii. foi, cm vlbranto discur-
so, explicado o fim du reunião, bem
como os trabalhos que tem fdto a com'
míssil o dc que fae parte.

liepuls de lungoa debatei, cui que
marara parte vários associados c mem-
bros do commercio, ficou a illrc.-torla da
AsioclavRo Commercial autorizada «i tra-
tra dos meios precisos para dar cnmba-
to u esses uinlis que vêm atrophluudo n
Inilustrla o o commercio de Nictheroy.

Estando presentes ft reunião os srs.
Pedro Soares Martln«, da Cnlilo dos
Operários Estivadores da capital da Kc-
publica, e Bernardo Hurtado Muiloz, de-
legado da .Succm-sal dos Operários Es-
tlvadores, cm Nictheroy, depois de va-
rios debates, cm qne falaram os srs. pro-
feseor M. M. Jardim, Manoel Pereira
Duarte « M. Madeira, a assembléa resol-
vu que lhes tosse dada a palavra, tendo
aquelles senhores explicado os fins dns
suas sociedades.

Finalmente, foi npprorudo unanime-
mente qup a A«sOclai;ilo passasse tele-
grammas uos si*s. presidente da Ropu-
blica, dr. Nilo Pcçanba, dr. Aurellno
I/cal, chefe de policia, e presidente do
Estado do lllo.

O dr. U.idolpho Macedo, encerrando
as trabalhos, dtpots de ugraüecer a ln-
illcuçilu do sen nome, fez um appcllo nos
comuicrclautes, aos lndustrlaes, ft lm-
prensa c a todos, cinflni, que tt-in inter*
esses no lorrilo fluminense, pára que tra-
biillicui cm príil dessa justa causa que 6
o reergulmento do Nictheroy.

Um desastre a liordo
do paquete

Inglez "Barro"
Hontem, fts' 10 horas o 30 minutos,

deu-ase uuui triste oecorreucln, a bordo
do paquete lugloz "Ilarro".

No momento cm que se procedia 4
respectiva descarga, nnipielle navio, o
estivador Andifi Bengalla, bespanhol, rc-
sidente rt rua Huriio do S. Eellx n. 100,
foi upaiiliiidu pelo gulncbo do referido
paquete, recebendo nessa oceaslito va-
rios ferimentos.

O estado do Infeliz trabalhador 6
grave.

A victima foi soccorrldn - pela Assis-
tcncla Municipal, tendo tomado cc.nlie-
cimento do facto a Polida .Minlilma.

A policia os estragou,..

E vão ser processados
llurbondlnlioi, ciiipuidlulii.s, com 01

cabellos lustrosos collados fl nuca e rc-
pnrtldim cm pastluhns, passavam bon*
tem pela rua do Thvutrü o.» Iut«ri«ssan"
tes rupnz.s Oaspurluo Dluli dc Krcltn
8 Ricardo da Silva Neves. IMioMndü o»
quadils, lunar,mn ora aqui. orn mais
iilfin, apiiN-iiiiiiiu aa vitrines das cu<a«
cominerciaes, quuiiiln foram l.iicir..inpl-
dos pela policia du ;i" districto. que, ilm-
confliudo «Ia sua profissão, us Interro»
gou a respeito c sobre o que fardam.

E, como nfto obtivesse respostas st*
tlsfiiclmiris, foram ambos levados para a
delegacia local, onde estilo detidos e pot.
onde vu o «er processa dos.

E oh dois Interessantes mnclnbos hV
nicntiivuiir.se: t,<

— Esto cominlssarlo tem coisas..¦<

YGRK
' MISTURA
O MELHOR CISARRO-

Deu com a cabeça nas gra-
des do Kadrej e foi para

ay Assistência
' Estima velha conhecida da policia. Me-
retriz, cbria habitual e desordeira, Ma-
ria dê Almeida, por varias vezes tem
ajustado contas com a policia e com a
justiçn, pois, são inntiiiiOros os processos
a que já respondeu, por v«dia>gein.

Hontem, eram 23 horas, appareceu pre-
sa na de'.egacia do 4° districto, a Maria
ds Almeida. O commissario tomou notas,
e mandou-a recolher ao xadrez, Foi o
quanto bastou para que a merétriz ar-
niasse um "rolo" 'formidável.

Uma vez recolhida ú prisão, díu com a
cabeça nas grades, por varias vezes, O
sangue jorrc.u e a presa declarou, então,
que tinha feito aquillo propositadamen-
te, pois quando fosse solta iria se quei-
xar de ter sido espancada por ordem do
commissario Mario Ferreira, que sn en-
centrava dc serviço. Não é a primeira
vez que a terrível mu.herzinha procede
por esta iVirma. De vez em quando, todas
as vezes que vae presa, tem este proce-
dimento. Tanto assim, que os médicos da
Assistência já .1 temem, pois tem por lia-
bito agagrédi.r os .facultativos que a'vão
Bocccirrcr. Depois de medicada 110 Pos-
lo Central, voltou a vagabunda á delega-
cia, onde foi recolhida novamente ao xa-
drez.

Tem cila 22 annos, é branca, brazileira
O reside á rim General Câmara 11, 330,
uma conhecida hospedaria, pertencente
ao indivíduo Alfredo de tal,-cavalheiro
que é official da Guarda Nacional,,e ou.de
os escândalos e desordens são dfarios.

Este final vae enviado ao dr. Pereira
Guimarães, delegado do districto, que es-
unamos vae agir.

LIMPANDO A ZONA

Trinta mulliere&
no xadrez

.0 delegado do 4°-districto, dr. Perel-
ra Oulmariles, em companhia do sargeii-
to Figueiredo, correu liontem us ruus
do seu districto, prendendo trinta o
tantas . mulheres que ise epicontriivaiu
perambtilnndo pelas mesmas.

Todos ellas vão ser processaria,».

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliária completo para uma casa

com 36 peças por 1:600$000-

RÜA DOXHKATKq. N 1

Telephone C. 476.

Um charlatão as vol-
tas com a

As autoridades policlaes do 6° distrl-
cto acham-se lis voltas com um cava-
llielrb que, llitltulinidose uma "celchrl-
dade" mundial, 6, alfm do innl«, ndvo-
gudo, medico, cscrlptoi-, Jornallstu, poe-
tu, etc. j

Estabelecendo, o sçu "consultório^ fi.
rua do Cattete n. 30-1, onde recebe os
IncautoH que explora, o "cavalheiro"
Moura tiacerda, acha-se convencido do
que h.clina de ' sua "importância" pes-
soai nailu mais exl.stc,

H, por Isso mesmo, u sua ousadia in
ap ponto de publlea.r e distribuir pro-
spe('lü*3 elogiosos fis "curtis assombro-
sus" por cllc ícitns..

Orando foi o numero do consiileiitci?
vlctinias dus explorações do sr. Moura
Lhccrdíi, entre cllos o Industrial Auto-
nlo 'de 'Oliveira', residente nó CeútA c
que puru nqul velo tratar-se. ''

lOste senhor, telulo ciinipreliendiilo que
hnvin Miío vlctimu'ile iuuu éxtoivuio,'
proeuioti ae àutorklndes do O" districto
e aprçsèiltoit quelxn.

A respeito foi inlcluilo Inquérito, ten-
do sldó ouvidas varias pessoas, victiinns,

, «lo ÍUtoclOgfi charlatS», J

Com as pernas esma-
gadas por oim bonde
Quando, estaliaiiadaiutute, pretendia

tomar o bonde n. 450, linha Coqueiros,
conduzido pelo motorneiro Francisco Jo-
se da Silva, no largo de S. Francisco, foi
victima de sua imprudência o nacional
Abílio Santiago, solteiro', dé. 35 annos O
empregado uo Café Java.

Aliüio, que leve. ns. pernas esmagada»
pelas rodas do reboque, depois de pensa*
do pe'.a Afsistencia, foi, em grave esta-
do, internado na Santa Casa.

As autoridades do 3* districto tiveram
conhecimento do desastre, providen-
ciando a respeito.

Na delegacia, compareceram diversas
testemunhas, que são accordes om ufíir-
mar a iiinocencia do motorneiro.

Um conduetor de bonde
aggride uni passageiro

a pontapés
Na rua Frei Caneca

A 1 hora de hoje viajava uo bonde
n. I.-!S, linha --Iiuptiglpe", o marinheiro
nacional dc iiuiiie Fausto da Silva Anor,,
quando, ao passar o vchlculo pela, rua
Frei Caneca, o referido marinheiro, ten-
do dado signa! dc parar, preparou-se
para saltar. Mas o condiietoi-, Manoel'
CorrAu Barbosa, regulamento S,52, an- %
tes que o bnnde punisse completamente.-
deu o signal de partida.

Fausto Intcrpellõtt o conduetor sobre
tilo Incorreto procedimento, obtendo o
marinheiro, como resposta, um tremei».-.
do pontapé, pfaspegndo por IlurhGsii*
caindo ao síllo, sem sentidos.

A polida do 12° districto -cffecttiou'á
prlsilo do perverso conduetor d o tran-
caflcu 110 xadrez, c a Assistência, quo
prtmiptiimciite compareceu, medicou 9
infeliz marinheiro.

As jazidas de carvão no Rio
Grande

Chegou liontem ao conhecimento
do ministro da Viaç.lo que loram
descobertas importantes jazidas de
excente carvão ua regulo das minas
de S. Jeronymo. no Rio Cranda do
Sul.~-

' '¦'» 
1 » —¦ ¦¦

O <lepnta(lo Mouiz SdcIuó
• -concede uuia eu-

trevista ao "Jornal de
Noticias'' da Bahia

sobre a Convenção de 7
do corrente

S. SAWADOR, 14 (A. A.) — O "Jornal
de Noticia^.'*-, èpIr.uVjstou o deputado Monii
Sodrí, rccjjrnjclicgudo Ucosa capital. Disse o
entrevistado, cjnc a .Convenção realisada rio
Rio, se .revestiu de graude brilhantismo, ten-
do comparecido os poüllcos de correntes di'
versas,, Salientou, que .„ sr, Alfredo Elüs, an-
ligo companheiro do conselheiro Uns' Bar*
bosa, concordou i|tie ¦ o-manifesto dcsic n5a
ecoou 'bem na politica internacional.

."Apesar de ser contrario á guerra, lavro <
meu protesto contra os toípcdeaincntos". O
deputado Sodré A\r. ser possível umn harino»
nia para 'bem da Bahia entre oa políticos dis-<
cordahtes.

Regfisiro de títulos
e documentos, recentemente creado
pelo Congresso Nacional-.

Official, dr. Duarte de Abreu.

Rua do Rosário n. 81
Telephone, 771—Norte

Morte 
"ripesifliãa

A' mesma -iiora oceorreram duas niOH
tes. Dois indivíduos, às 17 horas dc lion-i
tem falleoeram repentinamente. O prw
meird, o cozinheiro José Teixeira de Sotw
za, portuguez, com 64 annos de edade,
solteiro e residente á rua da Assembléa]
11. 33, onde trabalhava, sentindo-se súbita.-*
mente incòmmodado, abRndonou o sern
viço, para procurar -medicamentos, quatu
do veiu a íallccer.

O seu cadáver foi, com guia das auto'*
ridades locaes, enviudo para o Necroteri$|
Policial. !

& lusSraeçiQ em
O sr. presidente da Republica, recebeu 34 .

padre Primo Maria Vieira, reitor do Santua,<
rio .Episcopal da AWiadia dc Água Suja, di*'
cese de Uberaba, no OSáfttdo de Minas Gerae*
conimunicaçiSode iter sido assentada, naquetlf
logar, a primeira pedra dc aitm grande' edifício
cuja construcção vur ser levada a effeito parí
nelle ser installada unia casa dc edttcaçSo prj?
maria e secundaria. '

A ccrcinonia foi presidida pelo bispo de)
Uberaba, tepdo sido o nome d0 dr. •W^ence»"
láo Braz ncclamado pelo3 presentes, como b(t*l
neujeriiu proicclor da iiismicçãi>..

•1».
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Notas c informações
O TEMPO

IWtumao «»'»l da atmo*»hera *• alj.. '!*
qtnnii Mm t A ."alia" bironieulci wbrç I
nglio t*t', do pai» continua dlnlpintlo-w l*B'
Umehfe. A rirprmlo ipi« hontem M; achava
aobre ii província de llurnoi Airei, fltemitn
ur lio)», nul» * norde.te c mili Inictnaaa ae
centlmnte, Num antkyclune «obre o ihiir
inirlaltfnal c a maior patte do »ul da Ar

• Prebablliilaiiêi rio tempo de toh., de ipiin-
Iji-felra, íl» inb„ de aiala-fe Ira»

filiado dn Itlo (prevlilo geral)i
Tempo i bom,
Temperatura i "» a«ccn»,io.
Oliulcto Federal :
Tempo t bom. ,
Tcnip:t.iliira: iluvaçUo mau acccnlitaUv

rAQAMCNTOS NA PREFCITÜRA

Pagam-»e Imie, na Prefeitura, a» íolhii do»
Ittirdil iminlcipic» di J a Z, c 01 funcclona
tio» da H»co!i Normal.

A lnstrucçfio na lona rural U mf^ m mm
0 sr, director da ínstrucçao installa notàs escolar,

em Hpnorio Gurgel e Jacarépagüa

VtVtfr ' ' ''

RENDA OA AI.rANIH.UA

Renda arrecadada hontem :
Km ouro. ,,,..<
Jlm papel. .....»•

Tolil. ....¦»•
Renda .arrecadada rie t a 14

do corrente. ....
Em egual período dc 1916.

';«. :ofl?$ jnn
91 :jO<a>.lo'

169:486)80»

i.Sg*:jo6$.IM
j,6iot3J9$o!li>

blffcrrnçi a maior em 1016. 7\}:ou%ju

,.VIS03 00 OIA

Alltmbléa geral dá Companhia de Consttu-
CÇOe» Clvi», 4» 13 hora».

_ Allimbléa geral da BmprlU de Trani-
porte* Marilinioi (em liquidação), a» 13 bo

A Companhia Cirina dc Producto» Chi-
mico» paga. d«» 13 ás 15 bora», 01 iuro« do
"coupon" n, 4, do leu empréstimo por dcbin-

(1 a* batalhão de artilharia (PortalcM
de S. J0S0) recebe, alé o nieiodia, proposta»
par.i o forbecimemo de gênero» alimentício»,
fcrrjgen», forragen» e outro», durante 0 **
acnicílre (ja concorrência).

O cnrrrior OrOtlmbo Munir Barreto Ju-
rilor, vendera na HoUa. em virtude de ai-
vara, 10 5|S accõe» do llanc0 do Conimcrcio
e 117 3<>Í40 acçflíl dn Hanco rio Braail.

Â Coinp.inhi.i lllahieatica pigi, dasi.i
tu 10 horas, o« juro» do sen empréstimo 'rc

lalivo» ao 1" semestre do corrente anno.
listão de hoje em deante misprntas as

transferencias de accftes do Banco doBra-
ii! e das apólices do Hstado do P.spirilo Santo.

. ^aaMaaaaja^aaa»»»».-. -J!?*Í!!!!Z?m^m»mEmna^^ ^

IHfi "¦ ífT'' da^a^F^K.^a^aBa^a^aB HU
^ivflpls Bvl
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Ih II

¦' '' "

CAMBIO

, Mínima, 1.1 • IJ. iMaxima, 13 3|8.
Libra sterlina. ... . 2o$ioo

, Pranco S661
Marco $7*2
Lira $5-1-'
Penem. *«»¦»
•Mscudo --$.17-:
Dollar. ...... 3$7»7
Peso ouro. .,-... 3$87o
Peso argentiiio. . . i?7'a

PAGAMENTOS NO THESOURO

Na ia pagadoria do Thesotiro Nacional pa-

Sair, 
se hoje, 11° dia útil, as seguintes fo-

ia»: Diversa» pensões da Guerra c Novos
contribuintes da Marinha c 'Guerra

O ARRAIAL DE OAMORIM, ONDE VAE
O sr. dr. Manoel Cicero, director Ri'

1.1I ria liutrucçào Municipal, desde que
assumiu o cargo, eitá empenhado em di-
fundir o ensino primário pelai renas
afastadas do Districto federal, onde
mais '¦ ic.l.iin.i l.i a iiutaltaçAo de e»co-
ltts Municipac».

Nesse propósito, o illustre director da
Initrucclo tem feito varias e minuciosas
visitas às zonas mais abandonadas e das
suas visitai vtte, deinle logo, lucrando a
população escolar.

No Districto ric Jacarcpaguá, o ir. di-
recim (Ij Instrucção perdeu, ha dias, um
dia inteiro rie excursão, a vtrilicar a fre-
i|;:.-tu-i.i das escolas e a examinar os lo-
gares onde mais, reclamam iiut.-illaçõcs
de escolas.

No logar denominado Arraial dc Ca-
morim, o sr. director da Instriicçáo rc-
lotveu íazer inslallar dentro de^poucoj
dias uma escola, aticndctido, assim,
necessidade» do ensino.

Para isso, s. s. apenas fará transferir
uma das escolas que não tem frCqucnciii,
mas i|u.' só existem insinuadas em va-
rios lecaes para atteuder &«. conveniências
dos respectivos proprietários.

Hontem, foi s. s„ acompanhado dc seu
official ric gabinete, rir. Ruy Carneiro ria
Cunha, dn inspector escolar dr. Chermont
rie Brito c do almoxarife Carlos Campos,
visitar a localidade denominada Villa
Santa Therexa, na estação dc Honorio

.Gurgel, da Linha Auxiliar.
Nessa visita o sr. director da Instrtt-

ccão foi verificar a procedência rie re-
clamaçfies dirigidas á s. s. e ao sr. pre-
feito, cojitra a falta de escolas nessa lo-
calidade.

O sr. dr. Manoel Cicero, logo ao clie-' Manoel Cicero.

SER INSTALLADA UMA ESCOLA

gir á estação de Honorio Gurgel, vcrl
ficou haver grande numero dc creanças
tendo s. .1. percorrido toda a localidade
c a Villa Santa Thereza, onde encontrou
mais de 150 creanças, formadas, que
aguardavam n chegaria ric ». J-, saudan-
do-o com cânticos.

Ficou, desde logo. resolvido pelo sr. di-1
rector dl Insiriicçào, a installacão de
uma escola nessa localidade, tendo, ns-
sim, atienriido o abaixo assignado dirigi-
do ao sr. prefeito, pelos respectivos mo-
radores.

Hontem mesmo, o sr. director expediu
as necessárias ordens, 110 sentido de ser
localisada em uma rias casas ria Villa
Santa Thereza, por 1, s. escolhida, uma
escola mixta. que terá a denominação de
8a do t6a districto, a cargo do inspector
dr. Chermont ric llrito.

Ao respectivo almoxarife, o sr. rir. Ma-
•ti noel Cicrro expediu ordens para a remes-

sa do material indispensável, afim de ser
o mais breve possível installada a nova
escola.

A população desse local, ji dcscspC-
rançada rie obter esse beneficio para seus
filhos, rejubilou com a visita do sr. di-
rector ria luslrticção, que, pessoalmente,
foi syiidicar ria procedência, do pedido
feito já varias vezes a vários directores e
nunca atienriido.

O sr. H. Waltcr, capitalista morador
na localidade, proniptiíicou-se a auxiliar
a acção do sr. director da lnslriicçãb, 110
que fosse possível, afim rie melhorar
aquella localidade.

Por sse cavalheiro foram ofíerecidos, ás
creanças presentes, biscoulos c doces fi-
nos, em homenagem ú visita do sr. dr.

A íiiissiTo Iraneo-syria 0*
esperada amanhã

nostn capital
a colônia syria de S Paulo vae
se fazer representarão dosem*

barqae
Pari te fiier rrprrtcnUr no «leicmbjrtptc

di nriiilo (raaco-syria, que deve chegar ama-
nhl. a cita capital, vludá da P.uropa no vapor" Duplea", a colônia ayria rciidenlc cm SSo
Paulo, enviou ao Itlo, o ir, Alexandre Chclnc.
directer d0 jornal diário "A America", que
tt edita n^ capital paullita,

A iu" .1.1 franco «yria sim ao Draill tratar
da im. ii .nu, i>;.c da propaianda do volunia
rlado «um aqui I.ni'. afim de atlilar-ac
na l.r«i.-i.i do Orlcntr, que partirá pira a
França e dc lá para a Alia. onde vae cooperar
com ai forçai alliadas no intuito de UbotUr
á Syrla do jtiajo oltomaao.

ii ir. Alexandre Cheine chegou hontem,
pela manha, de S, Paulo.

Na "gare" da tlenlral do Rraail, onde »at-
ton, giande numero dc patrício» o foram re'
crbrr e ipresrniarlhr a» boa» vinda».

O Hluilrc recém chegado .'• um denodado pa'
triola, que no teu jornal "A America" te
bale voluntlrlamcnte pela eatlia da indepen-
dcncli dr mi pátria, a Syria. ^

Ante» de irromper a guerra actual achiva-ie
rlle ora no ligyplo, ora na Alia, escrevendo
¦os jornar» dc lú, contra oi lurco», contra a
r.r.iMiii.i do govtrno ii.imorat do iiilliio.

(lt teu» artigos dc combate incessante e
l-.sumido, lhe valciam a odioaldade m-,
iiiinli.i d.i Sublime Porta, que condrmnou o
Ilustre jornalista .', morte

Keccbcndo a noticia dciu condcmnaçac,
(o infame quanto a fonlc dc onde eila ema-
toa. o sr. Cheine fu^iu para a Europa, vlutj

0 desabamento do York Hotel
O laudo dos engenheiros munici-

pães sobre o desastre da
rua da Carioca

ü prefeito qturtado apurar il houve rei
ii..» .iiili.li.ir d... engenheiro! íttcaea dl Pre-
feitura, m conitrucçXo desmoronada, da rui
da Carioca, nomeou uma coministlu cainpo»t;i

t.

jfl ¦
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laias petos se-Mst.i repartição expedirá
fcuinlrs paquetes i

Hoje :'•Darro" para Santos e Rio da Prata, re-
cebendo impressos alé as 10 horas, objectos
para registrar até as 10, cartas para 0 inte-
rior até as in i|a, com porte duplo até as 11
l\ para o exterior até as 11.

" Çaiuoçni" para Santos e Rio da Prata,
iiccb.-iidii impressos até as 6 horas, cartas
para reuistrar até as 6 112, com parte duplo
até as 7 e para o exterior até as 7."Nardcn" para Raliia c Nova York. recc-

•liendo impressos até as 12 horas, objectos
para registrar até as 11, cartas para o interior
até as 12 1J2, com porte duplo até as 13 e
para o ixtcrior até as 13.

Amanhã :
''Mont Uose" para Bahia e Marseillc, rc-

ceher.ilo impressos até as 12 horas, objectos
para registrar até as II, cartas para o interior
até as 12 tia, com porte duplo alé as 13 c
para o exterior até as 13."Itaberá" para Victoria, Bahia, Maceió,
Recife, Natal e* Mossorô, recebendo impressos
até as 6 horas, objectos para registrar até ns
.19 de hoje, cartas para o interior até as G i|a
t com porte duplo até as 7."Tocantins", parti Santos, Bahia, Belém,
é Bordcaux, recebendo imnjessos até ai tt
horas, objectos para registrar até as 10, car-
Ias para 0 interior até as 11 i|a, com porte
duplo até as 12 c para o exterior até as 12."iliiirick lbsen" para Victoria, Bahia, Tri'
nidad, Nova Orleans c Nova York, recebendo
impressos até as 8 horas, objectos para regis-
irar até as ta dc hoje, cartas para n interior
alé as 8 ijaí com porte duplo até as o e
(ara o exterior até as a.

MUSEU NACIONAL

•Estatística dos visitantes do Museu Na-
ciniial, durante 11 semana finda:
Tcrcit feira, t .- 132
Qliurlii-feirn  .. Y.\'\
Qitlntafcirn, 7 ......... ITT
iSextii-feirn, 10H
iSiibbudo. !).....*! 100
ff)ominB", 10 4.014

lotai ........ ........ 4.731
¦ ma a o-at-a— «

Às conferências
do Trianon

Pesar dc ser um facto commiun entre nós,
Nilgarissimo pela quantidade c qualidade, as
Conferências que vão sendo, actualmcnte, rea-
1'i'adas 110 Trianon, têm merecido tini reparo
(especial, chamando A platéa do elegante tlte.T
tro da Avenida, tuna sociedade dc "éscol",
educada para os misteres literários.

'K' um caso raro esse de se conseguir, nos
dias que correm, um auditório regular, que.
tse contenha uma hora e mais' ouvindo a voa
Ide um conferente a dissertar sobre assumpto
que não encerre revelações patrióticas e que
¦e não prenda ás questões internacionaes da
gfuerra.

1 A primeira conferência da série que le vae
tcguiiida no Trianon demonstrou logo, tal a'concorrência, que as outras teriam egual sue-
icesso. - -

Coube a João do Rio a "prcmiére" litera-
Iria da "season" do anno,

I Ouviu-se, depois, Medeiros e Albuquerque
fé, agora, numa substituição digna de applau
•os, volta novamente com a palavra o fino
.."disseur" d'"A mulher turca e o paraizo de
¦Mahomct",¦ JoS0 ale Rio fari hoje, it t< horas, "O
Jelogio dos perfumes".
. E' um thema verdadeiramente Interessante,
Ifjue ae .Impõe .pela esthetica c pela emoção, e

Sue, 
obediente á palavra do admirável autor

o "Dentro da noite", terá conseguido ai-
Icançar o seu magnífico desenvolvimento.

João do Rio allia d sua maguifica dicção ás

Siais 
invejáveis qualidades de tscrlptor mo-

erno, erudito, cheio de vida, possuidor de
ferande observaçüo e dc um raro poder de
psyctiologia."O elogio d0 perfume", que dentro de pou-
Pai lioras seri feito no palco do Trianon, dei-
Mírá na dolencla da tarde desse Inverno, o
encanto das harmonias que vibram nas esses-
feias...-¦; A conferência está bem -para a intellectua*
lidndc scintillantc rio confcrenle, e como disse
pcliorowlcs, que , " tout emolion, tout *senti-
inent et bicn.des idees mème pourraint avoir
leúr traduetion en langage d^deur"; espera-
ibios qüe João do Rio, com a fina interpretaçíb
do seu espirito, elogie e traduza com 4-liròroa sua prosa o que o perfume retêm de sur
fceativo e de bello

Of alllaioi desembarcaram
torças no Preo o em Casteila

ATHENAS II (A. II.)-Os aluados
operaram um desembarque de tropas
no Pireu e outro em Casteila.

Parte das tropas occupaas alturas
de Phaterum e outra parte marcha
para esta capital.

O KAISBR QUASI MORREU, QUANDO
SOUBE DA ABDICAÇÃO DE CON-
STATNTINO.

ROMA, II (A. H.l — Telegrouirua ,
recebido (le Colônia Informa que a noll*
chi ria abdlcaçilo rio rei Ooiistantlno cau-
sou pcuosu Impressilo no quartel-general
allcmilo.

O Imperador. Guilherme ficou contrls-
tadtsslmo c enviou uma mensagetu de
syuiimtbia aos cx-soborauos.

UM SUMBMARINO ALLEMAO EM
PORTO HESPANHOL

' 
PARIS, 14. (A. H.) — Os jornaes pro-

testam contra a altitude do governo hes-
pauliol, pcriiiittiuri» que um submarino
allemão effectue, em Cadiz, reparações
de importância.

O "Temps", lembra, a propósito, que
um stibmcrino allemão metteu a pique
seis navios alli.ulo-, depois de ter visita-
dc um porto norte-americano, onde ob-
teve informações sobre o movimento ma-
ritimo.

Os allemães abandonaram im-
portantes posições na Bélgica.

1.0XDUES. 11 (A. H.) — Os alie-
nines' nlinmlunuram iiiipuitiintcs posi-
(;("x>s na linlin dc freuto outro o rio I.ys
c Salnt-Yvcs, ua-Bélgica.

UM NAVIO RUSSO TORPEDEADO
LISBOA, M. (A. H.) — A escuna rus-

sa "Piders", foi torpedeada e afundada
no Atiantico por um submarino.' A tri-
pulação salvou-se.

7.34a ALLEMÃES PRISIONEIROS
DOSINGLEZES

Russi-.t, em nome do poro dos r-tndos Uni-
dos.

O presidente da ronuuinsão eiiearregnria
dessa lubjcrlpcjlo (• d ex-prcslileotc, ar.
Tnft.

Uma base naval norteamerien-
na em Jamestown.

NlIVA YtlTÍK. 11 (A. A.l -A Câmara
doa iltepresenlaules resolveu nittnríaar 11 gu-
verno a adquirir, pela quantia ric l.'J0(i.U0i>
riolliirs, o (èrreno da eapoilcilo de Kumes-
tiiwn. afim de ali estabelecei' uma grande
base naval, para 11 esquadra.

A MOBILISAÇAO DO ELEMENTO Cl-
VIL NA FRANÇA

PARIS, 14 fA. A.) — O Senado con-
llntfn discutindo u qucstiio dn raobilisaçilo
rio elemento civil.

A verificação de poderas dos
intendentes municipaes

0 depatado Octacilio Camará
demonstra com eloqüência

a inelegibUidade dosr. Campos¦ Sobrinhe

0 ir. Alexandre Cheine, director syrlo d'"A
America", que se publica r>n S. Paulo e
nosso reportar .syrlo Habib Bambino

dali para o Braail. fundando em S. Paulo, o
jornal que tão brilhantemente dirigi'.

Aproveitando o en»ejo de_ acharse entre
nò.i o distineto coilega, proctifimo» falar-lhe a
respeito da causa por que elle e os seus pa-
tricioi se lia!r 111 com ardor.

Disse-nos o sr. Alexandre que Iodos os
mpr.irros ria colônia syria nutrem a esperança
de brevemente ver restaurada a independen-
cia da. pátria. Para iss0 elle» n5o crssam um
iiistante de trabalhar, na medida de suas for
çai.

Tem lido "A Época" c está muito reco-
nhecidn pela altitude .qne .temps tomado
cooperando no nobr.- emprebendimento da co-
loaia .nmiga. . .,

Kstá satisfeito edm o 'progresso dos.ailiadòs,
de cuja victoria final lambem participarão.

Km toda parte d0 Urazil, por onde tem
viajado tem sido bem acolhido, tanto pelos
brazileiros, como pelos membros das cilonias
(citencentes aos paiics aluados.

O sr. Cheine, é um cavalheiro amável, in-
telligente, e sobretudo um verdadeiro pa-
tfiota. ,

Por causa de um des
pertador

LONDRES, 14. (A. H.) — Communi-
cado do marechal Douglas Haig, sobre
ás operações na fronte ingleza da França:"Desde o dia 7 do corrente, até hon-
tem, fixemos 7.342 prisioneiros allcniãcs,
entre os quaes 145 officiaes, e apprehen-
demos 47 canhões, 34 metralhadoras c 60
morteiros de trincheira.

A nordeste de Lons repcilimos um"raid" inimigo.
Abatemos seis aeroplanos allcniãcs c

não perdemos nenhum."

A cooperação francorussa, de-
pois «Ia guerra.

NOVA YORK, 14 (A. A.) — Informam de
Pctrogrado que o governo írancei annunciou
que negociará com a Rússia, uma cooperação
mutua em todos os campos dc-actividade, para
depois da guerra.

A MISSÃO NORTE-AMERICANA EM PE-
TROGRADO

POTlUXfltADO, li (A.. H.) t- Ohcgou
a missão norte-americana,

A Áustria maltrata os prlslo-
neiros servios.

PARIS, 14 (A. A.) — O ministro da,
Servia nesta capital declarou ter lufor-
rnacües seguras sobre o modo deshuma-
no por que .silo tratados os .prisioneiros
servios, civis c
Hungria.

militares, na Áustria-

A estatua da Liberdade £
trada do Neva.

en-

NOVA YORK. 1 (A, A.) — Patrocinada
pelo presidente 'Wilson, foi aberta ema
subacrlpcOo popular, chamada "Subscripcio
da Liberdade", cujo producto serfl destinado
00 custeio' dé uma icproduccüo da grande
estatua da liberdade, arcuida, d entrada do
porto desta cidade e cjw anil- oífereclda fl

Esteve de novo reunida n commissõo dc
Verificação de Poderes dos intendentes mu-
nicipaes;

Aberta a sessão falaram o sr, Alcântara
para reclamar sobre a contagem de iiIriiiis
votos que obteve cni secçOes do 2a districto,
segundo o seu methodo confuso...

lOcpois falou-alguns minutos o candidato
derrotado Saltes iFilho, procurando insinuar
com um mappu enorinissinio qual o resulta-
rio rins eleições nos subúrbios.

iPallldo, fii-Jando cavcruosamnntd] o sT.
Snlles prestou um grande serviço ft com-
missão: foi breve...

Cerca de 14 horas obteve a palavra o ricpu-
tado Octacilio Cumaru que nu qualidade dc
procurador rio candidato contestante l'\mse-
ca Tcllés. de maneira Irrefutável demonstrou
a inclejlbilidadc do sr. Campos .Sobrinho,
estudando todos os elementos dn lei o con-
cluiudo com brilhantismo, e ngnidn geral,tnes os argumentos dc peso apresentado»
no sentido de provar que o sr. Campos
Sobrinho licitamente não pôde entrar uo
Conselho Municipal.

Para responder 110 illustrc deputado, não
vciii desta ver. o senador Aleindu.¦Perante a Junta apresentou-se o rir. Ncb
.-ou Itangel cujo discurso fui um tecido de
nffiriílaçocs, forçando "interpretação" da
lei favorável no inelegível... Esse trnba-
iho dn conhecido advogado não logrou im-
pressão no auditório, Apenas o sr.- Menezes
meio confuso n querendo conhecer júris-
prudeuciu.drii um pullido "ilpoiado'',quuu(lo o
dr. Itmigel ncnbou de falar. "

(Tendo obtido de novo 11 naluvrii o depu-
tndo dr. Câmara respondeu logo no udvogu-
do do coronel Campos Sobrinho.

(Houve um ligeiro incidente.
O funecionario (Joelho nndou cm roda vi-

vn para encontrar n papelaria do sr. Cam-
pos Sobrinho que momentos nutes fdru rc-
mcttiria para a presidência.

Afinal o sr. Coelho, sorriu, os papeis do
seu correligionário foram encontrados e
acariciados...

(Terminada n sessão o coronel (Brandão,
presidente rio Conselho nnniineiou que cs
tavam concedidos tres dius para os contesta-
dos apresentarem suas defesas,

Dc nceordo com ns nullldaries nrguidas es-
tão contestados os diplomas dos srs. Men-
des Tavares o Honorio Plmcutel, nm virtude
das graves irregularidades dn secção única do
Kngenho Velho e bem assim, por motivos fu-
teis, os diplomas dos drs. Oercniarlo e Men-
des (Diniz,

— Ao que ouvimos caso entro para o Con-
selho -Municipal o coronel Campos Sobrl-
mho, havei-fi Tecurso pnrn o poder judiciário,
sobro a validade dos netos do Poder (Logls-
lativo Municipal, em fnce ria lncleglbillriadc
desse candidato..

O sr. ministro rio Interior nomeou, por
actos do hontem, terceiros offlclacs da-
qttella secretaria de Kstti.do os sr.s.t Jos6
Lopes do Castro, para servir na Dlro-
ctorla do Coutabllidadc; Jullo l-Iaucr ç
LGo dc Alencar, pnm servir na do Intc-
rior, c o lincharei Carlos Augusto Mo-
reifn Guluitvrilcs, parn servir 1111 da Jus-
tlçn. , .

Os Ires últimos fitncclonarlos foram
classificados, respectivamente, nos tres
primeiros lojmros do concurso rcnllsado
iiltlniii.uteutc parn 03 referidos cargos, e
o pduteiro' fuuccloiiurlo cciniii nenclo-
nado, que obtevo o 8a logar na clnsslfl-
cação, foi o unlco aúdldo approvudo,
preferível, portanto, na nomeação, de
accOrdo com .fl resolução prévia-do sr.
ministro do Interior, que dava preferen-
cia aos addidc**

O Pinto zangou-se
Ha dias o menor Aqullliio Vicente

mandou ctoncertur um ileispertarior, aia
relojoarla riu travessa l-'lora onde 6 cm-
pregado Antônio Pinto,, quo foi o encar-
regado do serviço.

Levando o relógio, este, dias depois,
vclu a pirar.

Aqulllno ficou indignado p resolveu
armar uma "encrenca" contra Pinto,
inflo procural-o na casa oude C empre-
gado.- pi, '¦'IA cbegánflo,- discutiu', discutiu c, em
dado momeuto foi arremessado ft rua
por Piuto, e tão drsastrndumentc quo
foi bater dc onnontró ft roda dc uma. tar
roça. frr.nturando a cabeça. '

Pensado pola Asslstencln, foi trans-
portado para' a Santo. Casa.

doa ir*, rir». Annlbil 1'inhelro, Hduaido Al
varulta Telaoio e Alberto Moreira da Ko>
chi, qiie'anrei(nlar«ui bontem a i. cx. o le
gtilntc laudo t"Laudo de vlitorla feita pela comiiii»»io,
noiueada pelo ar. prefeito, 110 prédio dcaiuoro-
nado, da tua di Carioca, c»qu!na da rua Sitia
Jardim, '

A coitimi»»ao abaixo Hilgnada compareceu
.1 tua Silva liHuii. no dia 7 do eorrritr, e
verificou, além do deiabamtnto lotai do pre-
dio, ali tm comilriieção e dcilinado ao New
Vork 'Hotel, a boa qualidade de todo o mate
liai empreitado, nío podendo prolongar o leu
exima em virtude da necessidade urgente de
retitar-sc o entulho para remoção doi cada-
verei.

No dia seguinte, 8 do corrente, a commli-
iâ0 ciluiloii a planta approvada, que eslava
junta ao procriso dc licença e verificou ler
et«a Inmfficiente para formar um jtiiio exa-
cm sobre a estabilidade do prédio cm con'
itrucçüo,

No dia 9, achandote o local, já, livre dc
todo o entulho, a cotniulssio verificou, por
meio dc nivelamento do baldramc, nlo ler
bavidg recalque do terreno, c, egtiainicntr,
que o baldramc era todo construído de can-
taria inteiriça; verificou, também, que a pa-
rede encostada ,i de i>r,.lin da rua da Ca-
rioca 11. 87, era construiria com vigas de aço
dt o,jj, scrvlnd0 dc prumos c contra vonta-
dc», na altura dos andares, com vigas dc 0,16,
sendo os intervallos dos prumos cheios, alé a
altura do 1* andar com concrelo e dahi para
cima com alvenaria dc tijolo e argamassa ds
cal e areia; verificou, mais, que a parede da
frente, pela rua da Cariocn, tinha a "cspíliura
di 0,(15 c era constriiida, a partir dos haldr.r
mes, com alvenaria de tijolo e argamassa de
ctmí-nto e areia alé o 1" andar e dahi para
cima nada podendo nffirmar visto as paredes
)j estarem destruidas quando éltcve 110 local
ptla primeira vc«; wniicou, ainda maii, que
a part-Jc lateral, pela rua Silva Jardim, tinhi
a liprssiiia dc 0,65 e era construída nas mes-
mij conJiçõcs da anterior; verificou que, a
parede pelo beceo da Carioca tinha a espe»-
eikj ic 0,65 c era construiria com alvenaria dc
iljolo e argintHia rie cimento c areia até o
primeiro iiiJar e d.hi r.ua cima, até o j" pa-
\lnicnto, rie alvcnariu iie tijolo com a.-sainassa
dc saibro c cal, náo '.-i.rio sido , riycl exa-
minar além deste ponto, per já ei ... lu.to de
ivolido; verificou rgiialmenle, que as aniarri-
çfles da parede llteial encostada ao predio
11. Ü7, da rua da Carioca com a parede do la-
rio da rua Silva Jardim eram feitas com vi-
gas rie aço dc 0,4.0 simplesmente engastada»
ii.-.s referentes paredes, em vei de estarem li-
gada» ao» prumos por meio dc cantoneiras e
parafiüos.

Pelo depoimento do mestre nfral da obra,
sr. Kaymundo Segulo, em ptíiença do sr. en-
genfaeiro Fisebe 'Lasagr|".o engenheiro do
construetor, e do sr. engenheiro Arthur Mi-
randa Ribeiro, a commissao ouviu, do mes-
mo sr. Segulo, que o desabamento do predio
se deu por occasiSo da suspensão dc uma das
vigas de 0,40" e peso de 1.20O kilôs, para a
caixa do eleyador no 5a andar c que era feita
pelo vão da mesma caixa, que ficava situada
próximo da parede lateral do lado do predio
n, 87 da rua da Carioca. .

¦Que estando esta viga suspensa, já, na altura
entre os terceiro e quinto andares rompeu-se
estropo precipitando se a viga sobre o» andares
inferiores, resvalando de encontro á parei.:
lateral do lado da riia Silva Jardim; diS3e
mal» que, por oceasião da suspensão da viga,
notou elle qne produziam se. estalidos das
parcde»Vii. -..,.-, ,-,,,...;,• .-,-.' A comitiissáo, pelo 

'minucioso exame e es-
tudo trite fez eybascando^e no depoimento do
referido mestre geral, Confirmado por ai-
guns operários que escaparam ao desastre,
opin.i que, o motivo do desabamento foi a
" flambage" da paiede da ma Silva Jardim,
devido a0 choque da viga contra eila, não
estando esta parede convenientemente amar-
rada á outra, dc accòrdo com o qtle .1 com-
missão jú expoz e foi verificado no tocai.

Pó:Íc, egiialmente, ter aggravado a estabili-
dade do predio, a rapidez de sua comtrucção,
em dias chuvosos c com 0 emprego de arga.-
mas?a de cal.

A còniquisSo r.ão pódc deixar de contestar
o depoimento do mestre Segulo, na parte re-
lativa ao pe;0 J-i viga que motivou o desas-
tre. porquanto não -pôde esta viga, dadas as
suas proporções, ter o peso indicado, quando
no máximo deveria ler o de 92.1 kilos c isso
si eila tivesse 10 metros dc cumprimento.

A commissao passa a responder aos quesitos
apresentados pelo sr. dr. dire(ctor geral de
Obras, e que acompanharam o officio 731, de
9 dc junho do corrente atino. • -

Resposta ao primeiro quesito :
Sim. faltando apenas detalhes sobre o ar-

cabouço melallico de accòrdo com o art. a", |
paragrapho Ia — Quanto ao art. 14, paragra

pho i*. apciar da ctpmura dai paredei li-
t.-i.ii-. «atar d> accòrdo com o «yiltmi e«pe
ciai de tijolo irmado, falia entretanto 1 atuir
raçáo dai referida» piicdt» entre ai e a col'
locaçío de prumo» conitlluldoi de viga» tnr
latii.... na parede lajenl do lado da rua bll-
va Jardim, do nic»mo modu com0 foi feito,
para a parede lateral junto ao predio n, 8'(
da rua da Carioca, o que allii n.1o está indl-
cado na planta,

Kcsposla ..„ icgunilo quesito a
Sim.
Hejposta no terceiro quesito I ,,.,..,
Sim, il fosse observado o que J* foi dito

com a rcíposta a0 primeiro queiilo.
iti.p-. !.. ao quarlo quesito! -
Oi alicerce» tém a profundidade varianuo

entro 1 metro e 1 mciro c 90, «om a cspeiiura
de 1 metro e 30, »So feltoi com concreto e
podem reilitlr á conitrocçao que desabou,
irndo a commllllo nivelado o baldrame e ve
rlficado n»0 ter havido recalque.

Resposta ao quinto queiilo :
No» alicercei foi empregado concreto; nu

paredea do lado do n. «7. da rua da Carioca
é lambem dc concreto alé a aluíra do i" an'
dar; na» oulra» paredes alé a altura do Ia an-
dar a argamassa empregada era de cimento
c rcia. -•- Do 1" andar para cima, a commli-
»5o só pôde affirmar quanto á parede contl-
gua do prcdlo n. 87. da rua da Carioca, cujl
argamassa era dr cal c areia, c quanto á que
di frente para o hteco ria Carioca a argamaisa
era de cal e saibro. Nada pAde dizer, a com-
missão, lobre ai outras paredes, que não mais
existiam. .

Resposta ao icxto quesito t
A parede contigua ao predio n. 87 da rua

da Carioca, têm 0,13 dc espessura em toda a
sua altura, obedecendo a0 systenia empregado.
Quanto it paredes da fachada principal e la-
tcral da rua Silva Jardim e becco da Carioca,
a espessura alé o 1" andar era de 0,65, e
ri.ihi para cima nada pódc a commissao rei-
pnnder, salvo quanto á parede do becco da
Carioca que para o 2' andar linha 0,50 de
espessura e para o 3a andar, cgualnicntc 0,50
de espessura.

Resposta ao scliuio queiito i
Sim, si fosse obedecido o que esta com-

missão respondeu .10 primeiro quesito.
Resposta ao oitavo qursilo i
Sim, excepto ás vigas dc apoio dos soalhos,

que estavam apenas engastadai nas atvena-
ria», em vez dc estarem presas aos prumos por
meio de cantoneiras, amarrando assim as pa-
redes entre si.

A commissao, descrevendo a conslmcção e
t.-nrio em vista as respostas aos quesito», na
exposição que fez acima, já indicou a causa do
desastre,

Rio de Janeiro, 9 de junho dc 191*. — (A.)
Aniribíl Pinheiro, Eduardo de Alvarenga Pei-
xoto e Alberto Moreira da Rocha ".

€coò Sociacs
ANNIVEnSAMOS
—¦a miam 1 11» *

il>'a«em nnniM hojet
<i dr. i.i-.iiu itíiiuii-', uniu-ti'i tio Suprema

Ti Umn.il 'IV,li-ml;
-— o dr. Iiiiiii -Mnii o HnyAii:

o ir. Antônio Dioieiiei de •¦-- < ..
d nono coilega de Iniprenan João II ir.

(•ai o ir, r.iin, 1 1,, Cume» rie Araújo Ai.m.
tej;

o ar. Mi um••iliciu", tto.-lii'! 1 j
o ar. Jorge Hitllea;,
a -ciih..liuli.i Kmlllil Miii;iiMi.i-

r— a irnhurlnlin lliiinllna Hntlcii >:•»¦.
a .i'iili'Hliili.1 llniiiiii ilto'i.1 Jiillumi;

- o aeiiliorliilin Ilha Tnvnri» tliiiiuiitãci,
filha ria viuva d. ü.lvla Tiivnre» tlulm.c
lhe»; _n ara. dr. Onrlo» Campo»;

-- a sra, ri. Durn Areuil, cipoia riu dr.
Cnrlo» Miguel Arenri; , „, ,n ira, ri. .I111.1l.1111 Um-i de fi. ¦ . c».
poia do »r. llento .Kreifâa;

a ara. ri. l.iiuriellnn Motti, rupona riu
dr. Leandro tMotta:

a arn. ri. Julia ilVrrelra Virclli, pru-
feiinrn iniinlrlpni;

a nii-niiiii Ntiemlu, filha rio capitão l)s>
car Nehrer.

—1'iiv.u boje 11 iiniiiii-i mi., iiatiillirio »Io
major Jm* 'Modeito llejterrn Cavalcanti, qttt
com grande carinho e cotnpctenrln eieree 111
tniii-çiii'!. .lu iiriintiilsiriidiir dn ccmilerln >U
8. l-Vnnclico Xnvlrr.

Cnvillielro de fino trato e, o que <i iiiiiii
cloio rins responsabilidade» que lhe cabeti
no desempenho daquellc cargo, verft o uu-
nlvcraarlantc, boje, aluda uuia ve*, 11 contl
em qtle são tidas eilll luas quulldaric».

' Contnhojt
mais uma prl-
rnavera o Intel»
llgcntc menina
Norlvnl dc Cor-
pus-Clulsil Coe
iho. lil Im de
Francisco Auto-
nlo Coelho, .-iu-
tlgo lunccioiu-
rio du Central
do llrazll. c dc
suacxmn. espo-
&a d, Marictta
Alves Coelho.Tr?^^:^^

SERVIÇOS DF.SCONMItíCIDOa

'Em quasi Iodas a» cat.islrophc» que enlulam
familia» e causam geral consternação ao pu-
blico, ha sempre tinia ou mais pessoas que
se assignahm pelos seus acto» de heroísmo e
abnegação em beneficio daa victimas.

Si esses heróes pertencem á alguma cor-
poração, civil ou militar, recebem o prêmio
dos seus nobres feitos, e, si nã„ pertencem á
corporação ou agremiação que institua recoir,-
pensa para tão elevados fins, são clles premia;
dos pela gratidão publica.

Acontece, infelizmente, que nem todos os
que se tornam merecedores dessa recompensa
a recebem, ao passo que vão gosar delia ai ¦
guns individuos que nada fizeram cm favor
das victimas.

Ne»»e- lamentável- desastre, do York
Hotel, não, nos conlta que algucm cateja dns-
iniciando immorccidainente recompensa por
serviços que não prestou, mas um 'Homem ha
que muito auxiliou nos trabalhos dt remoção
do entulho e em outros serviços e não roj
consta que houvesse recebido por isso uma
pequena gratificação, siquer.

Trata-se do guarda civil n. ;ao, de nome
Waldemar de Almeida, que ficou com 0 uni-
forme roto e completamente sujo, e outro lhe
não foi dado cm substituição.

Por que ?
Será por que não ousou reclamar í '
Cremos que não seria preciso.
Todavia, si o motivo è esse, aqui fica a

reclamação.

A directoria do Internacional Club , ex-
Palace Club, não tem poupado despesas nem
esforços para organisar um attrahente espe-
ctaculo, que se rcalisará na noite dc ei do
corrente, no'Phcnix, em beneficio das famílias
das victimas do grande desastre da rua da
Carioca.

Pelos artistas-que tomarão parte naquclle es
peclaculo e para o fim tão justo a que se
destina, é de esperar que o publico desta ca-

j pitai, faça transparecer a sua generosidade.
As despesas são feitas pela caixa social, fi-

cando para as victimas a renda bruta,

CASAMENTOS
eu—m ii ii, in—11 i»-—ii«

•Effcctuou-ae hontem o casamento do sr.
Mario Miguer. de .Mello com n lenhorlnba
Lúcio Blnncho Uordicr, filha do sr. l.eon
Hordler. '- , ,

O ueto civil reallBoiiac fts 10 horas, na
residência dos progiultores dn noiva, c o n-
ligioso nn matriz, do Sagrado Coração dc Jc
sus.

Conuorcia-se nmnubã, com a • senho-
rinhn IMaria Angélica 'Barreto, o dr. llcu-
rique M. de Lima Barreto.

/Itenllsu-se amanhã, o enlace matriiiur
nlal rio ar. Bobertn Crua, da firma Proc»-
pio de Oliveira, deBta praça, com a senho-
rinba Cecilln de Oliveira Reis, filha do sr.
Procoplo de Oliveira.

Oontrabirft casamento brevemente com
a senhorinha Zulmira Mendes da Rocha, u
sr. dljalma Lopes da Fonseca c Souza.

CONCERTOS
»—¦¦ 1 ¦ , 1 ¦ " '¦%

.Um beneficio de uma inatituição pia, »
professor Carlos de Carvalho organlsou pa-
ra o dia 20, no 51IR0 do "Jornal do Commer-
cio", um concerto.

Nesse concerto tomarão parte a ara. AI-
fredo Porto c as senhorinha» Altalr Thau-
uiaturgn dc Axevedo, lEduiea [Hegaitzi e 'Fch-
cidade dc 'Paria.

Os acompanhamentos ao plano serão fel-
tos pelo maestro Brnanl Braga.

— Km virtude de uma súbita enferiuidu-
de, o profcaior Silva Mala, do Instituto Na-
clonal de Musica, adiou para o dia X .rie Ju-
Iho o concerto que devia roalisar honteni, fl»
20 1|2 boraa, no salão nobre do "Jornal rio
Comtncrcio".,

VIAJANTES

sr«Acha-se neita capital, n passeio, o
Mario Câmara da Motta."—Partiu 

para Sergipe, n bordo rio "Cea-.
rft", o marechal 'Siqueira de Mencr.es. ex-
governador des»e Estado c seu actual re-
presentante no Senado iFederal.

Regressa hoje n Victoria, por via-ter-
reatre, o coronel Marcondca de Souza, cx-
governador do Estado do Espirito Santo.

Seguiu para S. João d'EHRey o dr.
Edgard de Oliveira Lima, secrotario da Ls-
trnda de Ferro Oeste de Minas.

Procedente de Pernambuco, C espera
do hoje, pelo "Bahia", o deputado Estuda
Coimbra,

Também 6 esperado pelo mesmo paque
te, o capitão de fragata Ferreira da Silva.

Partiu para o (Maranhão, no "•"•'"
o dr. Pedro dc Oliveira.

ENFERMOS

"Ceara"

Reniiiii-se Uontom a
commissfto de Consti-

tuiçílo e Justiça
A colônia libaiieza de

Reaaquiuha e a Cruz Ver-
melha Brazileira

Os dignos membros dadistineta colônia li-
baneza de Resaquinha, dand0 expansão ao?
seus generosos sentimentos dc amizade pelo
Brazil, enviaram á Crua Vermelha Brazileira
os donativos constantes da lista abaixo:

Lista dos subscriptores da. colônia libanez.i
em Resaquinha, Estado de Minas fieraes, en-
treguê pela casa commcrcial rie A, iMandour &
C, ao exmo, sr. general Tbaumaturgo dc Az?-
vedo, dignissitno presidente da Cruz Vermelha
Brazileira:
Pedro João Simão <S' Irmão . . . x 5o$ooo
José Antônio 1'elippc ...,.»- ;o$ooo
Galeb Earat . '. . . . . . ...» so$ooò
Massund Pclippc ir Cálil José , r too$ooo
Pedro José Feres & Irmão . . ¦<¦ loofooo
Nagib Alexandre Bargili , , . •«¦ < - 20$ooo
Pedro Seba . '. . . . . t x • * ,;o$ooo
Nagib José Fcrès' ,¦ , . , *. ,. .. . 3o$ooo
Miguel José 6- C. . . . , »->; . »¦ 5o$ooo
Nami, Assum &¦ irmão , 4 .- » »• 40^000
Feres Ayub Nacif „ . . V e •: T •• ao$ooo
Sallm José . , , •*«.;»•»: jj 1: - io$ooo

O sr. Cunha' Machado apresentou
também vários pareceree — o primeiro
sobre o reauerlmento de d. Eugenia, Leo-
nor Vllhena Fernandes, pedindo releva-
ção da prescrlpgüo para receber o rcu
montepio, Esse .parecer foi unanime-

. , . mente assignado, depois de Hgelrb de-
O parecer SObre O projecto dO bate. O segundo, sobre «s emendas do

sr. Vicente PIragibí, de Senado ao projecto que confere o tra-
protecção as victimas do tameiitcr"de ministros «,os raombros Jul-

desabamento do York Hotel ¦«¦>¦«'"¦ 
il^J" do ,ContasVA ,mal°;. | ria ria commissao, sendo contraria A

Esteve bontem reunida a commissao acoltaçjlo da primeira emeudn, contra a
dc Constituição e Justiça, sob a presi- oplulilodo rclatlor, o sr.. Cunha, Ma.

Total í .st I I K 5.ío$ooo

dcncla do sr. Cunha Machado e com a
presença dos srs. GUmercindo Ribas,
Mazimlano ric 'Figueiredo, Mello Fraiico,
Pedro Moncyr, Amolpho Atsevedòj Pas-
sos de Mlrauila e Celso Baymn.

O sr. Pedro Mòácyr apresentou pare-
cor sobre um requerimento da Associa-
ção Evangélica pedindo nutorlsnção para
lhe ser vendido um terreno 110 morro do
Senado. •'Poeto om discussão o parecer, a com-
missão, por unanimidade, 'resolveu sollcl-'
tar Informações do governo sobre o as-
surapto.

Logo depois o sr. • Maxlmlano Fl-
guelredo offercceu parecer, com substl

cbndo designou o sr. Gumerclndo .RI
bas -para novo relator, do accOrdo com
o vencido. O terceiro, contrario lis emen-
das cffeiiechlas, em 3a discusaüío, ao
projecto approvando o accOrdo na quês-tilo dc limites entro os Estados do Pa-
ranfl e Santa Cathnrlna.

Estabeleceu-se debate.
O sr. Gumerclndo Ribas divergiu de

um ponto do 'parecer •— aquelle cm queo relator, tratando dn emenda do sr.
Marça,l-Escobar, repellla o principio plc-blscltarlo. O deputado pelo Rio Graudo
do Sul, cm favor da leglsla,çílo pleblscl-tarla, Invocou os exemplos da Sulssa o
rios Estados Unidos. O sr. Pedro Moa

tutlvo, ao projecto do deputado Vicente W- cm Partei discordou de ambos, lem-
Plingibo que manda soecorrer as fnml" «rondo o exemplo do Rio Grande do Sul,
lias dos operários mortos ou invalidados onde tHdo se fazia pela vontade d0 pro

O povo reclama
AO PREFEITO MiUNICIPAI,

(Moradores da rua Goyáz, Piedade, pedem*
nos que chamemos a attenção dos poderes mu-
nicipaes para o estado precário em que rc
acha aquella rua, onde a lama, o lixo c t
matto são os seus principaes ornamentos. Pe-
dimos ao dr.-Amaro Cavalcanti qüc se dignç
fazer Uma visita aos subúrbios c então lera
occaslão de verificar como as suas ordens"são bem cumpridas".

Estiveram, hontem, á noite, em nossa
redacção, os' srí. Liberato José Rodri-
gues c David Pau-üno Coelho, que nos
riisseram ter, após a-leitura do convite
para uma conferência publica, no Centro
Catholico, reaüsada, hontem, & noite,
comparecido ao referido Centro reli-
gjoso, no intuitoi único de a88istirem-n'a.
Mas, 110 momento cm1 que surgia o ora-
dor, foram obrigados a uma retirada htt-
militante, porquanto a pessoa que proce-
dia á "limpeza", usara de uma brutali-
dade 3ciii limites.

O mais importante, é 'que, ao entrarem,
interrogando ;,'porteiro sobre si era per-
mittida a entrada sem prévio convite, ob-
tiveram resposta-faviravel.

Justíssima c a• indignação rios protes-
tantes, porquanto niugueilt está na obri-
gação de lujaitar-se' as rabujices dos neit-
íastlicnicos ou á inaoloncia brutal de
atictu quer uuo seja,

em conseqüência do desabamento do
York Hotel. O relator leu o seu traba-
Iho, mostrando os pontos cm que modP
ficara o projecto.

Trocaram-se opiniões, todas, alifts, fa-
voravels ao project», quo o sr. Moacyr
chamou "um acto do piedade".

atdento. S. ex. argumentou o citou
fados.

.0 er. Gumerclndo Ribas aborrecou-se
o traçou o elogio do reglmen do seu
Estado.

O sr. Moacyr, pelo prazo regimental,
pediu vista d0 parecer, que foi assigna-

O et. Mello Franco propoz Uma nova (1° PeluS s™* Mello Franco, Maxlmlano
modificação. Cònvlnha cm que o auxt- Figueiredo « Passos de Mlra.ntln, pelas
Ho devia ser dado pelo critério da gra- conclusíes.
dação. Os invalidados por mais de sois O sr. CorraC Dcfrcltns, presente ft
mezes rccebcrla,m, no envos de 200$, <reunlilo, qulz dar novas explicações so-
500$. Parecia-lhe isso mais equlta- bro a questn0 do limites, ft commlssllo.
tlvo. Deixou, entretanto, do o fazer, polo

O sr. Moacy.r achou razoável o nrgu- ndeantado da hora.

Jft se acha conipletamcnto reitabelecidn
da enfermidade que n prendeu ao leito du-
tanto alguns dias, a senhorinha Lnuritn La-
cerda, que soffreu uma delicada intervenção
cirúrgica, praticada com exlto pelo dr. Leal
Júnior,

FALLECIHENTOS

O sr. Antônio do Amaral Campos, dedli
cado funecionario da 4a divisão da E. *.
Central do Brazil, acaba dc passar pelo rli-
de golpe de perder o seu progcnltor, ar. Aa-
tonlo da Silva Amaral Campos.

O finado, que, ha annos foi tclcgrnphis!»
da Central, desempenhou, entre outras fim-
cçSos publicas, a dc chefe do serviço telc-
graphico da IRodo Sul tMineira.

— No cemitério de S. João Baptislii. foi
liontcm inhumado o joven citudnnte Jorge
da IFonseca, distineto aluuuio do collegio
ttJnula Freitas, official infek-ifjr d<>'Bala-
ihão Escolar, e candidato *.'caderneta
de reservista, tendo tido approviicflfii«
iilonas nos cinco preparatórios que prestara
uo IPcdro II, cm dezembro próximo pas-
sado.-

K) desditoso joven, vlctimn de um desastre
de automóvel, occorrtdo cm frento n sun re-
sidenein, na noite de 11 p. p„-soube cupti-
var a boa estima de seu director, professores
c collegas c a todos deixou Bcnsibillsft-
dos. -.

Era filho do d. Alzira Ferreira da Pouse-
ca c completava 10 annos de édade uo uia
23 deste.

O collegio prestou todas na homenagem
no saudoso alumno, roubado Inexoravclmen-
to da vida em pleno viso, cheio de enthusias-
mo o de qualidades que lhe asseguravam mu
brilhante futuro, suspendendo aa nulas c seu-
do lançado om todos os diários de atiltt voi
tos do profundo pcznr.

iForara tonuraenis nB coroas, palmas c flo-
res que ladearam o utiuidc, notoodo-ie, nlíni
do multas outra», a de seus collegas o mes-
tree, da directoria do collegio, da. iaMa1100.1:
vcl mão o Irmão, da querida avo, «os e ao
seu padrinho.

O enterro teve grande concorrência.
Acompanharam o çoche a commjssão dt

alumnos com o estandarte do çouoflo,, a u -
rectoritf, corpo docente do estabelecimento,
collegas, parentes 0 amigos.

(Tunto ao túmulo, o dr. Alfredo de PauII
Freitas, director do estabelecimento, profe
trlu commoventes palavras, saprlmtodo a au
magoa pelo dosappareclmento do siiuuos'
alumno.:

mento n disse
Pena C que, na commlssito do Fl-

iinnças, o projecto flquo reduzido a 100
rCIs aos mortos o '50 ríls aos feridos.

RIu-sc a commissao,
O sr. Gumerclndo Ribas adenntou:

. ¦— E o ,projceto so reduziria, «m defl-
nltlvo, a um bello gesto literário.

O sr. Mnximlii.no Figueiredo lnfor.
mou, entretanto, que a commlssilo de
Fluancas, ao que lhe parecia, nilo era
liitcnsu A medida.

O sr. Pedro Moncyr disso aluda:
O projecto tem uma graudo slgnU

flcaçüo. B' a primeira manifestação ed-
ria- de socialismo 110 Esta,do,

Aceitas as suggestües do sr. Mollo
Franco, foi o eubstltutlvo modificado no
seu art. 1" (aos invalidados por inctipn-
cidade parcial de 30- dias a seis mezes, p.
de 600$), o asslguario po» todos, ,ionrio

S. «x. falarft nn, próxima retuiliío.
O sr. Pedro Moacyr reclamou do jiro-sldentc da commlssBo a collocnçüo, na

éalados seus trabalhos, do um telepho-
ne, para facilitar as commuuicaçõee. A
commissfto do Finanças tinha dois. E
s. 'Mc. nçcrescentou:

¦— A commissao dc Finanças absorvo
n Cantora.

«naajaiaaaii .; ,.m

Dr. L. Moreira Filho
ADVOGADO

Aasemblêa. 10 Teleph. 1372 Central
¦»>»¦»»¦ _

Publicações recebidas
Recebemos da 'Casa Braz'Latiria, as se-

guintes revistas: ... ."Le Matin", :"Le) Journal',', «Je sal*
Ijoto vencido, o 8£. Passo» do. Miraaia, tfl,'!'pífffâi US/e* ft sütíás, Gfttofc

Aranazetu para Mostrnarlc
Vae deaoccupar o da rua Assem»

blOa 45, próprio para exposição d«
machinlsmos, pois tem sobre-loja.
Trata-se no sobrado-

Associações
CENTRO BENEFICENTE DOS OPBj

RARIOS MXJNIÜÍPAES DE OBRAS H
VIAÇUIO.
De ordem do presidente, sSo convida'

dos todos os directores a ae rounlrenl,
na sedo social, em «essilo do dlrcctorlOi
hoje, fts 18 horas,

Declara-se- quo foram pagos- as W
nofloenolaa a/oa associados matriculado*
£0b oa na. jj, 81, 110, «M4, 077 o 84»»

I
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NA CÂMARA

Foram votados om 2-
discussão os artigos res-

tantos do projocto de
uni empréstimo a Pro

toitiiva

.alaram os ars. Augusto de
Lima e Maurício de Lacerda

A lOiifio de hontem, na Câmara, alier-
Ia á hora rCgtttttiíUli '"•¦ 90 principio,
preiidldl pele- *.r. to.itu Itcbeini c, depois,
pelo xr. Aitõtpho Dutra, Secretariou Ju-
venal Lauiartiii'* « Joãc 1'erui-tia. A llltu
da porta accüiava n pi-e»ençn de ItS *>¦*•
ilcputados. Conitou o expouUiuc dc uni
dHIcIo do Senado, rcititutndo aiiu-grii.
oitos, 0 um requorituento de d. Marli
*iiKinictia dc Cuitrò CeVq.ielrn, viuva do
XCliCra'. Uyoiiisio Ceriittcira, pedindo te-
levaçãu dl prescripção conèüriieiitc ns
¦fantagi-ii* decorrCiilo» do decreta n. i.M.
de ,it de, dezembro do 1000, paragrapho
unico do art. a*. ,

Na hora que lhe é destinada, oecupou n
tribuna, longamente, o sr. Augusto dc
í.tina, que defülldeii a conecasáo dos dt-
rclíõi políticos ns mulherc», lendo iiiuiio
aparteado.

Aiinitticiadu a ordem do dia e havendo
numero, continuou a votação, cm icgun-
da (liscuMão, do projecto aiitorisanío "
prcfeit.i do Diltrjcfó Federal a rcalisar,
com a., garantias que forem pfecilá», as
operações dc credito necessário, até o
inaxim.. dc um inllltao c quinhentas mil
libras esterlina», r-u de 2().(-oo:ooo$(h>o,
em moeda nacional, .ilcutro*ou fórtl do
pai/, pala consolidação da divida flu-
ciuantc. c attender a oulras necessidades
urgentes dn administração municipal c
dando outras providencias.

Foi, assim, sulmiettldo a votos o artigo
*,*, que diz:"'Compele ao prefeito:

— abrir créditos extraordinários: a)
— |iara ocenrrer á» déspota» necessárias
nns vasos dc perigo para u saúde publi-
ca otl outra calamidade; b) — para dif-
ferenças dr cambio oll outra despeza, com
o serviço da divida fundada, não previs-
ta no orçamento cm vigor.

II — abrir créditos stipplcmctitarcs,
nio só achando reunido o Conselho Mu-
niclpal, para a despeza necessária com
serviço», legalmente creades e orguni-
sados."

Proclamada a sua approvação, o sr.
Maurício dc Lacerda requereu verifica-
tão de votação. Haviam votado 109 depu-
Vlos — 96 a favor e 13 contra.

Votou-se, a seguir, o artigo •,":
"'Compete ao Conselho Municipal c.rfiar

o registro dos imtuovcis situados no Dis-
tricto Federal, mediante as disposições
que forem convenientes; ficando, porém,
estabelecido que, quando os immovcis
pertencerem á Fazenda Federal, o re-
jHstro delles não será sujeito a cniolu-
iiionios de espécie alguma."

Approvado, o sr. Maurício novamente
requereu verificação de votação.

Votaram 113 deputados — yo a favor e
17 contra.

¦Logo depois, o artigo 6°:"Ficam revogada» as disposições em
contrario."

O deputado -fluminense, ainda uma vez,
requereu verificação dc votação, que lo-
grou o resultado dos requerimentos an-
teriores. Approvára-se, pois, «111 segun-
da discussão, o projecto do sr. Justiniano
Serpa; 

' ' • ¦ ij*
O sr. Maurício dc Lacerda, nessa ocea-

.¦.ião. obteve a palavra, ry affirmando fa-
lar em nome da autonomia de todos os
municípios, reproduziu os seus argunien-
tos contrários ao projecto. Alongou-se.
Exaltou-se, na manifestação da sua di-
vergencia radical ao trabalho da conimis-
são de Finanças.

O presidente da Câmara subníetteu,
«inda á votação a emenda n. o, ao pro-
iecto, substituindo, apenas, uma palavra.
l\pprovada, o sr. Maurício voltou a pe-
íir verificação de votaqão.

Ao volar-se a emenda 11. 8, o sr. Mau-
,-icio requereu para ella votação nominal
— requerimento que foi rejeitado. S. ex.
pediu, entãb, verificação de votação. Não
savia piais numero. Apenas 112 depu-
tados votaram.

O sr. Costa. Ribeiro procedeu á chama-
Ia que confirmou a inexistência de nu-
tiero legal.

A sessão foi levantada ás 13 horas

U (FJTiML DO NUZIL

AS MÃES
SATISFEITAS
E CONTENTES

SEM MEDO OE QUE A' OREANQA LHE
01 00LICAS

A ciiiiipuiibii contra a collçi Infantil o n
nidicci.i" uu» i-ii-iinçu-i ii-ui dado resultado»
fcll»e».

O» effeifiH 11 -..uniu..-..-, do Niii"|i'- t'nl-
liuilite du Hrn. Winilow, t(l« Iwrilinente re-
comiiieiidndo, «erlam Incrível» piirn Ilumine-
rim míli-ii u 11II11 01 c«tiir(-ui olIlIDdO « apal-
piilidn it Ioda hora. Aiiliu e que cuia» nírii-
decidas e emitente» «" vim-imii que Ja mnl"
niiotia» lin.iinin creniiçn MUI 10 ter benell
cindo. ' 

1 „„ , .
O Xnriq-n Ciiluiiiiitc da 8r«. \\ limlow t

n beneflo IA" i'4|ie,radii que ileade a »un ap-
pnrlçno, nttiiiilti poniilarldidti Immimn en-
ne (in nino» uo fniiiiliii. 1'riniiin-n'o oa re-
Sllllllllll». ,,„ ,11 Xnr.i|i.. Culiiiniile dn Hrn. i\\lindo
tem por uujicto exclüilvo acabar com n cub-
rn liifiinlll ueutriilliiindii o» ucldu», dliilpnr.-
do o» Kiii-i» fl fortalecendo n* oitomnipi on-
fliiqlli-ilili.4 e m-ii«ltilll.iid»». du* creunciii.. 0
Mu entenda «o bem. icm umn partícula de
i.uiiKiHiiciii narcótica 011 alcoólica.

(In ili-iiculsliií. huiirudiiM e do rnimclemiii
iec(iiiimeii'liini « Xarope ('tilimint* da Sra.
Wlindow 11 Imln a mfte que ti-iilm creuticu»
cum ciillcii, Indliieiin... mil ajilinllaçíoi prliBii
de ventre 011 um Importluonclll <la ilenll

Mile», níln deixem de provarem entit J*
fimon «celta. VJlô ao leu pharmaciirtico 1
peçam-lhe um vldroj voi-Oo nem! ião « ale-
gro. ¦mnm

Theatro
BSTRBA HOJR, NO MBYGR, A COM-

1-ANIilA DB RQVISTAS DO ACTOR
RAUL SOARGS.

Religião
IV.
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O próximo conselho cio
guerra da Marinha

Na Auditoria «lerul du, Marinha, no
próximo dln Kl do corrente, itó .onl-m do
sr. mlalstro, devim reunir se b» iiicm-
liroí que íorranrtlo o comclho de guerra
n quo rcapphdèíno o.< íitnrlnhclroa na-
eíouacs flo ü' í-lnaso .Iom'> da Aaovedo o
Manoel Ròdrlgttci do SaufAiittn, aeívin-
do (lc presidente o cii|iili"io*lcticnle Ma-
1I0 rililielro Cnmllllin* e ícndi) JuIXC» os
primeiros leiietiles Uttttifq Ilcnrliitic Ma*
dei, Miirlo Ter}-, eiigeuliclrn iniielilnlstn
3tM. tiomes (ÍO CutttO e ICguildOI tClièn*
tes engenheiro nmchlnlslii Flavlo dè 011-
velrii Machado e pliariíiuceutlco Mario
Josô Venlurl.

A npplaudlda actnx Tepa -r>elgado, do
elenco da companhia do l-wlythca*
ma Meyer.

H' liojB, nflniil, qne entren, 110 1'oly-
lliiiunu Meycr, 11 coitiponhln do revistas
o giinlNíiil.i pelo iielin* Ittiul «oures puni
aquelle ponto clcglltltc ila capital siibnr-
bnnii.

t) elenco du companhia do 1'olylhui-
nia Meyer 6,* como lemos illli., o muls
InlIliHiile ponílvèl puni esse gênero de
representações llgelrãíí c alogrcs,

15 hoje os "lnililtiil*'s" desse novo Ihea-
lr0 terllo occtiilflo de Julgar do mereci-
inontb du "troupe", que se lipri sciilu
emu a rcvlslii "S. 1'tttllo futuro", de
grande luçceiio cm dlífércntes tempo-
radas pelos IIOMOB tcbnlros. Seus prln-
elpues ptipels foram eulregues mi» nr-
listas Allierllna Itndrlgiltil, Tepu Helgu*
do, Ilcilòó, Clurlce rni-edes. dnflo "Mar-

Uns, ltutil Soarei, Antonleo Ulus, ,los6
Martins, Voliscen, etc., etc,
NO CARTAZ:

"Mercado dc muchn-

A reunião de hontem
do Ae. C B

.Sob a presidência do çnmmeüdndnr
(Iregorlo (luiciii Seubrii. leve lógar luur
tem. nn Aero-CInb Rràállclro, 11 sessão
«emanai dessa Instltuli-ilo,

Approvadn ti acta da reunião anterior,
0 seerclailo procedeu fi leitura do ex-
pedlinte. que, iilém de illveisns comniti-
nlcncBcs de sociedades dr, paiz, constou
do um parecer du coranil»«ilo teclliilca,
munlfcstiitido sc favorável í\ gollcltnçío
feita ílquclla .sociedade pelo soclo (leu*
111 Filho.

Sobre essa fsollcHaç.Bo a asscmblén de-
liberou que fosse entregue nos servlqos
do nvlndor (ientll uni blpluuo "llenri
Fnrmann", de 50 II. P., pertencente .1
flotllhii acren do Club.

O epmmehdadòr Oarcjn Seabra, to-
mniulo a palavra, referiu longamente a
parada reallsuda, no dia 11 do corrente,
«obre a qual o orador tocou cloglo.s e
salientou a maneira brilhante e o gurho
com que 11 niocldndc brazllclra, se cn*
tregnvti A vida militar,

Contlmiaiido. 6 orador exaltou a In*
trepidei! dos aviadores du Armada; que
por nquellu oceaslilo effcctiiaram vários
vilos sobre ns tropas quo desfilavam.

O sr. Domlnguçs da Silva, thesourel"
ro da sociedade, pediu 11 palavra e Ira.
tou detalhadamente da, netual sltuaeilo
financeira do Club è, no terminar, deu
amplas informações sobre os resultados
diis medidas postas em pratica.

Filiaram ainda outros oradores e, fis
22 horus, o presidente encerrou os tra-
bulhos, marcando para quarta-feira viu*
doura a próxima reunião.

ItF.CUKlO —
Cllllíl"

s. ."I08E* —
Tltl.WON —
C. UOMBS -
I-OI.YTIIKAMA MIIYKIt

Io futuro".

Os lobos do nnir".
"Nelly Itnslcr".

festival ile liencfli
'S. l'i

O conselheiro R>ãrhne3 RI
V8S no Caiteia

Cunterenclòü. hnnlcin, nn Cattete. com o
sr. presidente da Iteptlbllea, o sr. consclhei-
ln iltuih-igiirs Alves.

A SORTE GRANDE sô
sairá n quem comprar nu CASA
GAÚCHO, rua Rodrigo Silva 11. G

arg

CONFRARIA DOS MARTYRR8
8. QONÇALO QARCIA E 8AO
JOROE

Nn c«r«)a desta Vciicravcl 1'ouírarla,
:. rua da Alfândega* canto da prica da
Reptiblicu, »erá celebrada, hojn, &» o ho-
pi», a mi»»a cm honra no Sigrado tora-
i,.i.i dc Joiti, com' ncompanhainento a
liarmonium e vo/r».

HORÁRIO DAS IMISSAS MIÍKSAH3

Domingo* e dia» nulificado», âi 10 hora».
Na »ckU feira, ao Sigrulo CoraçSo de Jo-

tu», a» p born,
Na irRiiiMi-fcIra, no Srpulchr0 do Senhor,

em honra á N, S. ti»s Dore», a» o horas.
Dia u, 110 monge S. Onofre, cuprrança do»

nrcriiliado», íi< o hora».
Dia iS, A Virgem MSe Sanlinitua do Par-

Io, (.« o liara».
I>ia 10, n Saniu Itxnfdjçlo, (mart)r), ai 9

hora*.
Dia at, a Virgem Mwlyr S.int» Ignr», pro

IfCíora dai Fllltll de Mirll, 11» 9 hora». _
l)la jj. i S. Jorge inurlyr), protector do

exrrcllo, a* n liora..
Illa aj, íi S. Chrliplm, S. flirlqilnlano,

proteetor.-j do» »4|iJtcirin, ín o hora».
Dia -;, S. Cosme o S. Uimlíio, nurtyre» e

doutorei dl lígri-j.i f.ithoüen. aVo linra»,
Todo.. n« que dctejanin vi*il«r a eureja e

a< Imagem que honram o» Kits altare», po-
deriio faml o durante o dia, ate As 5 hora» da
tarde, pelo porttg do lado da praga da Kcpu-
blica,

PELA PAZ

Na mesma Ogreja, no sahhado, tú do
corrente, "será rezada a intuo em inten-
çSo no glorioso soldado S. Jorge, para
que uiio tarde a paz tão desejada para o
mundo inteiro,

A oração pelu pai.-í-distribuída nesses
dias, aos fiecis ('tholicos (pie rotíípcrccc-
rotu í. cerrinr-iiia religiosa; durante e»sc
aclo, é coUectadaO "Oliuln da Fé", pira
ser applii-ado ás 'Atf-lfts 

pelas almas dos
ip: * lutando, lombuitt no cumprimento do
dever c do amor dai pátria c da civilisa-
cão.

NOSSA SENHORA DO PARTO

No dia 18 do corrente, nessa inosina
egreja de S. Cioncalo Garcia e S. Jor^e,
cclebrar-sC-á, ás o, horas, a missa meu-
sal em honra á VirgCnt Mia Santíssima do
Parto, protectora c* amparo das pariu-
rienics,

BANTO EXPEDITO

Na egreja dos nmrtyrcs S. Gonçalo
Garcia' e S. JorgC, será celebrada, no dia
10 do cbrrcnle, ás piltpras, a missa meu-
sal, «ím louvor ao glorio:,', martyr Santo
Expedito, advogado-dos pedidos da ulti-
ma hora. ,'¦ '

, . ¦ «I--
SANTA IGNE2

Na mesma egreja, uo d^-a 21 do cor-
rente, ás 9 horas, será celebrada a missa
mensal das "Congregadas dc Santa
lgne/.", a gloriosa e miraculosa Virgem
Martyr Santa lguez, acompanhada pela
escola coral das congregadas, sob a dire-
cção da professora d. llerininia Borell.

S. JORGE

ivo rua :,* do corrente, ás o horas, será
rezada a missa mensal em honra do glo-
rioso martyr, soldado S. Jorge, defensor
da Fe Christíi.

S. CHRISPIM T* «. CHRISPINIANO

—_   | íi, ' ' I ¦ " ¦ãaTaTãaT,ãaT>aTaaãt«à»
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Casaimnnrta
dora dojoiai,
relógios, ob-
jootoB do ar-
to o metaos

duos

travessades:franciscodepaula,8-io
TELEPHONE 839 CENTRAL EM MENTE AO MEBCADO DE FLORES

??¦

A ioalheria que mais barato vende e a mais popular
I-M-U» fcoiiliocltln Jonlliorln nohri-éo «om «m coln«nnt Moi-tliuontu, quo •orii voiuIl<l«

com grandes reducções, por motivo de balanço
Chamamos a nttcnçfio para AS GRANDES EXPOSIÇÕES com preços dc verdadeira reclame

OPERARIADO •• Época"
no Foto

¦ - - 
%,

Cl',N'TKO 11RXHFICEST.E DOS
RIOS MfNICIPAKS

??-

OPER.V

•Esta aisoclaçüo rcali»a hoje, i'u 10 hora»,
uma »f»»5o dr cotucllio par» tratar dc iiium-
ptol dc máxima importância.

S. RESISTÊNCIA I)OS T. EM T. E CAFÉ'

Alien-bljl geral extraordinária, domingo,
17 do corrente, á» li hura».

Par» amiuipto dc relevante Importância.

ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS
COCHEIROS, CARROCEIROS E CI.AS-
SES ANNEXAS.

A dlrcctorin dcsla llloctlÇSo pnle a todo»
os seu* nioclado» ipie se acham dilemprega'
doi, a virem a sua sídc social, alim «lc deixa-
rem o «cn nome para lererri collocacrio." 

O presidente da associaclo está envid.in.Io
todns os esforços afim dc empregar o» «eu»
associado» «cm emprego.

PARTIDO SOCIALISTA-

Está marcada para 0 dia 17 do corrent*.
uma iioia reunião da conimissãn Central dir-*
ctora do Partido Socialista Itra-ileiro.

Pcdc-se a todos os adeptos do socialismo
parlamsr/Jl não deixarem dc comparecer
aquella reunião ipic será realisada na séac do

todos quanto» citavam em atrasto com
01 cofre» vci.ii-s, »e i|iiitar0m.

BYNUIÒÀÍO DOS „NTALHADOniSS
Toado oito ijndlcnlo conilltüldo »uo

ifjdc rinvliil d rim du Si-niulo n. li 13. a dl-
rrs-tcyila partk-lpu iioh associado» (|iin eu-
runtrarilo twSoi o» dia», da» 7 flu i!l Uo-
ra», oxcepto ao» domliiBO», um do» i-cui
mcmliri)». |Mtrn attender a qualquer ai-
iiiiupto n-ferr-nto fl ela»»o.
i.iipIiik <• lem modeatiis protencOot.
Quem precliar deixe caria uu redaceflo
dèttp Jornal, para V. do Carvalho.

Bombeiro Hidráulico • Eleitrlolsta

Maurício Ko«u — ltua da Caridade, 12, B.
j ChrÍHtuv&o.

EMPRECOS

Offerecc»e um moço, caiado, chigado de
S Paulo, com pratica c estudo» dc agrlcul-
tur», avicultura, etc, para adminiitrador de
penuena fitenda. silio ou chácara;
questão de localidade, lendo i

Só tratuc «om pe»io» lírii c com

Cirta» por fjvor neUa redacçío a "Agrl
cultor".'

niso fa<
mcima saiu-

con-

Offcrecc-se para empregado de oscrl-

MOVEIS MODERNOS E DE ESTYLO
A' vista e a prestações com longo praso sem fiado-

X_13 MQBfLÍEM
31, /RTJÀ CHILE (antiga d'Ajuda)

•j REBELLO St COM

INAUGURAÇÃO DE NOVAS ES-
TAÇOES

O sub-director da 2"' divisão da Es-
trada de Ferro Central do Brazil, dr,
Antônio Carlos dc Andrade, expediu aos
chefes de. serviço e agentes a seguinte
circular telcgraphica:"Conforme resolução dn directoria, dc-
claro, para vosso conhecimento e devi-
dos «[feitos, que será aberta ao trafego,
cm geral, no dia 20 do corrente, a esta-
ção de .|" classe, denominada Bello VaP.e
c situada no kilometro 530,015 da Linha
Paraopóbá-Sul, sendo o quadro de seu
pessoal constituído de uni agente de 4*
classe e dois guarda-cliaves de 3" classe.
Eguálmcjife, serão abertas ao trafego, cm
geral, 110 referido dia, a parada Ibireic,
situada no kilometro 27,083 da Linha Pa-
raopéba-Norte, a partir dc Bello Hori-
zoiitc, sendo o quadro dc seu pessoal
formado de utii conferente dc 3* classe e
de uni guarda-chavé de 3* classe, ea cs-
tação rio. 4" classe, denominada Bruniadi-
nho, situada no kilometro 60,563, desta
mesma linha, lambem a partir de Bello
Horizonte, sendo o.g-jadro do respectivo
pessoal constituído de 11111 agente de 4*
classe c de dois guarda-cliaves de 3", fi-
fcando rebaixada á categoria dc parada
a estação dc 4* classe Catnapttam, na Li-
íilia raraopcba-Siil, que passa a ter o
flitadro de seu pessoal 'formado de um
conferente de 3' classe e um guarda-
chaves dc 3", e,.também, rebaixada áquel-
U categoria a estação de 4" classe Man-
tlqucira, da Linha do Centro, de que o
respectivo quadro do pessoal passa a ser
;de uni confcrenle de 2" classe e de três-guarda-cliaves dc 3*. Outrosim, serão
inaugttrndos, nlquelle supracitado dia, OS
estribos seguintes: Serra da Moeda, kilo-
metro 504,067, Linha Paraopéba-Sul; Ga-
melleira, kilometro 6,871; Barreiro, kilo-'metro, 

15,219; Sarvedo, kilometro 38,683,
C Jacaré, kilometro 48,403. todos situa-
dos na 'Linha Paraopéba-Norte, a con-
itar de Bello Horizonte, 'com Cxcepção'4c Serra da -Moeda."'*. m 1 ¦> m ím

CiV « ?F.ljtAç.Or') *.-*r,ii1H«(«-)
'V-ò^iRíU^QüirH.LiW.-iC

íH/c-¦''i à»r.iÍA<t. Sa'-.40 ,„,

0 sr. Maurício de La-
eerda e os seus novos

requerimentos
O sr. Maurício de Lacerda apre-

sentou hontem & Câmara os seguintes
requerimentos •

"Requciro que, por intermédio da me-
sa, o ministro da Viação informe:

a) — qual a cxtejisãp de trilhos a ar-,
rançar entre Comrnercio e Barra Longa;

b) — qual o motivo dessa providencia;
c) ''— quaes as informações, detalha-

dainente, que o determinaram;
d) — quantos annos tem ahi esse ra-

mal, qual o custo de seus reparos c moti-
vos dos mesmos, quando leitos' na ad-
ministração Frontin;

e) — quaes os motivos e teor das infor-
inações prestadas na administração Arro-
jado a respeito do mesmo e a solução
dada; **- .

f) — quaes os termos e motivos das in-
formações e providencias actuacs quanto
ao referido ramal."

"Itequelro que, pelo intermédio da
mesa, o governo Informe quaes os ter-
mos do accordo entro o Estado de Silo
l-a,ulo e a Itepublica do Uruguay, sobro
a permuta de braços em dlffercntcs êpo-
t-as do anno; si o mlulstorlo do Extc-
rlor recebeu a resposta do qualquer con-
.siilta c em que tormos, do Estudo de
S. i-nulpj si semelhante consulta jíl íol
respondida ou depende ajndn de lnfor*
macões desse'nilnlsterlo ou do outro do*
parlamento da administração íedcral;
(¦unes os termos dessa Informaçilo e da
resposta dada no- Estado de S. Paulo
prlo ministério do Exterior. —. (A.)
Maurício de Lacerda."

-»««¦»«¦ ¦

Um telegramma do sr. mi-
nistro do Exterior

ao deputado Raphae.
Cabeda

O nr. mlnlsírò das iKelaçBci Exteriores
enviou ao deptitado 'Itniiliael Cábeda, une
se iii-lin em Sant'Anuii du Livramento, o
Heguinte telegrainmn:"Accusando recebido o telegramma de v.
cx.. elimpreme dizer ipic n (listiibiiiç*i« da
farinha argentina sc fe/. em - cuiidiçBes ra-
zoaveis, ainda na geitilo do meu hbujrado
antecessor, não mu tcido sido pcrDllrtldà
altenil-n.

Pura attender ns falhas'qne se verifica-
ram depois, o sr. presidente dn Ite|iubllcn,
mandou que fossem lupprldoi alguns merca-
dos do norte, u que fizemos com a Importa'
Cito do» Estudos TJnidol, porque ns nossos
visinhos da Argeutinu ,i;i nos tinliam dado
bastante e lhes era impossível conceder
mais.

Estou providctndiiindo,. rrrorém, junto do
meu collèga da-Pnaeiida pura pedir o appel-
Io de v. ex.

A lição entretanto que nos estão a dar
os acontecimentos, indirnm que nenhuma po-
liticu é mais opportunii para o Braxil já
agora que ha de começar a contar com-
sigo mesmo pedindo fl terra o sfi « terra c
sustento dos seus filhos e os elementos vi-
tiic» das suas industrias.

Temos todos muitas esperanças, notada-
mente o sr. ministro da Agricultura, que o
Rio Grande do Sul cuja política econômica é
um feliz exemplo na 'Federação; desenvolva
esse anno as suas plantações dc trigo, como
tanto convém n sua fortuua e ao progresso
do paisí.

Queira v. ex. aceitai- as minha attea-
ciosas saudações. — Nilo Peeanha."

NO SENADO

WÊÊÊê

TRANSFERENCIAS NA CENTRAL DO
BRAZIL

üTortuii transferidos, por portaria de liou-tem, do sr. ministro da Viaotto os esciiptti-"¦¦arlos da E. IF. Central do Brazil Augusto
de Albuquerque, dn'6" dlvl»8n paru a 5" odesta paru uqnella Dooclocliuio 'Üandldn deVaacoucclloa. ....¦.• »

FOOT-BALL
LIGA MEfTinOI-OLITANA (D.E DESPOR-

TOS TIOlURKSTJtES
(Official)

O Conselho (DIvisional da 8' divisão cm
sua ultima reunião resolveu:

a)—-Multar o ar. Antônio Augusto (Reis,
do S. O. 'Brazileiro, na peua mínima do
art. 07, combinado com o art. 00 alínea B,

£ior 
ter infringido o art. 00 do Código dc•ootbull;

c)—Approvav os "matches" Evorcst X
Brazileiro, nos 2 "teams", cabendo 2 pontos
110 Evercst por ter vencido por 8x2;

c)—Approvar os "matches" Tljuca x
Amerlcu, cm ambos ob "teams", Hellcnl-
Americano om ambos os "teams", cabendo
um ponto a cadu um dos clulis, nos primeiros".teams" o 2 pontos ao Hellenico por ter
vencido por 4 x 1 nos segundos "teams".

' — SSo convidados todos os srs. jogado-.
tcs escalados pawi o "scratch-" dllo-S. Paujo
(effcetivos e reservas), a comparecerem
subbado, 18, As 10 horas, no campo do Flu-
miiieuiie IF. O., vara rigoroso training.

OLTJB ©E RBGAa-AS ICAIRAM*
O "eaptain" geral pode o compareclmcn-

to de todos os jogadores dos "teams"
netuao», aibbado, 10 4o comente, tis 20 ho-
ras 11a garngo do Club, oflwde íicarem o»
mesmos Intolrodqs do» "teams". .

'Domingo, 17, àã 8 horas, haverá vigoroso
"training , entre os primeiros e seigundos
"teàm»"; no oatnpo da rua Dr. Ma-roh, aw-
do <llflnltivame*ite eubetltuldos os Jogadores
nue fulturoiu asm inotiv- .iuatlfiçado„

Uma sessão curta
e um discurso iusigui-

fleante
A acssíío de lioutcm niío teve grande

Importância. Presldiu-a o sr. Urbano
Santos, acolyta.do pelos srs. Pedro Boi-
ges, Metello, Herelllo Luz e Pereira
Lobo.

O expediente lido constou de três of-
flclos; um do ministro das ItclacSes Ex-
teriores, cupeando a nieusugcin pela qual
o sr. presidente da Kepubllca submctte
a exame os decretos dc promoção do ml*
nistro rosldente Hyppollto Pacheco Al-
ves do Araújo n, enviado extraordinário
c ministro plonlpotenelarlo na Dlnnmar-
ca e Noruega; do 1° secretario de le-
ga<;no Aniiibal Velloso llébello a mluls-
tro residente no Equador, o de remoção
dos ministros Raul Regls do Oliveira,
Jos6 Manoel Cardoso do Oliveira c Os-
ca.r do TeffC von Hoouholtz, Respectiva*
mente, das legaçjõcs do México, Áustria-
Hungria o Faraguay para ns da Áustria-
Hungria, Faraguay e México.

Os dois outros offlclos capea.vam os
autographos das resoluções legislativas,'
jfi isaucclonadas ,pelo Executivo, declà-
rando sem effeito o decreto n. 12.458,
de 25 de abril do corrente anno (revo*
ga.çjío da neutralidade) o abrludo cre*
ditos extraordinários para o cumprlmcn-
to dc sentenças judiciarias.

Antes. de passar-se ft ordem do dia,
que nílo pOde ser votada, por falta de
numero, o sr. Pires Ferreira oecupou a
tribuna, respondendo a um tõpico do
"Oorrclo da Manhã", referente a „ um
parecer da commlssão de Marinha e
Guerra, sobro um projecto que manda
reintegrar no serviço da Armada o ex-
official do Marinha Amaro Imbas-
eatiy....

D levantou-se a sessão.:

No dia 25 do correnlc. ás 0 horas, será
celebrada na egreja dé S. Gónçalo Garcia,
é S. Jorge, â' rim da Alfândega, canto da
praça da Republica, a missa mensal cm
louvor aos gloriosos niarlyrcs apóstolos
da fé, S. Chrispim e Si Clirispiuiàno, pro-
ctores dos artistas sapateiros.

S. COSME E S. DAMIAO

No dia 27 do Correnlc, scrA celebrada a
miss'a dos gloriosos doutores da egreja
catholic.-K S. Cosmc é S. Dainião, ás 9
hor-is; esses niarlyrcs^ão os proieciores
des scieiitistas e medícos.

Todas as nlis&as mensaes são acompa-
nhadas a liarmonium e cânticos sacros.

SODALICIO DE S. JOSÉ'

No diniingo, 17 do corrente, ás 13 ho-
ras, haverá a reunião das Filhas de Ma-
ria, na egreja do Divino Espirito Santo,
do Maracanã, presidida pelo revdmo. di-
redor, padre Nino Mincita.

São, pois, convidadas todas as filhas de
M'aria,. desta capital.

CONFERÊNCIA A'$ FILHAS DE
MARIA, PELO REVDMO. SR.
CONEGQ.

• '* Ml- iV- -
Amanhã, ás 16 horas, na matriz dc São

Francisco Xavier,, do,-, Engenho Velho, o
revdmo. sr. ccjnego José Antônio Gon-
çalves de .Rezende, fará a 6* conferência
ás Filhas de, Maria desta urchidjòcese,
dissertando sçJbre a ut.ilidade do Sodalicio
de S. José, destinado 

"ao 
aniparo das Fi-

lhas. de Maria necessitadas.
. Essas .conferências "èerão aos sabbados,

á iiícsiná hora. .¦'•''-"í -^''¦.' •':

ÊXPBDÍ_NTE DÓ'ARCEBISPADO

Augusto Ferreira e Conceição Coe —
Como pedem.

Centro B. dos Operários* Mimicipacs, Urgo dc
S. Domingos.

IMPRENSA OPERARIA

Acaba de ser publicada cm S. Paulo, a "A

Plebe**, uni brilhante scnn-iario, redigido
pelo nosso companheiro de luta Edgard Lc-
vensort. tendo ainda a coopfiação dos primo-
rosos jornalistas Benjamin Malta c Primitivo
Soares. ', , ,- ¦ . .

O vaUnlc paladino esta fadado a conquistar
muitos louros, '(

"BRAZIL MARÍTIMO*»

Mais um numero desse bem redigido sema-
narios nos chega ás mãos.

Obrigados.

ASSOCIAÇÃO DOS CARPINTEIROS
VAES

NA-

ptorio commercial, industrial ou banca-
rio, um moço com pratica, de 25 annos,
do comrnercio desta capital, podendo dar
boas referencias, sendo também dactylo-
graphó. Cartas ao sr, I. Silva, estação
Costa Barros, Linha Auxiliar — E, F.
C. B.

Orrerer*-."» piri «Itl capital ou o» Esttdot
«m mororlit» d* mir s tur», cota cramln h'*-
tlllwçõe- o provando tua condueta; quem d»-
«tjar llrl]a-ie á hl» Sendor Uuioblo o. 840,
ai prer»r«ncl» para tira di capital, oora o ir.
Oustavo C. Santos, da» 10 li 16 hori».

FESTA DQ SAGRADO
JESUS

CORAÇÃO

AtVianhã, iC, e depois de amanhã, 17,
realisa-se, na matriz do Curato do Ban-
gu', a ifesta em louvor ao Saggrado Co-
ração de Jesus, promovida pelo Aposto-
lado da Oração.

Aniaiihã, sabbado, ás 19 horas, ladainha
e 'benção do Santíssimo .Sacramento, de-
pois 

'de amanhã domingo, ás s horas, ai-
vorada 

*e ás 7, missa e ,-communhão gerai,
ás 10 horas, missa, splemne, sendo ce'.c-
brante o.revdmo. cura padre Alfredo de
Vasconcellos, servindo de diaçoiio o
revdmo. padre Francisco Solano Dantas
e de sub-diacono, o rovdmo, padre IzidrO
da Veiga.' Occupará a tribuna sagrada o
illustrc orador sacro A. Ricardino Scve.
A's 17 horas/ haverá solemne procissão c
ás 19 horas, "Té-Deuin laudamos".

COLLEGIÓ PEDRO U

Acham-se abertaB,: na secretaria do
Collegió Pedro II, 11 rua, Marechal Fio-
dano (Externnto), por espaço de 120
dias, a partir do hoje, 15, as inscrlpçOcs
para oa concursos ás cadeiras de profes*
sores substitutos de physlca ç chlmlca
o historia nalural'.. '

Dc ordem do presidente convida se a todos
os associados a comparecerem a asscmbléa
geral extraordinária que sc realisará amanhã,
itj do corrente, ás 19.horas. .

Ordem do dia: interesses geraes.
Avisa-se a todos os associados que a nossa

associação sc acha funecionando á rua 1° de
Março C 5, 2° andar, sede do Grcmio do3 Ma-
chinistas.

CONGREGAÇÃO DOS OFFICIAES
DA MARINHA CIVIL

Convida-se a todos os offlclaes des-
embarcados a comparecerem com
urgência a sede da Congregação

GRÊMIO DOS MACHINISTAS

A directorla desta associação con-
vida com a máxima brevidade os
seus associados desembarcados a
comparecerem á sede social.

ASSOOIAÇAO DE MARINHEIROS E
REMADORES

A directorla desta associação con-
vida a todos os seus associados des *
embarcados alim de comparecerem
a sede social com a máxima brevi-
dade.

CENTRO MARÍTIMO DE . EMRRÉ-
GADOS DE CÂMARA

Silo convidados todos os associados
a comparecerem & sede social para
assignar a lista de embarque, com
urgência.

SOCIEDADE UNIÃO DOS FO-
GUISTAS

Esta associação convida aos seus
associados desembarcados compa'
receiem com a máxima urgência em
sua sede social, alim de darem o seu
nome para a lista de embarque.

A QUEM PRECISAR DE OPERÁRIOS

Pedimos a. todas «s fabricas, offlcl-
nas e conetruetores particulares-, que te-
nbam necessidade de artistas e traba*
lliadores em geral, «pie se dirijam a esta
secção operaria, cujos ajiuunclos fare-
mos gratuitamente, afim de bem servir
a esse mesmo operariado que nos 10 e
nos honra com aua confiança.

"A Época", inaugurando hoje esse
novo serviço, sfi tem por fim suavlsar a
situação das classes trabalhadoras, que
neste momento estilo a braços com a ml-
¦erla.

Pedimos, mais uma vez, a quem pre-
cisar de operários, que se dirija, por oa.
crlpto, a esta secção, que íarft gratuita-
mente esse serviço:

. Um rapaz de 17 annos, sabendo ler o
escrever e dando referencias de sua con-
ducla, oíferece-se para cscrlptorio, casa
commercial ou pnra margoador de punia
Cão. Dirigir-se a O. Paixão, rua Lavra
dlo S (Escola Barão do Rio Doce).

GUARDA LIVROS
João d'01iveira Leal offerece os seus

icrviços de guarda livros; chamados na
Papelaria Moderna, rua Marechal Fio-
riano n. 21, onde sc dará referencias,
EMPREGOS

- IMPRESSOR
Precisa-se de um lmprossor para ma-

china pequena; na rua General Pedra
&. 47.

ENCADERNADORES *

Precisa-se de encadernadores, offlclaes
e aprendizes, com pratica; na rua SSo
José n. 86.

FORO FEDERAL
FOI CONCEDIDO UM 1NTERDL'

CTO PROHIBITORIO CONTRA
A UNIÃO

Na audiência dc hoje, do dr. Raut
Martin», juiz di 1* vara federal, pelo dr.
Francisco do Castro Júnior, como advo-
gado du Conipagnie du Port dc Rio do
Janeiro, Compagnic Françaisc du Port dl
Rio Grande do Sul, Port of Pará, Urazil
Kailway Conipiny, (Madeira Mamoré
Kailway, Sorocabana Railwiy, Compa-
gnie Auxiliairo dc Chemins de Fcr lu
Drísü, Sotithcr Brazil Lumber and Colo.
nisation, Rnuil Land, Catlc» and I'o«
cking, Light and Power, S. Paulo Light
and Power, S. Paulo E'.cctric, The Inter-
itrban Teleplione, The Rio dc Janeiro and
S. Paulo Teleplione, Braillianliche lilck-
trícitats Gesollichift e Sociéte Aiionynic
du Gaz dc Rio dc Janeiro, foi accttsado o
mandado dc inlerdicto prohibilorio con-
tra a União, pira que sc abstenha deco-
brar dos requerente» o imposto de cinco
por cento sobre os juro.» dc suas dehen-
tures, sobre os dividendos e produeto»
das suas ucções, com relação á todas as
quantias que forem pap-- 110 estrangeiro,
aos portadores e poss •» das dehen-
tures e acções, não pei.. ..ando, sob pre-
texto dessa cobrança, a posse do conimer-
cio, industria, negócios, bens moveis e
immoveis dos peticionarios, constraugen-
do-os á matricula c sujeitando-os ás pe-
nalidades constantes do decreto n. 13-437,
de 11 de abri", do corrente anno, sob pena
de multa de iou:aoo$ooo a cada uma das
supplicantcs, além das perdas c daiunos,
juros c custas.

Tendo sido intimado, para defender os
interesses da União, o dr. Olyntho Bra-
ga, 3* procurador da Republica, s.s. fez-
sc representar na audiência pelo sr. co-
roncl Olegario Morado, solicitador doi
Feitos da Fazenda, na fôrma da lei.

CORTE DE APPELLAÇÃO
APPELLAÇÓES CÍVEIS

Appellantes, Manoel Affonso de Mi-
randa c João de Almeida; appellado,
João de Souza Mendes; relator o dcseni-
bargador Na'buco de Abreu. Negaram
provimento á appellaçio, unanimemente.

APPELLAÇÃO N. a.a.a

Appellantc, Emilio Abdu', appellado,
Daniel Duran; relator o desembargador
Sá Pereira. Negaram provimento à ap-
pellação, uiianimcmentu,

Pd de arroz DORA
MEDICINAL, ADHERENTE

e PERFUMADO
Lata ••... 2JO00
Pelo Correio.  2J500

Pharnacit Orlando Rangel

.'

A S. Paulo Railway eo
sr. Carlos Garcia
sr. Carlos Garcia apresentou

hontem & Câmara • seguinte reaue-
rimento:

"Requolro quê 6 governo, por Inler-
medlo do ministério da Viaçao', lnfor-
me o seguinte;

Em virtitdc de que titulo a S. Paulo
Railway oecupa um terreno situado en-
tre a estação do Norte, da Estrada de
Ferro Central do "Brazll e a estação do
Braz, da S. Paulo Railway, no larga da
Estação do Norte, cm S. Paulo, cujo
terreno fazia paite do patrimônio da
Estrada de Ferro Central do Brazll. De-
vem existir documentos na directorla da
Estrada dc Ferro Central do Bazll. —-
(A.) Carlos Garcia."

"¦»¦ »¦ '

UM CONFLICTO ENTRE PAREDIS-
TAS E A POLICIA ARGENTINA
— GRANDE NUMERO DE FE-
RIDOS

BUENOS AIRES, 14 (A. A.) — Os
paredtstas dos frigoríficos dc Zarato ti-
veram um confllcto com a policia local,
sendo trocados muitos tiros e pedradas.

Ha grande numero do pessoas feridas,
algumas das quaes so encontram em çs-
tado grave.;

APPELLAÇÃO N. 2.21a

Appellantc, Frederico, Figner, appe'1».
do, A. .Martins da Silva; relator o dei-
embargador Sá Pereira. Negaram pro».
vimento á appellação.

FORO CRIMINAL
UM DOUTOR DE SESSENTA MIL

RE-IS EXPLORA OS HABITAN-
TES DO ENGENHO DE DEN-
TRO — O CHARLATÃO ACHA-
SE DENUNCIADO PERANTE O
JUÍZO DA 5* VARA CRIMINAL

Varias queixas são ultimamente leva-
das ao conhecimento da aiossa poficia
contra os chralatães que, com desassom-
bro, exploram constantemente o publi--
co, intitulando-se, muitas vezes, médicos,
e apresentando diplomas de sessenta mil-,
réis, e dando consultas áqüelles que o
vão procurar,

Foi, lia dias, denunciado perante o jtti-
zo da s' vara'criminal o nacional Manoel
Pereira da Silva, residente á praça da
Republica 11. 26, o qual exerce a profis-
são de "medico", como sc intitula, e lem
o seu cscrlptorio de explorações á rua.
Borges Monteiro n. 45, no Engenho de
Dentro.

Terá, hoje, inicio, naquclle juízo o suni-
mario de culpa do referido denunciado,
devendo depor diversas testemunhas.

Chamamos a attenção da noss*. policia
e da justiça para este e outros indivíduo»
que se intitulando formados pela Escola
de Medicina desta capital, desmoralisam *
classe dos médicos brazilciros.

As provas para o concurso dc pro-
fessor substituto do geograpbla terão
inicio no dia, 2 de julho próximo viu-
douro. i ,• , -

Os candidatos são os srs, Ilaymundo
Lopes, Osório de Souza Sylvostre, Per
nando Antônio -Raja: Gabaglln e José
Paulo Ferreira;

A mesa examinadora 0 composta dos
professores Paranhos dc Macedo, Oarlos
de Laet,- João Ribeiro.e Pedro do* CouttO.

ftguas fllliwaes, Haclonaes, Exfran.elras e Vinhos
de mesa, Licores, Champagnes, efc..

ICIN/r-ÍICCiAB A. DOMICILIO

finos

praça: tiradentes n. 27 Tolepllono OSt»
..•V--.'Cla3!I«tIT.a*lAI«

Çlgarreiroí i

Preclsa-so de graiíde numero de opa-
rnrlos clgarrclros para trabalhar & mío
em cigarros fechados; na rua Marechal
Florlanno 124, Fabrica Plnna.

EMPREOÁDO
Um moco de 30 annos, com 'pratica

sufficlfuto de ensino primário, auxiliar
de esorlptorlo, etc, procura collocacllo,
«,qul ou no interior. Da de si boas reío-

UNIÃO PROTECTORA DOS CA-t
TRAEIROS

Esta associação previne aos associados
em atrazo que, dflide o .dia 5 do corren-
te, foi prorogado o prazo de 90 dias, para

Dr. Pedro Oa CnnUa
Da Faculdade! de Medicina do Rio dl

Janeiro e do Instituto de ProtecçSo •
Assistência ft Infância. Clinica* medica
e moléstia» de creanças.

Residência, rua S. Salvador, *-•, Cat-
lete. Tel.: 1.633, SuL Consultório, rua
Gonçalves Dias, 41, das 3 fta 5 horai da
•arde. Tel.: 5.024- CintraL

, ¦ 1 ai<-i»¦ ¦

A INSTRUCÇAO NO URUGUAY
MONTBVIDEO, 4 (À. A.) —• O Se-

nado approvou a croaijão dc cem novos
cargos de auxlllarcs para us nossas es*
colas.

JURY
O JULGAMENTO DE HONTEM, N<V

TRIBUNAL DO JURY

Foi, hontem, submettido a julgainenlo,
no Tribunal do Jury, o réo João José da
SHva, vulgo "Piranha", aceusado de ter
110 dia 21 dé abril do anno de 1016, ás 13
horas, mais. ou monos, na Praça do Mer-
cado Novo, desfechado' um tiro dc re-,
volver contra Alexandre Lucint.

Após a leitura* do libello aceusatorio,
feita pelo escrivão Tancredo de Carvalho,
foi dada a. palavra ao dr. Galdiuo dc Si-,
queira para produzir a sua aceusação.

Começou o representante do ministério
publico demonstrando que as provas
existentes nos autos eram robustas con-
tra o aceusado, apezar de ter este nega-:
do não ter sido o autor material do deli-:
cto que lhe era imputado.

Após esta aceusação, (falou um dos de-
fensores do aceusado, o dr. Carlos Bois-:
son, anllysando os depoimentos das tes->
temnnh-s, que depuseram no inquérito
policial o no summario de culpa, de-
monstrando que estes não provam ler o
aceusado perpetrado o delicto e cita, pára
sustentar os seus argumentos Garoíalo «
Míttermeyer.

Em seguida, fala o advogado Maximci
de Albuquerque, concordando com os ar-:
gumentos do seu antecessor.

Após os debates, recolheram-so os jtt-i
rados á sala secreta, dc onde saíram tra-;
zendo a .condemuação do aceusado á pe~
na de 24 annos de prisão com trabalho.

A defesa protseto por novo julga-
mento, como lhe faculta a lei num dor
seus mais humanos dispositivos.

Agora, uma pequenina comparação!,
ante-hontem, foi julgado um individuo^
cujo "crime estava provado" c já havia
sido condemtiado anteriormente a 20 an-t
nos de prisão e foi,' por esse mesmo con*
selho, condemnado a "7 mezes e meiowl._

E' interessantel,,«

Cllxlr -ínti-aBlit-matlco de

MM
Loção para o cabello

Unlcano Brlz 11, que tinge de preto, dando uma cor natural o ortluantô. Unloa qui nlè
cODtJm nltfato ds píataou os ieua noi. NBo manoha a peita nsm suja ai utaot.

RapeclOco vegetal e elflcai ni
cura da ar, th ma. o broncblti.ai-

thmatlca
--ci>obSs_í.ío-9 - BKU23I & O. Rua do Mosplcla 183 - Kit» de Juu*»tro

^..i»*—á« m i íiiiiMWl
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À ÉPOCA — Sexta-feira, 15 do Juuho <to 1917
P*OMBpPPPPPpOpPpSP lü»X4aJgg==

ESTADO DO RIO
UICTHEROY

0 PROJECTO DO DEPUTADO
MAURÍCIO Dl! LACJ6RDA - O 8UC.
CE8BO DA "SNOÜBTE" D^AJBPO»
CA" 5- A8 MULHERES DEVEM
VOTARÍ - E' «ta a pergunta iiuc «a
úmi cm imla» a» bOCCaM em to«W oi
louarsi ijor onde pauamoi niiMtt capital,
prt.icliHtlíiiciiio onde ha MiWW.- , .,1 Acalorada diieuiioei.jomoi Mitttwo
o em i.nloc « aitiiiulc d'"A EpOea tem
«ido louvada; por ler lido çltl ."•«^,11°
nrlmfllro que icnihrnu-ic do ouvir a mu-
Itier brasileira cm a»»nnipt<> nuc somente
lhe *ii.r- rupiilto e «l« uriindc Importância
nata o ftu futuro,

\» oplniMi divergem, por variei "¦".*>¦
livoi, na» aprcelãçôai do-grande «ejt»
cio, ma» a maioria ela mulher D' ¦< ¦ " '•
multo oipecialmçnto ti
bem contente, o é

ifli/n.w-ppP^--1 »3 "

>*flC -•'í»JéB(Ui»*,,"Ç^5'^"|#PUI®10S ^BRAZIL

Agencia dNAEpwi», ra» D. Aa;u Nary n. 63» cstaçflo
do Sampaio, para onda deva aer dirigiJ i toda

a corrosiioinlcnci.1 relativa aa3 stii.i. .>íoj.

A TRADICIONAL r-ESTA DE SANTO
ANTÔNIO

Na capella e rtskkacls.d* major Antônio
da Silva l.abe

Uoyd Brazileiro

IliiinlnCii»i> e.ta
  - í lOlidaria cerni «» autor

do iiiai;iiiíii-o projeclo, que, alem de ter
|»'«nio c illu»traçrio, c repreieniame do
listado do Hie>, o que mais a encoraja no
«cntldo de vc-r o referido projeclo tranj-
loriiitiilo cm lei, no niai» breve e»paço eic
tempo, o'que, francamente, nftu acrcdui-
tllOl a. ,

LEITE COM AQUA — Continuam a
no» rltcuar, quasi que diariamente, recla»
inações contra o leite de iníenrr quall-
dada; com aRua e outras iniituras, que
se vende Ohl muitos cstabulos e ruas de
Jcarahy c arrcdnrc». Ao dr. prefeito en-
drcçOmoi esta.» linhas, pedindo onergicai
e iminediaias providencias, com as quacs
eic»dc já contanio» A bem elo» que neces-
sitani deste precioso alimento.

«IXA AUXILIADORA E BENE-
FICENTE DOS FUNCCIONARIOS
DO ESTADO — Xo dia 17 do corrente,
ua sétlc social, á rua da Conceição, im,
ás 1-' horas, terá '.ogar uma assemblea
KCral ordinária, para 

'.eitura do relato-
rio da directoria, leitura, discussão e vo-
tação de parecer da commissio fiscal,
eleição e l"*>»'c da commissão ílscal para
o biceniiio dl" 1917 a iQ.c).

ALBERGUE NOCTURNO DE NI-
CTHEROY — Na sede dl Associação
Coniniercial de Nictheroy, deve reunir-
sr, amanhã, ás 20 hora», a commissão
prmnoicra do Albergue Nocturno de Ni-
cihcroy, afim de limiar medida» re.a-
livamente á construeção de 11111 prédio
que servirá de primeiro estabelecimento
do Albergue.

CLUB CONFLAGRADORES - Re
rebentos delicado convite para tomarmos
parte, amanhã, no baile que o Grupo
Braço Fone", filiado ao valoroso Club
tloiiflnt-radores ufforcce aos seus von-
sócios e gentis convidadas. Gratos.

POLÍTICA FLUMINENSE — No dia tS

|i»e«, «empre enlretlilo» enin a ruliuxa ppU-
tlengriii, liuile p.-; ul< lu»l» --iiiui de tiiutn» um'
Ir» 1 11I. I u..«,

U*CO DAft RU.1Ç0B8 MUNIOIPAÍSa
IVrante a .Iiintn Aptiradura foi levaiitndu

um ti.iu.l-- iii-oiiíio contra a larlegllilllda-
de du candidato l"*in|m* Hobrlntm. l-N-r
in ,.ir.i„ d.- novo «urgiu pri unir a euinml»»iu
de 1'odere».

I>ru,ir du texto claro o InaupliUmavrl da
lei, e ft"r» de duvld» que 0 »r,.Campo» Ho-
i-iinii,, terA do voltar ao eliroeto do r»r-
r-. ele 1 brtr de ¦ri»;*lii do» Currebia, nilo le
gislandti para o povo, •.

:.il,i-ai„-, que 11'lutlvuuienti' n» elelçftc»

Si... 
.-iliibi.. 11.1 Kiigrnhii Velho Im profu idll

Ivrrgenrla», parecendo que afinal tlsas tlel-
..*- . -n.iii «nnilllad*», 11 que imiiiirlii 10
prejuízo do» dl|dimiH« eonfrrldn» nn« i-atidl-
ei»li>» Mendet Tavare» I Honorio 1'lineutel,

I'. IHO flagrante a iiiilliiliuli' dn eleição
do KngtbSw Velho, que, por certo, o puder
xrHflradnr nflo quererá fazer.nm rn-andalo,

O FnIA'llliKAMA DO MKYKB
E»t4 .irg«ni»«dtt nu Meyer uma cxeellen-

te empresa Ibratral d* qual í dlrectiira a
firma Araújo Filho.

Dispo ido de um cxcellente coiijunto nrtiv
tico do qual fita parlo a grucloia e iutrlll-
sente «clrls brasileira I'epa Delgado, o ro»
Iwhraiti.i. vnc obter franco »ucces»o coro 1
n-prr»ent*çiln de revistas, "vuiidrvlllrs

Com entrainllaartn l>»ilh« real»*»w»e
ua idtturesva r»*»i.leu»la »h» «aUmad»» ma-
Jor Autoulo da Sth-4 U*.*v ft «*«a Í3 de
Maio 11. latu. »•» l*us»»»'i'» dr IKniro. a
trailliiotial fe»la de SauUi A»t«>«l«. **art-

nliiwamviite t«BH«ad,* veta dlalHwio ca-
vnlhelru • »««a vxaia. «r»i»*M d. Franel»-
ca Brito LtAo.

No dia 13, iwhK 
* ""<«*»«, hwixe ml«»a,

sutemiie e & noite ladalului.
KuvetraiKa c»* a«*l>«» irH»*l««c-*, o ma-

jor Autoulo Oa SlKa !»»»»<• fea nervlr **
pissoa» iiHils»* lauto Uaunuete, abrindo
1.» sen» luxulío» «at-ks para «nu -*oi-

re»". elegante.
Kra extrm«rataarla a trwcar«n»*la de

família».
Vlme* no «ali*, liada» «taaota» 0 for*

iu-mic smhiwHa* caK"-» mvtae» itamo* a
seguir:

MargorleU Moat«*lr«\ tVvrdeil» Tava-
re». .I11II.1 TavanM, AmeUa l»b»*, Aorora
da Coneelçüc» Uma. kVaarlsra Tavar»»,
Axevcelo. lia AlinvWa. Anrota I.ltaa da 
Silva, Nadlr Manlvirv, «le Barro», !*ylvla j nnerrta*. èomedü» e drama»
de CamrMM Mello, NaiUnttnha Meaitrlro I A iirrbe»tra «era dirigida pelo inae»tro
de U» r«« Carmeu Ia*o IMclllta. Jull* Nnne». «endo. potlunto, um bom elemento de

imrltt. -Bbelrn. lk^M»H ^oTrtde 
publico «uburbaa, go.arft noite,

Jurema Silveira. Ilk* Silveira, Alorrumt |)t> nlnt) cm,\am|ini|0 „ Pepa e teu» co:npa-
Torrts. Dalva Cwar. laVat l}ucde*, ttiti • nhjir,,,, iod„* nrtUta» de mérito.
Moreira. Caadlda IUtienciHirt, «Wette • 11, vipectaruto» du l"ul>theama farito site-
laibo, Dllfa mukelro. Yajr» rinhtiro | c.e«so
lti«i-oli. Lulas» IMahelro, inia V"ann»,I"«-
pita Souto. Civil» Saato, Aurora I.lma,
Maria de Soaia tilivelra, JalteU Carnei-
re. ímli-e Moreira. Jamljrra Coelho, D»r
mar da Silva Oliveira, Mocma Coelho,
Coasaeío Anasaona», DuVe Velbo da Sll-
va. Olga Teixeira lHnt«N Xalda Teixeira
Pinto. Isabel Sta«»a»V»ri-k Moreira, I^o-
nor Tclxefca. Unata t"ie>rr»*lra. tíeargiiia
Teixeira Magralhàc». Maria Vlrglti!»i
Mata. Jarae-r Coelbo. C***uraltaa Ccsar, Lu-
ellla Netto de Asevedo. Iijanlra Valença

\ I.IGUT MALTRATA OS
CUEZES

SF.CS FRK

Além da» qurixíl contra oi pcSlimOS ho
lario» d» l.ifclit, n»i linha» do» subúrbio», |C
n:o» agora outra reclamarão mal» importan'
te. porque mah uni» vez eotloc» á Lighl ml
\::u.ç."io pouco sympalhica.

Divertos contribuintes dessa cmpreia, tov
tante indignado», reclamam contra o medi
briuil »d cobrança d»» pequenas conta» >obrc
illuminaçio electriea,

Alem do grande prejtiiao de irmpo, a ulg.1.

O dlreclor, approvaiHlo a prontut» qu* lh«
foi f.-tt:, ,,<!„ dr. Antiinln Üariol de An.lrn-
de, .1,1. dirrrtoi da tf dlvlaln, Beab» de de-

j i.-i iiitunr qu* oi K»a»rr« de II a I- snno», «u
jeito» ao pagimento dr tnelia p«*»agrli*, te-
iilmm ingre»»ii u«» plitifOrma» du» lreo« do
liitcriur. Indrpeiideiitf d* *ci|id»iç~li) de bl-
llu-tn de liigre»»i, rmltlldo» par* 1*1 Um.

HO ua |.r,,«tiiui segiimU-felri o «r.
oi» Ausiisio de Castro CHIrauda, tnu«ferldo
de .'lliil.ii da IIa pan» a. I* divíifto, loamrft
rn>»»« de «eu novo i-.-ii-g.i, 11 neStBO iieonte-
.rii.l.i au coronel Joíí .Miiiii». iranafrrlilo,
illidiiirnle, dei dfflelll d« l" par» a O" dl'
ruão,
11 A» respectiva» portaria», 

"entretanto, 
Jft

kü «rhittt nn Ccutral.
O Tribunal de Conta».'tendo preien-

te o processo relativo uo iiagaiiifiitii du quan
tia •)« "Jr.iiHis |„ 1.1 rvioipra •!•• <¦ -m "" d'>
prrdlo & rua Dr, dlomlii-o» de Almeida. 1.
J7, na rid.ule de Viu.ourn», Iv-iad-, dn Itlo
de Janeiro, eujo njinte foi Otletnlda entro a
Central e o proprietaiio dr. Antônio .lojí
1 rrnande* Jiinlnr. in.oheu rceunr regUtru
A de»pc»a. iior.iiie. pertriirendo 11 me»mn
lu eirrrli-iii de IIH7 1 f«'T da data da e«
• ripinni dr fl«. 81, í indevida a tua liasti-
liriiuio nu ereditu alrertu pelo derreto n.
11, ttr.*, ,1- :ttl de dcsrinhro d» 1PU, que vi
gliroU ,'.|lir;U>- rir Itt dr ilolio do nn:'..
passado,A-Central e.td initorlsaila a eoaee-
der lr,ut»|iortc, eiitie a e«lai.ilii de Hílu Dio-
gu e a ik- .Surte, KatHilo de .*». 1'uiilu, pa,.i
ii.il.r, o» \ -Itmir i de que »e i-omiiAr a Iwgn-
grmdo delegado fi-.t-.il. em cuninil««ao, u.i ie-
lr::,l-. K.ímiI 1. .I..,r Adnlpho 1'ereira do
Aniarauie Jnuior, correndo a el-sprxa |Mir
ri.ni.i du mlniiteiio da faii-nda. .

Srrii euvlildil fl dlre;tii.-Í0 du l'«tr!'
iiiiiiiiu N.n-loi. -.1 uma .• -iai.iiu du* des^ontu»
i-f.'n tiiail-.-i roa veodir.cntu» do CScrercOtt
de -!' e-la«»(. Adidpbu Tuitriakw, a liltilu de
aluguel do prédio que o ncesiuo oeiiipoil na
Vllia Marechal Hermes, fl «veulda frantln,
u T-l. ai' o d!a lt) do corrente.

—O dirrrlor vae nfflciar. iiini'iili."i. A dl-
rvvtoria du Patrimunio Nn.<uaal, declarau-
do terem «Ido dada* *¦ p.ov.,lr-.rla< paru ser
iir«-ontndii. «te V" do liirrente em deante, do»
vencimentos do 'Jr carrlpturaiio '.'"raael»!-!!
José da Silveira Atrredo, a i|iiauti:i de õllS
11 titulo de nlngurl do predlu que o mesmo
oerupa A avenida 'Kruiitin n. .Vi, na Villa Ma
n-.-h.il llcrme».

A turma de folhas de pagamento s-rA
autnriaada a deSeinitsr du» \-endmento» do
pralii-ante de rtindnetor de trem Bernardo
Sivugel Sobrinho, a routar de 1 du correate.
¦i quantia de ,t2$O0U, a titulo do alaguei du
predra n. 1X1. da avenida Sete de .Setembro,
dn Villa 'M»:-i-i-h»I lllrrmes, ucciqiada pelo
loeiuiin nt* 11 de jtitihu do i-urreate anno.

Der ii.-urdu imiii o nvino d 1 ministério
da Ouerra u. 47-1. de 5 dó vórreate. a Cea-
u-nl poderá reqiilciiar medii-us militares jiara

SEUVICO Wll.il ac DA RilSURVA NA-
VAL NO DIA 11

Reglitro do «ervlço intdieo. dr. Sidat»- Al
varo de CarUlho, a liordo d0 p»i|Utle U«'
jirbi". _.

Sargento «carregado do dctUeimento, W'
p •!;•¦ Corres,

RUGISTRO DU NAVIoa
- " Anjaina»»" no eonvíi „ *• .offlolal Aa
nibal 1'rmlo r na iiuchin» o J" «ffícial Kucl»'
de» CalJ»«."Sergipe" no convèi o .1* ofticUl Jo,"n
Terclra iUclil c na maehlna o *• otllol
llrriuinlo Canno. , „"Irl»" no çonií» o 1" offlci»l Antônio Ho
drlgues e ra m»eliin» o 4" olficlal Jo»4 Mar

"'llapuliy" n„ roaré» o »* offlcbl Jov?
Montriro r na marhia» o j» offlclal Leopoldo
lller.

movimento' nu váporsi
Kntriram hoje: o paquete "lnuna"' e^uí-

rim o» piquitei "limucí", "lupura" .-
"lutinga".

fOSICAO DOS VAPORH.a

y.iPORES ESPERADO*

00 NORTS

hoje. o "Itípnca" a 17 e oO " B»h'a'
" Ayraoré " a

O
nhj

* Itatlcja
o " Itapura

DO SlTu

anuntiS, o "Lr-guna'
.6,

VArORES A SAIR

O "ItajubA" aminh.*, para o» portos do
nortr; o -Tocaniin»*' para Hordeati» e S3o
Xaiairc; o " llaberi". para Moiioró: o "lu-
peruna* a 1; para o» poilo» do »nl; "Acre",
a 19, p«r» o» poi 10» do sul c o " llipuhy", »
.-«. paia oc porlo» do. norte.

IDA

Informações
commerciaes

INPORMAÇORB COMMV.UCIAES

O dlreetar do .«rvico de rtt»l!«[«V^d* h*'
.ecisçlo Conimrrci»! do Km de J .1 Hio. ra
.reimi homem a ina directorU o* tntormj.
otumerciiri dnll prií«. do RWdoj • 

f
ntrauMlro. fiUtivo á »iin»n» de 4 » O"
l.rntr ..«Im como o «.svlimato maiiiiB •

duimto d- Kto na *r|nnd* nulnita» de Bula
t o&rlo diltá pne» «íillve a»» mr«e» Jr
inirço c "brtl d0 corrente anno,

MERCADO DR ALGODÃO MV RAMA

Nflo foi -llcr-ia a P<,*:<'an D™í' *•"" 7!
funce'oi»rá na irm.n» nnterior. O» mioclu.
," fura». rr»li.ado» nn BW mW ««»•
o ,,b. ilrceram ao, prrç»* ¦«»?»?* J™?*ftchíiido 1. maçado 4nm firme. Entraram

,.867 l«rdo» d»» MBUiolei pr«ccdrnc.J»: V»;.,
ra, ..-a» fardo.: Natal, j.i ¦«dW.£X*
b» mO faidJ.; l"e'rn»mbueo, 100 fartei* ^¦
iam do. tr.píchr-, .1..-S) fardo, c iicuam em
jf.-r ui.074 laitlitt, *

Vtaonnm os preço. Jo íB»$b» b totçoo
par» a» primeira* do SctlSo c aí» e --SDou
para a» primeira» sanei.

MERCADO DE PURNAMBLCQ

Entrada, de.de ¦• de «ctembro: :6j.:o.i
«eco» de 80 kiloi. «aiuni par» expor.içio
consumo, .»5i..*oo »»ccc. e nearam^v*--,
in.?oo »acco«. Vlgoraiam 01 pr«OI de J-Jooo
,,,,:, líudedorr» e com compradores a jilooo
par. ,'' .orle, por i5,kiloi.'Merendo drme.

MERCADO DR NOVA YORK (9)

O merc»elo fechou rslavtl com alla de Ji
ponto», col«ndo-»r por libra pata julho, aj.31
c, c para outubro JJ.Ho c. ,

MERCADO DE ASSUOAli

LQMBBXOOI,

sa • Sul j-

aiíiç rviiHiiuwfoY' f1 lis

2 •* '/**af WlllZaV ' : '

s^ n/dll»!»^ " ••
l*3'a-» IVÍlir n*"»»l ..

o i, 3a^gflp«pppSBp**P

ItíZÊiiluCiiirciul
1

:i lalpècçia de fuse-riooario» ipic reqiirreiTm c
licença para iralamealo de «utiMc. i|uani!o p

dos Santos. Hilda da "Silva l**©. Mari.l j -narchisa csie srniço. mantendo apena» uni
José Severino. Jandjrni Maria Severlno, I empresado no "giiichef n. j, para attender a
MauceU da SHv». Maria «Ia «lotla i"iar-

do èórrinlr. na casa" da' praia Ue Icar»hy n. 73. j nelro Vlaana Maria Tae***» Mello Tanv
rrunirse-ío os- membros4 da commusão cx- borlui, JudUa «emes, Ijiara I*»»r»ílra «Ia
ecltllv» do P. R. Fluminense para a escolka
iio.« randiijato» ús vaga» existetttei na Asstar
ilia Legislativa.

ASSOCIAÇÃO DOS DEVOTOS DU N. S.
At'XII.1 ADORA —¦ O dia de hontem, cobj-.-
«nado ao glorioso Santo Antônio, foi festiva-
mente commcmorado no Collcgio Salesiano.

O fe-tiial começou á» 7 horas c jo minutos.
quando leve logar uma missa acompanhada de
caatiCtii «acro», da qual foi celebrante o padre
Antônio Dalla .Via, que deu a »anu coimnu-
nhàoa grunde numero de pes»oa» convenlen-
temente prrparada» para este fim.

Ao terminar a mi»»» o padre Dana V ia, cm
ligeira pratica, exaltou 0 valor.'assiduidade c
a grande bondade de coraçio das irmãs iria-
doias de .\V Sv Auxiliadora, que, com ve.-da-
d<irá'dedicação, muito tèin feito para que as
obra» do íeu sar/.uario nã0 paralysem, agri,'
de-cenlo ao mesmo tempo as demonstrações de
iiiuita amiaade <t»c lhe tem demonstrado por
uai» de tuna veí aqncllns bondosas zeladora-,
in qtiaes hypolh-ca o íeu coração, ficando eter
nanuntr çrato. f

Após, 110 salão de exposições do Collcgio, a»
n-c»in;'i irmãs fiicram nina carinhosa mani-
fi-«taçio ao padre dircclor, offcrceendo-Ihe por
esla oceasião um bello relógio de phanta»:a,
para rima de mesa, após ter d. Cccilia Mor
risv- 'nrontinçiado 0 seguinte «Escurso, cin
nomedf .inas collegas: .- *--'_

'••lllmo. ê" revrino. sr. padre Antônio Dalla
Via ("'vi''*511'0 dlrectór — A data da vosia
fisVá'onomástica j motivo de grande júbilo
para iodas ás r.ladora» da Associaçüo ele X.
tí.i-Aii-xiliíielora. quê hoje vem pressurosa» de-
pón .1,05 pés de v. revina. a» etiàs humildei
i- -unaerãs saudações,

X*to podiiilOJ encontrar palavras qlte pov
saii] traduzir os sentinu-uto» que,quuejramos
n;anifístar-vos hoje; não 1103 podíamos, po
feiti, calar, c ti» porque aqui estamos cm uui-
daSlt de seatànectos prestando unia justissinu
liiiiitrii'i(-fm ao nosio bom e estimada director;
são sinceras c representam reconhecimento.

: Nestas dcspretenclosas expressões terei»
unicamente a traducção dos genninos senti-
imiltns dos nossos corações que num Ímpeto de
cnthiii'asmò se expandem na inais respeitosa
veneração.

A' todas nós são liiiu notório» 05 grandes e
inebut-paraveis incitamentos que do voiso seli,
de iei luleiro filho de Dom Boseo, rcctibemo»
ccnstaiitciltcutè para proseguirinos a trabalhar
cem auler i-ra prol do querido santuário, ideal
sublimo de nossas santas aspirações, alvo das
no«a:i niai» bclla»' esperanças.

Sinttndç nos penetradas da mais profunda
veneração para com v. revma., qnizeramos pa'
tentrar de alguma sorte a grandeza do nosso
ri conhecimento, o iniinens0 júbilo do» nesso»
corações ao recordarmos o vosso feliz ono-
maslico, ¦ ¦ .; .

Seia-nos, pois. permitlido levantar os olhos
ao eco, e invocar ã nossa boa Mães que atcau'
cc para v. revma, *as mais escolhidas e. precio-
•ai graças. .

A 'canta commuiihão hoje offerecida por
ctda iiinia de nós, e'a humilde lembrança qu*
vos offeriamos são um penhor dos nossos srn-
tliilrntos, C a promessa do esforço que sctnprc
faremos para clorificar Maria Santíssima no
61,1 grandioso templo.

Recebei, pois, o nosso enthusiastico *ad
¦úllfis ániios". revmo. sr, padre director."

Ao terminar foi abraçada c muito felicilad»
(or todos os presentes.

O padre Antônio Dalla Via, visivelmente
emocionado, agradeceu cm breves palavras
áquella manifestação, affirinamlo nada ter fei-
to para merecer taes homenagens.

A' noite, no salão de actos d0 collcgio, teve
kaar tuna outra manifestação a0 querido dire
ctor do Collegio Salesiano Santa Rosa, promo-
vida por uni outro grup0 de irmãs zeladora».
a qual constou de representações, recitamos
* monólogos, nos quacs tomaram parte crean-
C«s. filhos de famílias das mais distlnctas de
nossa capital,

Este bello festival, que foi bastante concor
rido. foi dirigido pela incansável irmã zelado-
ra d. Anna Ritter, que deve estar satisfeita do
exei-llcnte resultado da sua encantadora festa.

Por falia absoluta de espaço lastimamos não
publicar os nomes das pessoas que comparece-
rr.111 ás festas cm homenagem ao virtuoso sa-
cerdote padre Antônio Daila Viat rcalisadas"¦ontem 

durante o dia c noite no Collegio Sa-
Vsiano Santa Rosa, do qual é digno director.

8. GONÇALO -

CAsPELLA' DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO DOS CORDEIROS
— No próximo domingo, 17 do* corrente,
terá logar nesta capella, com toda a so-
leninidade, o encerramento do Mez de
Maria, com variado programnia,' o qualconstará de missa cantada, kermesse,
barraquinhas com prendas,' procissão e
ladainha,' á tarde. O festival terminará
com. Jindo fogo de artificio.

ir'.;>. MANGARATIBA

MÂNGARATIBA |PROGRIDE! —
UM IjUIÜ QUE TRABALHA — Um
jui:! municipal fltiniiiiense, que unkamen-
te pelo sCti talento c sobretudo pelo seu
traba'ho, tein demonstrado o quanto va-
lem essas duas qualidades que posstte,
é. sem duvida alguma, o dr. Sydenham
de Souza Ribeiro, juiz municipal do ter-
mo' de Maii«aiatil)a.

S. èx., conto jui/. (laqttella pequena vit-
Ia sul fluminense, sem alarde, vae-se im-
pon.ilo.de 

"uma 
maijeira admirável, pelos

serviços que lia dois ou tre.s annos veni
prestando á Maiigaratilin, ao Estado do
Rio e, muito particularmente; á magís-
tratüra Jiluinittense.

Em recente visita que fizemos á Man-
garatiba, tudo isso se resultou aos nos-
sos olhos, habituados a olhar com tris-
íeza para todo aquclle lindo pedaço de

centenas dr prsjoi..

Custa. Adelaide kVrrvira l-opes, e mui-
ta-» outras vnj«« mwin-s lnv»»luBtariameii-
te omltttmois, tal a ln»,»i*«».ibl!ld*tilc de nb-
tel-os.

Cavalheiros: aUvasado Benjamln Ma.
gaiuaes, iiela "A K|»4V«"* e "O Subarba-
no"; coronelAlfredc»Batlar»», majorRan-
dolpho Cootov «Ir. Sil**a Xa|»al«-3o. dr.
l-arii» da Silva. Ji**e AI»-«»« Blltencsmrt. j ãqucflé Mio estar, .iqurlla balburdia, d
Xlcauor I.'-be. I.aur. n:;::o 1'IlMentcl An" I conlrõe», pisadrllâ» c oulra» niassadas
touto l!o»,ei. Ivarate IM reli 1.1 Júnior. *

i-apltil'» Kduanlo Mala. «Ir. Álvaro Mon }
telro de lJarros. leueate Somes Valente,
Ernesto B>.rtb«V«. IVelro Marinho, com-
memlaiU.r TeHwtra rinla, Alfredo Silvei-
ra. B. San Marlln. Alfredo Ribeiro e
otttteè;

KNCANTA1HH — Completou mais um
nimivers;iru> nautlcto a «sua. sr*. d.
lamenta Vieira «Ia dana, «"«••«. do sr.
major Ignaet» Luta «l«s Sanl»*». «Vmmc-
raoraudu es--« «tal», ÍVt servida en sua >
rcstdcue-la. fl nw Jo<e D nuinçiie•> 11. 1,1
uma laata etla, iKiraaüo-se sytudac-õc

.. _ 11...
01. referido» fiiiinionariu» tenham exercício
rni *uaá da «Ale de qualquer região e Hr
•.iimsrripiAu ir.iliiur.

O direito:- recebeu um avlio do mi-
ntstru ila li licita, cm que ». ex. declara
não haver iaruavrniente no despacho de or-
tigus nirnriiin.-id.il nos requerimentos de Arp
,«< C„ e Jufto Iteynaldu Coiillaho & O.

O dirertnr vae «lar a» áecMiariss pio-
vidrii- ias. A vista da declaràçilo faio.-avrl du
mialitrc da (iurrra. pira o< despachei» dos
urtigos constante» do.» irqiictimentos que
lhe furam ilii-igido» pelos «rs. Pestana íi
C„ Aip Jt C. e a Companhia Men-antll Bra-
rilriru.

.. - — t) director eitfl nutor:»ailu pelo mlnls-
ctimero de rçecbedorei e pelo nirnos faci.i- ,ro ,,„ viaçõu a abonar a d. Alberlina Vav-

; tando a rspera n„ salflo. afim de acabar con gn., Aa «-,|vrir;,. vi„va ,|„ „rficial de 3» elas

Ora, dessa maneira dcscorlez, dcsia balbu-
Jia. reiulta grande agglomeração junto ao jl
'.cli.ln "guichet" » muitas conlrarieda-!e».
como «rjam e-inpiirrõe», caneciras, atropelo^,
e sobretudo conforme ficou di:o grande pre-
jui»o de irmpo.

Parece que .1 Lighl púde prifcilamecte rc-
mtdUr scmclhaius situação, fa-rndp mais de

.lieada e »uèneiÓMmenie cs.e «mico de co
j branca do consumo de luz. .-.tigmentacdo •>

A-prrsentou »e mai» firme e.le mercalo,
Manáci, | cujo» nrtoeioi se tornaram maiores. A» no-

riiHe Vi-jijcia» c,uc !' toioaiain conhecida» no decurso
Pairo" em Bslèm, o ! da seaiini, rir vrnd.»»,paiaoi-»:r»ngeirn c mrr

em S. Francisco, o " Oya Cado de S. PlWó. anmtaraiu o» compradores
que iu.»»at«ni a opnar com maior conlianç»,
irornienti- drpoi» que a» mirada* de lanipis
deixatum de «ir alimentar o "slock com
j.»ucares noios da actual salta. O mrreado
fichou firme. '

l*r.traram:'i3.;j<i «ecos da» seguinte» oro-
C»mpo3, 6.7-'o saccos;. Prrnambu-

m Rio Granir, o "Muni- 
j co, r.no saico»; M«ce:ó, 3.000 saccos; Ba-

" "lrsganca " iin Calieelello. hia. Ul í'r'CCO» e Seigipe. 3.B.Í7 «acco». Saíram

O -Ruy Barbosa" rntre flelétn
o "Smío" mi Malal,, o "Crari"
eioria 1 Bahia, o " S,
*¦ Servido Dourado
poek" em ('«nane», o ".lavary" rm VletOfitt,
o "lupura" nn Porlo Alegre, o "llanba"
rm Recife, o " llaprrra", i:ni Rio f.rande. o
"ltauuci" em Sanlo», 0 

"Toeautm»" 110
porto cm transito, O "fioyaz" mi Belém, o
'•Capivary" em Bur-no» Airr». o "Ibiapabs"
em Maranhão, o " Cubalão" em Bcenoj A; (eedene

es. 0 " Uacaina""
nho " rm Recife

UXGEXHO DE DliNTRO

Os cães atormentam

A carrocinka da Limpeza Publica deve mu'
dar o seu horário, fazeudo preciosa colheita
ã noite. Os cães estão insupport.ivcInlcnte itt'
coaimodando os transeunte» á noite, fazenda
tm. tremendo alaiue ás laias de cisco.

Portanto a colheita deve srr nocfuina e a»
s:m nnis provçitoja.

)-'XG!'XHO NOVO

jantar intimo.

DEMOCRATACI.U»
Rcaliíi-Jc n„ iábbadp a rrcjta mensal disto

conceituado club dramático ilâ" estação de To-

Passa Iioie o anniv"-:ario náialiclo de
... ... 1 Áurea Minrarida Bircçllos, esposa do

A" uuit«>. ao s«.m «le Biajminc») piano, I 
J(.,io ,.arci.!!c,s

dançou-se a!6 alta madrusada. 1 xa residencia do estimado casal haverá
l.utrx as tH*s-ío»s r«ne*cs«lf-« A bclla re-

união, notamos a* siesnlntos:
IX Ktariiiiljt llipriecrt Xvix-a RaniMra,

Vtvgtula Silva, rauilallba Sll\-a, Mllsa
Silva, lutara Paiva. Ksm.-raM* Dourado,
Maria Jo.*,\ Matla «Ia rv»aee:«-a«\ Alclna. dos os Santos.
ele* Sumos*. Alaira «l»*s Saatosv. Maria de
Siuixa. I.eoimr t^ulia, Nortiua «los Sair
tive. Maria Ci-taia ;',.-<. Mstri., Oliveira.

Seuhores: teurute I"ws«-illano Xelva
Bandeira. m.ij->r Isuaeio I.
dr. I.iuo de Miranda, .!.--•' «*;ninian*ie
Mario LuctO, ..itherto »lo» San«««s (Susta
vo Vieira «Ia Cuulia. Aiilonlo «ia Cunha,! A distriímição é . K. n: :
Ansusto «le Almeida, A»**-t*lo silva, Sc.

g« 
se da -t' di«i.-<ãu. João 'Martins da Silveira,
a gratificação addicioaal de 10- *f «obro n
.n.ri.i 11 """ linha direito seu fnllecido inari-
do, a partir de S ele novembro de 11)12. até
14 ile . oveiubro de 1014. de roíiforinMiido
com o illapnsto no n. Vil ivaru-;r»pho único
do «rt. VIU da lei 11. 3.069, de S de Junei-
ro de tOliJ.

Deconfurroldade com o rcspectlvu ave,
ro do "ministro da Viação, sei-ã itbonaJii uo
n.ibalh.iilor da 5* divisão. Pedro Cario» :l *_
gratificara" addiiioual de 10 'i* s-obi-e a dia-
rui a que tiver direito. 11 p.ii-tir de 1 de ubiil, l
<le IflU. por tee eouipleliidu 10 nonos de j
cffeetlvo 

'terTlço.' '--.•'¦ 
,- ¦- ' '" -j'^_ 

v«e ser nbonido no gnnrd.i ehaves.de!
íl» diissi- da 2" divisa» Isidoro Fernande» J
a gratificação nddlcion»! de 10 "|" sob.-c h
uiaria a que tiver direito, a partir de 1
de abril do anuo de 1011.

Ao ujiulmte de "-* ^f*™ Úa 5» th-
visão l.uciu Tortola, estã o director auto-
visado o .abonar n gnitifii-açãu nddliiõnal
de 10 "]• srttwé' n diária :i que'tiver, direito
a 'paVtir de 1 de abril de 1011.

O ministro da Yiai.-ão nutiirisou o dí-
rector a r.!ionar «o trabalhador da fl* dl'
\intu AleVandro Nunes, a gratlfieai.ilò ad-
dicioiial ele 10 'I* sobre a dinriu u une li.vcr
direito. :i partir de 1 de nbril.de 1011, |» "

"Sargento AMiuqiicrque" em Rreifr
"iMayrink" em Eloriinopoli». o "Salfllile"
em Paran-guà c o " Itapr.ea" entre Rio e
Bahia.

¦rOLTA

O í Maranhão" rai Natal, , 
"llrazil" en-

•,re M*náos c Pará, o " Elorunopolis" em Rio
Grande, o "llatinga" rm Sar.toi, o " Aytno
ré" rm Vicloria, o "Laguna" nn ?ar.'.o«. o
- Itapacy" nn .Ttrcife, o " Pyrin.us" cm Cea-
ri, o "Giiajará" nn llrléni. o -'Asiú" em
Santos, o "í;.-.puca" nn Bahia, n "Maroim".
o " Bu-horrma " e o " Mantiqueira" em Bur-
tos Aires e ,» "Piauliy" cm Moss-iró.

15.127 n.-eo» e ficaram em ser .-ri.íoi sao
co». Viüu-iram o» preço» de: branco cryslil,
velho. 640 a 60o réis o kilo; 3* sorle, ojo a
C40; ct)>:al amarello, jjo a 540; mascavinhoi
440 a j6o; mascavo» J70 a 390. Cryjtaes no-
vos não ha.

MERCADO DE PERNAMBUCO (p)

NOMEAÇÕES

l"oram nomeados'
tlomirtarielánlei dos paciuetéa Tocantins"

c " MercéJes". os srs. Ricardino Prado c
brancisco- dos Reis .lanior ; e

inesTc da lancha " .S. Josi", 0 sr. Salus'
tiãno Srraphim.

de cffeetlvo ser

Será reprrsen!.i'jj a comedia rm 3 actos
"O intruso". traduzida elo licspanhol pc'o -n
tilligeiuc amador dramático Urnesto Rocha,

— v*ò d-; 'eguintr. i»« — dnmlnanieirl", >-•'
rã representada a comedia "Os abraçss", rs

U>s Santos, I cripta-dr Improviso pelo» ,*'».- Josi JuHd,-Jósí
s. ' Mcde:-os Jcé Ribeiro, Vllhcna Torres c p.lo dur abonar no guorda-chaves de 2* classe il;i

1 nosso' companheiro Eduardo Magalhães. li*» divlaflo Jollo d» Rilva Moura, a gri.t. i-
Luea, mma! daecHo addicibnal de 10 Y sobre, a diária

ler completado 10 unnn»
viço. . ,— >De conformidade com o determinado
pelo minixtro da Viação. o dirvetur vae mau-

I Hilda Nolding; Jaoques, João .losé; Vi:t.->r. |
... . . I Laia Marson; Rüy. Jorge Costa; Lulú. creailo •

bastião «ia ^fuutia. <^J»!f«»£«^9 cindido Nunes; Úm eonimissario, Attila Jos-," 
dão; Dois guardas civis, Avclina Lobo e Luiz I
Vasceticellos. '

A comedia "Os ábriicos". itiic é ornada de |
r.'.as'--a. sobe á secua captichosamente ínon
lada. '

Alfredo «Ia Ifousirva, Bernas-llno Pinto da
Fonseca. ^ •

l»l*aatl"lUI>AS DASMATTAS
Com a «n*faa!,-s»<5.» «Vi n.«\) Conselho Mj:

riiciual deveu» surgir i,.c-d;.las »»*i». rig«iro-
í«» e-ai favor «Ia* «««tv-stas <i>» WjtjrlttO *V

t (ii-i-.il. adootaud-i um eriteiio *egnro a ro-
speito dos. carte-s «tas ..-.mii.i- .

As graudes de.rtttsa.lis, <arla «rea mais fie-
queme» exígusM cU |«aite «Io «ovo l*,vasrlh<»
actos beiu re^»^fss^vv»s, evitando vte a de-
vastacão iraaUaae «wpaae.

O a*suwi"to "«*' ínjwi-ianiisiiiaio e preelsã
ter a prcfifsvKvia «li«s "egisladwes munirí-

PEXII.VCLUB

Este importantr club recreativo da adeüu
lada estação da IVnha, cffectua sabbado. um»
imponente "soirêr" 

que pfoiiictte se rryrif.il
dt grandes atiractivb». ¦

A infaiigavcl ditectoria teve a amabilidade
de nos dirigir getilissimo convite.

Tbeoria, Solfejo e Piano
Professora diplomada pelo liisfí-

luto Ti acionai de Musica, leccio-
ra e [ripara atúmnas para ai-
r.-iiítiij .7 este estàtelecime.ib pi1
preço: moJic3i\ em i:u reside ici>
á rua Sanlo 'Henrique a /, Tijuca

üba

solo ftu:«it«8$e. qae nuwa dcsoladora I
decadeucta vae desappãreccndo... |

Munt-aratiba «e>nrsfí e... *civilisa-sc 1
— como diria o sando.s»» redactor do "Bi-'
uocula*

E de facto! Viwa parçào de casas cs- <
tão se c«>«slruind«v em Mangaraiiba. A!
CoUtckoria Estadoal dali ji icm «ma bcl-
Ia renda. O cattono — )««• «ndc se péide
avaliar o pros-rcss-oi «le «m logar —já é
bem rendoso, datido icoonv.e trabalho,,"
lia ali, emtiin, muita vida, muilo pro-
gresso... ^

Tudo obra d» dr. Sydenfiam)
Não havia quem «juiaesse consvruir cm

Mangaratiba. |«orçjU>» «àvs havia pedaço
ele sota. RutttgaratityaaQ que não csiivcsse
em Itttgto, «riu demanda, ao abandono ou
sol» a posse iredehsta d«» aígum, indivi-
duo. A Co.Kector!a Fsladoa! nada ren-
dia. O cartório, atirado, a «m sujo rc-
canto do edifício da Câmara e sem pro-
vimentj alsam,

Hoje estã lado modisie-nüo, como dis-
scmos. e tudo po-r «bra e srsça de um
magistrado dtsoo e distinctvv, «pie assim
tio bem vae cumprindo os seus deve-
res.

Ir*¦r*¦
mxmxtMittixetamiKiãm&iw?

«BHAZIIiEIkO»
o terror das

formigas
PEDIDOS A

ALVES MAGALHÃES & C.
91, S. Pedro

COlt«ESUV»N"T.RNCIA. — Toda a coi-
resuoadencia «itse se pienda a esta sccçjo,
deve ser «ütrigída ao «Jr. Veaaoeio Cavalcanti,
ií rua Meurvira 1'esatr «a, "Si, lelepho.-ie 10T0,
ou ao- Catí e BUkares lauadres* sito na praça
Miutim Aff.>u;-,>.

»H32»XOJT«aA.I,
COILEQIÜS

CALESIANO. — Cam Ganeas Otflclao»
Examlaadsras, Ctrrsa Preliminar," Gy»
rcaisiat * Pniti?.-tatul. — Rua Santa
Rasa. 207. Títcpl-ea» IfcO

HOTÉIS
-BALNEÁRIO NOTEI. E RESTAUtlArUE.

Sacc* dv S. r-asrisi*», a 30 rnlnutos dai
burras, è.xe-.-'.-..'.!;?. acrommodaçõas. Dia
ria;: Car-al ' <<r">;1. joUeiro Sitioo. Boa*
<• da S. F-aaeUto. Pcoarictario, Lulí
Ferrotte. lílí-í-.ca», I.CII.

BALNEÁRIO HOTEL E RESTAURANTE
—Sito ao S»ív«» «Jy S. Francisco fl 20
minutos dais bane**. Kxwllenles aecommo-
elaçOes a pree«s, "aroaveis, í-miforme o
accordo, «««tníe S. S, Fmnciseo. Pro
pi-íetaeio l.xa 

*b>emaBc. Ttíephone 1012.

A EXPORTAÇÃO ARGENTINA
BUBNOS AI-IÜ".*?". 11 (A. A.) — A

exportaçilo. no corrente mez, atô cala
data, apesar du falta do vapores e dos
altos fretes, sobe n 1150.-IIti toneladas
'de.trigo, 172.(ISO de milho, 105.712 de
avela, 10.G55 de cevada e 340 de ai.
piste.

¦—in -i mJMM «' l"P 'ti Wmaamd a

Evlta-R- usando as volUi antliiitliii
ISâo Inbffénslvàs, coniuiodiso diuffiU.i
(seguro. -- Oiltt com '.'i vollii 5 0)1.
jr.elo Correio mal j ttlJJ Dapislunoj; Priji
[lirad-ntes n. 0'.'. 1'liaraucu T.tv.iroi.

IWHITH '¦" siaittwmt^tamwamaxMmsaamaaaamammaftaÊÊWÊet

CASÂJAQTJES

PRÊMIOS AOS CRIADORES URU
GUAYOS

MONTRV1DHO, 1-1 (A. A.) — A
Câmara dos Deiiutados e o Senado ap-
provaram sliiiUltiiiicamente o .pn.Jccto
que abre mu credito de 25.000 pesos
para prêmios aos criadores que eroncorre
rem A ICxposIçilo Internacional Pecuária.

massagens, etc. Institu-
o Pliysiolherapieo do

dr.< Gustavo Arnibiiist'
Docente da Faculdade.

De 7 ils 11 da manha.
Rua Senador Onr.tas, 43.

UM LABORATÓRIO DESTRUÍDO
PELO FOGO, EM MACEIÓ'

MACEIÓ', 14 (A. A.) — Na ma-
drngnda. do hontem manlfestou-e-e um In-
ccndlo no "laboratório da nbnrmacln Rra-
go, fl rua de> Comraerclo, qne foi com-

a uno tiver direito, u partir de 1 de abril etc
mil ir completado 10 nnnos de cffe-
t-tivo serviço. . , ....No ri-uuerimcntu de d.-itlta Santliiugo.
pedindo, nu qualidade do viuva de Miguel
Diuiz ilntilhiu-go. agente de .1* classe. Upo-
sentudo. da favores do muuteplo. foi dado
pela autoridade competente u- seguinte de»'
pacho: "Apresente a jnatlficaejlei-de que tra
tu o decreto n. ü.tiO". de 10,de fevereiro de
1800, fnsendo u geõhipannar dns seguintes
e-ertidilee: de casamento ilo i-untribuinte e
imãs filhas Sebaatinea SarithiaW Vieira, Ma-
ria Santhiiigo Malta e Hilarina Siuithiugo
Olarques: de niisoimento de Siíenaiido, ltnfi'
lio, Eponlna c Ellen Firmo- Sacthiago, sendo
as ultimas, dnaa cópias imegraes dos rcspectl-
vos assentamentos, visto nJlo satisftue.eni as
apresentadas. IFiealmentc, Qcve constar des-
lu Justlficablo qualquer divergência do no-
mes que posso haver nos vários documenitos;

A Oeutral está tiiitoiiiada.ti entregar ao
porteir,) d.i seci-ctacia- do pilnislerio du Agri-

i cultura, sr. Kusenlo Moreno de Alagou, um' 
ealxil.i e-oiii livriia.de esci-ipturaçãu, prnec-
dciile dã cétnçilo Sci-idèolã ela colônia Rodrigo j
Silva, em Barbiièena', destinado A directoria
geral do mesmo ministério.

: --- Nn Interdenela da Central, atei .ís 12
horas do dia lll do me» «le julho próximo, so-<

' tão recebidas propostas pãrafdrueelmeiitns dr
I ticcesBorioa para trilhos, de nccowlo com o

cuderuu de encargos pura a respectiva fabrl-' i-.tçlln c desenhas, que scneham, nn mos-
I mu intendeuriu. fl disposlçilò dos coneòvreu'
jitea, paru serem examinados".

IFol enviada íi saniçün elo .presidente drt
Republica a proposição da Câmara dos Derui-
tados, eorjcedendo uo conferente de 2* cias-
se da 2' illvisilo, Jovino Luiz Machado, um
unno de licença.

. — .',):, epnfórmldode com'os decretos ns-
signaeliis pel(\ presidente da Itepubtion, fo-
rum liceiie-luilos por ISO dias, õ manobrei-
ro .Tento Piies; por uninnno o trabalhador
de '-" elas.' ;• da -I* divisão Manoel Mureini de

i Souza; po;-. lt uiezesv |, foguista de 1" elas-
se Jeísí Cardoau: |H'* 0 ninara; o escrevente
de 2a ilasse da fi' divisão Arlbiu--Serzcdello
Machado; por um anno, ô bhgagçilvp dit 1*
elaese Kranldin Victorlãõ de Souza.

Com n aposentadoria do machbilsta de
2" i-liisse dn 4* ilivisilu .Toilo (iabriel dos
Santos, decretada unto-hontem, fica cm
itberlo uma raga nn respectivo quadro, rujo
preraebiuipnto sufi feito com a pvoniõrjlo de
um foguista dn 1* classe. -j

A (simmissilrt de iFinanças da Cajnara
dns Deputados snbuietlcu uo voto da inormii
('amara ò in-ojòctó.pelo qual fica o governo
autorleado a alu-irtio ministério da Viação,
o credito ésppiiid de-lbs. 7.187-7-2, ou se-
Jiím lOTilSÜíâú-l. impei, para o pagnmriito ele
vido n Sampaio Corroa íi ('., c pi-oveiiicnte
de for.:ri-lmeutns feitos d Central, no exerci-
elo dn 1«12. . : : |;Já fui subinettido il eonsideraçilo da Cn-
mura dns..Deputados, pela-.résiiectiva com-
missão de Finnnçns* <i pWjccto ubrlndo o
credito espeeinl ele -ltOSKÇUH, puni oeeor-
íer,-em virtude ele sentença judiciaria, no

UMA CREVE NO PARA'

DELEM. 14 (A. Ai) — Ha três dias
que se declararam rm parede os estiva-
dores, pedindo auirmiieiito de snlarlo.

Os agentes du Buoth l,!nc c dr, Lloyil
Ilrazlhiro, elo aceíltdo e-oiu a directoria
da Cotiipaulila do Porto do Pn.rft, resol-
veram níio sieeltiir as exigências dos pa-
redlstas,

Estes também resolveram continuar
em parede, ú qual adlicrliam hontem os
metormiros dos bondes c "chnuffeurs"
de aiitoinoveis, iiianteudo-sc todos em at-
tiluile pacifico.

O governo do Estado tem tomado lo-
das tis providencias para evitar qualquer
aücraçiio da ordem publica.

ia /^SSilSiV
í-CASii':^!

Entraram desde 1* de setembro, 2.285.300
saccos. sailint para exporUçãn e consumo,
2.153.400 sac-e», e ficaram em ser 132.000 »ac )
cos. Regularam o» preço» de: usina superior
e i*,.y$33o; cry»tae», S";Soo; 3" sorte, "íojo;

soturnos, úfujo; brutos seccoj, 3I700. Merca
do firme.

MOVIMENTO GERAL DO MERCADO DR
CAFÉ', NO RIO, NO MEZ DE IMA10

Kntritdaí: Estr-das de Ferro, 104056 sac-
ca»; Cabol.-igcm, r;ai8 sacca»; Barra a Dru-
iro, r»7 sacea». Emliar:;nes: -Eslados Unidos,
3.333 saccasj En-.opa, .14-"56 saccas; Cabo,
31.720 saccas; Rio da Prata, n.8u saccas;
('aboiagrm. 16.092 saccas, lotai, 102.232 ssc
cas. Extra Rio, entradas, 10.104 saccas; em-
barques, 7.31Q saccas., Existência era jii
93.4S6 sacca». Vendas declaradas, 54-6.17 sac
cas. Media cambial, i3.5l'6.

OUTROS MERCADOS

Santo» — Entrada» drsde 1" de junho,
9.642.401 saccas. Saidas, 8.533.765 faccvi
Existência. 1.106.636 sacra?. Pre<o do lypo 4,
por 10 kilos. s$iooi Mercado calntb. Embar
ques da semana, 97.633 saccas. Saidas: Eurò-
pa, 55.363 saccas; Ri0 da Prata, 11.724 sac-
cas; Cabotagem, 6fio sacca».

Bahia, 9 — Entradas da srmr.na: 2.500 sac
cas; saida» para diversos destinos, 1.300 sac
cas. Existência, 26.000 saccas.

Nova York, y — O uurcad0 abriu estável
com baixa de 2 a 4 pontos, nas opções, fe-
chando na mesm» posição com alta de 1 ponto.

llavrc, 9 — O mercado fechou hontem cs-
lavei, fora da Bolsa, cem baixa' e alta par
ciai de 112 franco. Existência de café do .Br.v
r.il, 1.7421000 saccas e de outras procedências
281.000 saccas.

MERCADO DE CEREAE4

Tendo chegado maiores suppriiucnlos de go-
ncros que vieram augnienlar o "stoclc" dos
nossos trapich.es, o nosso mercado resentiu s::
desse augmento, passando os compradores a
operar somente ao necessário para o abaste-
cimento de seus arnia-rns; os preços por islo
estiveram sustentados, rm posição calma, co,n
excepção do arroz que se conservou firme.

Entraram de diversa.» procedências :
Arrpü, 10.859 saccos; batatas, 5.924 sacco-,

610 caixas, 396 jacas; banha, 2.3U2 caixas,
1.026 latas c 123 volumes; farinha de tnan-
dioca,' 5.712 sacros; feijão de diversas qtiali
dades. 30.71S saccos.
" 

? MERCADO DE PORTO ALECRB '

MERCADO MONETÁRIO
CAMBIO: --- Este mercailo eomcrvotl»

se estivei, com o» banco» vacando entro
o» extretnoj de 1,1 i|J u tj S|8.
collocaçio á u ai|J*h

O Haiiio do llrazil manteve, para %
emissão de vale» ouro, a taxa de 13 .3;t<>,
ou seja, :-$ot7, por mil réis ouro.

Soberanos, com vendedores a joíaio fl
compradores a .wiÇooo,

1ABli.LaS U0SOAN009

OBHttch Sudamtrlkinlsch» Bank

Iri,;a .iiD dias a vista

13 riii
.7R5
•LU»
(BOItm

1 m
8M0d

Banque Francali» •" llillinna
Praça» » M d. » vlsti

B|S»
II-.CI
iCf-'Sll

»lin,
ti-.i(
1751

i»:y.
4» .1'.IIKi,

«003

Jinli'  O II'
f llenienha........ .,••• 1775
AuMna •• "*
Tntqni», iiikr^o........ •"
('«•juinh» •*•
4'iienn» AU»». .. —
Nova V01I  •*»

Lonnr-s  W 'l2„IJ
faria. W*
II. nli.»U\ Slaisciile. • .. " ***
ll«li» —
1'01'llig»! *~
)le-)>aiih:i ™*
Si|i»»a
1 nono» Aires •**
\'ollt Mlllèü ""
NuvaYori- —'
Vales café . ""

London L Braslllan Bank

Trrça» a PO dias í :>u
l.mdrr..; .' 13 1|? » » ;'!.'.5
»>rl...  . .«.•>¦ ' 

;.;l.-'»linn o Poliu »,;1
Onita» f.ldnda» .:e Port, -' "J
lle;.|i»uli:i ¦*» nl-".,'
Neva V01I1 .....%. ,',,
llulia .J t-»1.1

City Baak oi Nev» Yer»

Praça» a 00 d. a viita

Londres.-. 13 I7--S» 13 '.'J!

Pniis K.r.8 
"M,".

ho»a Yorh .—», JW*[
Unha -.'.»? *Í'J(
llcspatiha.. — -»8..
l-oitugal - -J.^'
Sulssa ' ,a*

Câmara Syndlul

Taxas ofliciad»

riaç.-.c ¦ *o I'' * yista
lor.dre  ... l3'À|l'(Í Í3 7|I6
I-mi».  . i<""^ tWl
lisn Iiiii;-o llií »•»;
ll»ii:i !!,li
ltesiV»íi.a.,:..t... íx'1''
1'oimgal -'i1'-
Nova Yoiii... H-iíj
1 licne» Alie* •- 1 7lS
.s'inssa "- líiO
Htil.erancs • ".Oil.u

Inxas extremas 1
Ilancnria»  t3 1|? e l:i 5^
Caixa iiuiriz  l.i l'|lti oi" S'8

MERCADO DE FUNDOf

Vindas fechadas na Bolso

Apólices aeraeo
Apólices estadcaoí

I4t, Esp. Santo lia
Ksl. dO flio, WS 13 o..

l> I» U 5r a.. •

Kat. ío Rio, b:0Í,ò n..

Apolicos municipal»

Eu p. ÍOOO, port.
Entp, PJM, port.

i7«...
8 a...
;|i a...

il'

CotacaunJefli ao.» s*as fregswzes e amigoa .
aue nm«li>t.-sc gata a roa dos Oarivts -4 T6. |pletamsuto destruída pelo íogo.

ptigamoatu devido 11 d.*Miiri.a..lguez Salaznr,
filha'solteira du ex-tlicsotu-eiro du'Central,
major Miguel de- Oliveira Salazai-7

— .Pelu estação Marítima foiain Importa-
dos nnte-hoiitem kiloginmmiis: 018:020 do
niercadotliis. 22|r.!!81 do mercadorias'-da Es-
tenda. 71.050 

"de 
cai-vãu-dé particulares c

404.000 ele carvão da Estroda.Mio total,
portanto, de kilogrammas l.ítô.30-1.

iPcla mesma estiiCHo furnm exportitiloH
kilogrammas: 180,5151 de mcrcádorinM. dl-
versas. l.OXl.WO de.mincriu. iMO de milho,
18.'840 ele-feijão e 04.14(1 ele'• eafí. no to-
tal. luirtunto. de kilogrammus: i.l)22.4!KI. ,

—O movimento do cttfO nesse dia foi 0
seguinte:

Suecos (."xistenlcs. 51.427; dcscarregadds,
1.581; relirudi.s: 2.215: ficados. 2.70Ü.

—O rendimciite dos despachos pagos ¦ c
o pagit" 110 dia anterior altingiu' íl impor-
tjit.iu do 25:00(^600.

-- IKeceberam" ordens 09 praticantes: .Tu-
s'' 'Rodrigues 'Fortes lliistiiniaute, Hugo Es-,
leves o Paulo liamos dn Silva, respectiva-
mente, pnru S. Vnseuneellos, Paulo ele Fron-
tiu 1: ("arundahy.

fe .Yüo gosar ferias: o telegranhista Vr

ctnii-eo Eloy dos Santos c o praticante Oetn-
vio Santos, vespcolivitinentc, de dlczcnde e
S. Vnseuneellos,

—- Aprjtscutninm-fe 11 serviço: o tclegrn-
phista Nmbeito 'Moura "Mititi o o praticante
Mario Moreira, lesiicctivainifate, de JJeo-
duro o S. .Vascotiéellns.

— Passaram a aguardar ordens os ptati-
cantes Vicente lieis o 'Francisco Duarte de
Oliveira.

Vão r;osiir ferias: o ajudante do cabine
Vicente Carottl e o cubinelru Josií lrei-reii-u
do Menezes, respectlrainenle, de 'Barra e S.
D.iogo, sendo o ultimo substituído pelo au-
iilisr do cabina Antônio Alves de Curva-
Iho, da Central.

Vni> servir nn cabine da Central, o
nnxillnf nildidu dé cabine José 11'ei-eii'ti da
Silva.

O ennduetor "IVitldeinlro, 
cegue de R 1,

nlc" Jupiirnnn, utiilc servirfl destacado daran-i
to S dias uo serviço dos trens du HCdc Flu-
uilnorce.

Nu iRB? 1 segue hoje parti Norte o' con-
elite tor Aristnbulo, iifim de substituii' o de
egual nitegmin Oromiir na chefia dos trens
do subinbion de 8. Paulo, o, bem assim, os
praticantes lt. Lobo p C, .Fonseca, que
substituirão os sètts collcgus Souzn o li. Pe-
feira no auxilio dos referidos trens.¦ — A págadofiíi providenciou os seguintes
píigauir-ntns: 0* divisão: Quotas de impôs-
to dos Estados de S. Paulo', 'Minim o 'lt!o de
Janeiro; 5a divisão: 1." residência do centro
(nporarlus e guardas eançollas)) residência
do ramal elo Surta Crnz e 2* residência do
i-entro (jnrmileiriis;) ,'i* divisão: gtumlas

ifrclòü de Barra dn Pirnhy.
Pela OBtaifio de S. Diogo foram impor-

tados niile-hontciii 1(10.5108 .kilugi-umiuns .de
iiierriidoiinH e 2-1I2S0 de cneoiuiiieildas, teu-
du exportado 282.714 d» mercadorias,.....' 
120.000 dn innterlaes, 1451.220 de carne vel'-
de c 21.542 ele eneotiimcmlus.

—A renda'arrecadada .110 dia 11 do cor-
rente fui dc 1:'H!I"'00().

IForiini miuiihidiis entrar cm serviço:
Em Entre 1RÍ03 o giiitrdu-eiiaycs Benedi-

cio Oiislmim dos. Siuntòs e 1111 ('entrai o
guarda de 1° rliisso Min-lu Vieira Maciel.

Foram. removido* os seguintes einpre-
gadosf ,. . • '. '

Antônio Carlos Lnvcrswciller, IDelmiro
Martins Teixeira, Antônio V.olluíio (iuiinii-'
-.'i"les .Iituioi-, Ciimlllu Queiroz, Efrlilui Alinci-
dn, Augusto Niisclinento, Manoel Órestés
Mnccilo. I.euneio de Campos, Antônio Meu-
(louça, .Tuvino iluelíudi), 

"Plínio" 
Tavares, iDe-.

tif.dtilit Vieira Júnior, lleliu liiitfiòrló Brní
gu. Alii-io Pereira Bnuulãu, Odilon Noronha'l'"pitnl. Jusf de Paula e Silva, João Marques
Ciirneirn, respectivamente puni S, Clnisto-,
vílój Tiiburajfl, Usina, Sertão, illovei-nador
1'orti'lln, Bemfiea; Búrhiel', (Juiiravctiiii, Ti-e-
membí, Norte, Barbosa tionçulves, Sunta
Igiinelii. .Tntlo Ayres, Campo Alegre, Ouro
Freto, S. José dos Cuiupos, Lui/, Carlos c
üauta Clara»

""Entradas 
durante a semana: banha, entra

:las, 2.717 caixas, saidas para diversos desti
nos, 11.995 caixas. Preço médio, i$3So por j|_ j-'iciiiei'i>y 2(1
küo. fi". lbOh.

Farinha de mandioca — Entraram: 2.C16
saccos: saíram, 2.948 sacco3. Preços médios, AcçSlS
especial de 1", ij$, por sacco com 50 kilos;
de 2°, 11Ç000; fina, 10$; peneirada, 9$8oo; jirezil Indnstiiil, Da.
conitnittn, io$5ôo, ensaccada.

Feijão — Entradas: 8.78.1 saccos; said.ls.
7.254 saccos. Preço médio. pret0 especial, no-
vo. por sacco com 60 kilos, i5$50o; velho,
I2$000.

Arroz — Entradas: 6.700 saccos; saidas
para os portos nacionaes, 1.340 saccos; paia
portos estrangeiros: Buenos Aires. 2".7oo sac
cos. Preços médios, agulha de 1*, 27$tioo a
29$ooo; de 2*, 25^000 a 27^000; especial, 3.-$
a 33$ooo.

Docas ile Santo», 110111. Ií a.
Banco Coinmorcial '¦'a
Miii.nf. I liitiiinense, Cia
Danço N" c'n>n;vl '¦'•>) 

Loterias Nacliriino», 11) a., ••
. , » :'0) 

Torras o Cêl.uiiisiçáOj üJO a...
R. S. Mineira, 2Ò3 
Docas da linliin, üOD  ..

, vi'- 3) ds. 20) a

x MERCADO DF. EU MC '
i

Foi registada ainda neste mercado, bòa
procura para as qualidades de fumo em corda, |
o reduzida para as -qualidades claras dos cia
fardos.

Entraram; 91 fardos. 351 rollosj 7S encapa-
dos e 77 volumes de diversos pesos.

Movimento dos fumos em folha do l"io
Grande do Sul: .linlradas, 60 farelos;-saídas,
115 fardos; existência anterior, 1.763 fardos
c actual, 1.710 fardos.

Preços: amarellos e.spcciaes, 22$ a 24$, por
15 kilos; finos de 1", 20$ a 21$; -amarellos e
finos ile 1", 10$ a 20$; de 2", 17$ a 19$; -com-
intins de 1* e de 2", não ha.

Debentures
Conf. Industrial, - •"•

u 2») fl. •*
02 a...Tcc Allinnç'1,

ncc.vo OA

7l*iM'-i
r'S DiC
t-K iiOl

4'.5 UK

101 f.Oi
1>7 UJI)
is7 r.iju

7S .-.:),)

lOOiTA
¦iri.',:l).l)
IC.'ii'.l)'I

!'(',:.' OJ
180 0'J-i
1115*0
11 ¦*¦'¦

85á 0
n 0111
21! MU
S*'03(j

i8s:-onn
niitvíi')'.' O.ÜJt)

DR. PORTO DA SMüIU

ADVOGADO
. AcceHa Ciiusa? eiveis, co:b-
nierciaé-i c criminae3 no Dis-
tricto Fedcraf e Estados* vi-
unhos.

Escriptorlo,--.rua do Ro--arlc* 139 1- itnclár, onda d en-
contrado nos dias utels, das
10 ús l-' c ¦ d-13 1(3 -Ís 13 .ho-

. ras.

Apólices porae»
Coilip. d'> Tlivs 'tiro port.
Einp. Hb3

Esladoaos

Est. do Ri", liV)í..i......
„ « Rio, 510" 

- Munlclpnos
Entp. 1D00 port.

BOLSA

Vílll.

RtftSO)')
B"0'.ü 0

J.tí
I»

LI).

• ¦ rai»THEIH,C
Emprestá-se qualquer quantia so

bre liypothçca de prédios, de 9 a
12 -|,j na muito capital para empregar
lnz-.se nntichrcsc e descontam-se promissorias. Trata-se com Carlos &
Sampaio, das 12 as 15 horas na ruaIda Quitanda 132 wb.

num
port
num...
HO, port.» n nom....

M. Nielhoroy •.••••
M. Hélio Horizonte

Banco»
ninv.il. . 
Ccininerclal.,
Lavoura •
Mercantil.
Cómmórclo. •
ísaclnuiil ••

Dlvorsao
Dora» do ""nnto», port,.

11 nom..,. .
Doer,» daUalil.»
I.olorin» Nacionaes
T. o Colonlsação.... .^.
Centros Pastoris
Bralinia .... ....:

Estradas do ferr»
Minas S.' lorun.vuio
r. 8. Min pira
iloyaz.. >••
Norte do Brazil

Tooldoa
Prograsso Industrial.'..
Brazil Industrial.
Alliança.
Potropbiitana
Mageonso >••••
Conf. Induatrlal ,
tíuuufaclora

8MD9)
4aS-".'í*

4 00'r CO*:t)t))J09

1S'S'J)
l'.ll',S':0)

311*000' 78;U'J'J

air, oo)
\SjMi

170IU03

Co:n!vi

fOlfOOÒ
ÜBOJOi))

87:500

i.oiwo'
131)00)

:tir,5M0
auiifOiH

77J5M

?13M0\
ir,fi*oo-J
10)8000
208'Oííl!

180530.

.croiio —
.jao'0)o 41-Süiffl

vi b')J 2U0K
1..«qu íi.-.roí
«•¦t.Ol ltS''Jl j

-••KUüi ',03'O'
a- 

109.001

-\
sasníci tf $">¦)( /
3ij'ti,0 i'5.00*

_ 105'JOI

18)?0J)

IKliOlO
0751)0)

-• :>»
10051)0"

1408001
170:001
D3:ool

023000

*™U-. ,.....—;-*. 
'ü 

m ,--... .4 .„
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A ÉPOCA ¦*
MBMMÉWMBM—i— —p— j j—— __.,__i*mii_jj_j_.i_1-._iu-^^

«exin-feira, lõ de Junho 4o 191?
N, l>. !i '-I.OI0011
Carioca,....»• ..,»,,...«•• «•
l.al.ll. .'• Alil.alah........ •_•
•l.llll.at.- 

llltlUlt.l.l........ —

figurai
r.inflnnca-.. ••¦•».•»•.««••
Milifl \ ¦», ¦ •MllMMl.HHlll
l't'1/ll ••« •-••• '

(alll.lllll  •<«,',%«,..

Pibenturej
,a. linha.i 8. Pauto.

MHiiOdl

80)000

S.0W00

tomo-)

i •._.._-
antooo

Ü-ODÍO

too.gw
.-1000

nosoo)
Ü0tll0."l

tooiooo
I'.'-11W3
111510)0

150W00

Í»/«.«
loca» dai Hanloi  —
¦•a . Ilaalüf.al aa  7110.0

Conll-itça inaluii, , 1008000
Am. Fabril  ÍUDIOOJ
M.lanil..................... —
c.n.aai'.'. 1081003
Toe, Alllança tii-HHili
lul l.u... I"-»I000
%! Igall - !>-.•• .«• ,m

ikc-ioAoo ot oafí*
Uerctdo calmo, San mirada* conbenidM

*Mevlnrenlt> do dl»
Vendi* conhecidas

Tola iiitiiili.-.. ......„,,,£
i. urdo ...m!

,% Total
rrit.o..; 68400 por Miolm, type 1,

Movimento da véspera
í"ntj(,r. . por arroba.
Typo 4,  98100 , M»),
Typo b....,  H8'.K)l) PÍOJI)
Tipo  «8700 .Mm
Typo  H8.00 88000
Typo  8 100 H8.00
Typo V. ,.... 7170) 71800
Pauta  8000

rtalan.l.i-
.'. tilr.il ».a.. ,..;

1 cnpolnlnn.,, ..,.......,, ,,
,!;ui.. .Ia'il tlu

«.CO-
1.045
V.800

V»l

«¦VS_-__Simiiu..*__i^^ I m—
«EBCAOO OC A88U0AH

Mercado calmo, som entrada* OonliíwliU*.

i lialrtenela _. „No* traplíhe......',.,„.,...„. .W.__.Armaioni girais,,,,  MMi ,
¦"aul.*, '......''tll.OI.

in.TlMAH OOUÇOW.
Onaildida mioarramUM

llrnneo eryittl ......' JOU . «090J. ««ri...................... nominal"•oiHf-n-m...» „Aft |,iCrjrmal ainerello (MO a IfiOO
Mn-.cKVlulio *,..,.,„.., UM « |.'j.
MliOl.O  1370 a «l.»

Itoflnadoi
fili»«lra.„. ti,\i 1070
go.ilnill 8010 I0:iil7orooli»..,„.., .' ,,4 »r»'.» 10)1)
Muitiiniiiiin ln-ani:. ... 8380 I&80

MERCADO DB ALOODAC
nit.vol.iom «ntradai

Movimento de dia

Total
Htaüll.. .1 tlu 1.,,...,,

1*1»'(11 í- ¦ •-••••• *Mt«i»<ll
llt_il_ o dia 1' d.Julti»

Média
Kmliarquca

!ati
I-m
Estado

nniuc
a-Un idos,

Itio ua Prata
CM|ioi_f?om...,...,

T.)t l], Ulitl •••-*•••*
Ilaaaali. o (Ila «..,,...
Deido o dia I d. Julho..,....,.«
,1-lxiilencla i

%0 I11.H ml-,....,,,
Vendai

CANTOS

Kntrul.ii
JLkidod di.. 

Mi ali.i
Doido I do Julho..,..

•'-'•Ill.-B
Cilitoncia

l'l'"i;oMoi. :i'lo calmo.

• ••••• • *•••«.#

laeem
I.0O)
..-_r.

40Í
0. tos

81.104
4.ICV

at ! 18.30)
MS.

-00
Í.H.VI

400

8.1.0
Cl. 10.1

t...J8.5l_
sícCnt
W.875
3.710

S.r.37
68.80!
5.292

-.6_3.6I.
I0.S7I

1.088.172
...1.0

Merende aitavol.iom enlradai conbioldai
• «UM» 8».%t • -

fardoi
8»d|i-.. :..,.„' li)
K.mtiuui om depoilto  II.V88

ULTIMAS COTAÇÕES

Oualldadm Tor lf) Wloi* '
Sorti-O-  8815)0 a 90 0701. -ertei.. ., -:».U'i) « va.:i*J 1

MERCADO DE CEI.EAE3

Praço» eerrintei
Em vigor no Centro Coinmcrci»! dc Ce-

la.aa ., Il.a .alll.an.a i|. ., .a a ; alo ajrr. nla- I
AttOi i

.o kilos
Kacional larillia»lo de l*, 45$oon 46ÍC00Nacional brilha-lo dc 1'. .108000 4281100Nacional especial. . »6$ooa 3S8000Nacional auperior. . *..i$oon J38000Nacional bom. . , ,to$oon s_8onoNacional regular. . _;8ooo _d$ooo
Nacional branco do norte 308000 ,i_8oooN.niini.il :.;.i'l0 do norte, __$ooo 28$ooo
Ksirangfiro Agulh_ dc i\ 55Í000 568000K_ir.iisciro, Agulha de a*. Nfio ba
Katrangeiro, inglez. , Nio ba
Meio arroz nacional. 218000 z6$oo_
Sínga nacional, * » ao$ooo _j|ooo

Altiisle • •
1 leilo

Estrangeire. .«•«¦* N80 ba
Nacional. «,,,«. $780 8800Alfafa :
,. .' 

'"¦'.' 
kilo

h.trangeira. v * » »<_o ha -•
Nacional. . » » „ $J4o 83C0• Alhos 1 ' • -•»:.'-. . Cento
Nacionaei. % s -K 18500 _$ooo

Aiiai.il.liil <m cuca, %

Attfi-*, »
liji./ni 1

t r «I

Parlo Alegre .!<¦ m ki. .
Peno Alegre »i. 1 ki. *
1'ono AU-gre A, 1 k, .
Uíun» de .'ii li*. m
IumIiv dc >o W. , »¦ »•
li-i.aliy de 10 kl, .
Il-).allV ilr 1 ll, «•
Mlnritj o paulista de ae.

Mineira e paulilU dt 1 kl.
htllal.il 1

Rio Crandc. . .ri
Mineira t pitilliU. . ,

Cai nt dt /via •_ 1

Rio Cirande. « 1
l'.r.Hl'a. , , .
.ama Catharlna.
Mineira, . . *

tj Idtoi <
ílioo _ ifoao

I Uilo

.•'-..' ISO*

60 Uito»
I0)|(00 IO_tOOO
i..4Í|.i.i JIJI-OO
1048400 10,18-00
polooo tos8oua

Nio ha
1048400 lostiloo
lii(4.'.... l_fa$.00

,.''..... iin}.i.|.|
Nio ki

8-80-
IMO

klli
8.100
8400

*.#(»
8jso
tis»
88.-0
8«oo

1 kile

Canglca, v k
Cebolas 1

Cento. . g «
Brvilhts t

t a

fC.aal
•fla.HI

8eao
i|ooo

(o kítoi
11$.'La» I58000

s_ii_)'__ ».»__-¦-¦!. jiHjiiia í?ss;emmtm

lentilhai |
Nio k»
Nleka

Klob

- , , 18400 _8<oo

l.ilrangelni. r» *
Nacionaei, , tt
I'irello de trigo, t

fubá i

Fino'. ¦ ,
uroiie. t _

Aii 011
* « *
«Ia».

Porlo Alrgre. , » v
farinha a/r mandioia 1

Porto Alegre eiptclal, *¦
Porlo Alegre, fina. . .•
Porto Alegre entníina.
Porto Alegre peneirada,
Porto AI-k.p grnsi». ,
I.f.guna peneirada. . mI.ngunn ni'ii-M. . , ,
Outriii procciltnciai, (ina.
Onlrai procrdcnciai, 1 ¦¦

111-ir.iila. .....
Outras procedência., groí-

«a. ..... ,
-*n7_ii 1

1'rcto dc Torto Alegre. ¦
Preto dc Santa Clihirlná.
l'n fi de Minas e Kio. .
Cores de Porlo Alegre. .
Corei outra» procrtltncisj
Mantriiaa nacional, , .
Enxofre nacional. . 1
-tranco nacional. . .. .
Amendoitn, nacional. .
Fradinho nacional, x , .«
Mulaiinho. . . ,: \
Outras cores. ¦ -, u t "it

Branco erlrangeiro. y .
Amendoim. . . • . m
Fradinho. . .' . ¦ -..

1 Vilo
Nio ln

$;¦"» 18040
.15 kllai

.8-00 .1 i.- <J J

50 kltei
108.100 i>i8ooo.
''•amai 88000

55 kllOI
K'i.0'1 .80OO

45 tcilo•
i»$floo i?8po
168500 i;8ooo
1J_-'-.. aa.*...!..»
!.'.!•.'".' 1.1? -lal

NSo ha
uS.IOa. ¦'$110')
08(011 lojnoii

I48OOO l.,<aalaal

I.-8500 l.-.íilO-l

o8ioo a..;, a-..,

Co kllol
J.lSooav. _jSooo

I" jiiangrli j -. , 1 « ¦
Nídoaaei. , . . «

/.l«|_i»i do Kit Gravttl ,
uma. > , . - -» *,¦-,
Milhtl - i-¦ «a k.lo»

Aiaui.ll.i iii.iuiiil. k ¦ 88400 . tlfioo
lla-m.a. . « 4 r t* ';tym H$n,|.i
M.-uUilai. > a. « « i«l> Ifl»* SfVflO

Mallt •» I -H .
¦ ' 1 kilo

Km folha. . . « • m > 84B0 8551
_.anl>itfa ' •

i#'-« 1 kllo
Naeloml, « « ¦ e .* 

' i8te» t8<0-
ioluUio ' Ia,

Minai, 9. Paulo e Rio. a ' i\t-> 8800
Perto Al.gre. . . » I4Í0 8500
S.1111.1 Cmlin.ii». a • ll.«' it''"

Prtltnttl !
kiti

NaeloniM. « » » .« 38000 j$8oo
'/'-fiai. ai ,

1 UU
Naeloml. » ¦ . < » 8400 8soa

r»ii-i__« v.,..
1 kllo

Commmn. * r k * >' 8eoo 18009
Dr fumclro. * x . k 18800 1 ?,-.;».

69 tcilo*
Tr. ir.n.i). , , , , w l$|«00 al.f.nr»

Vinha do Kio Grande-1
Pipa. ,.,,,, 1758000* 1908090

MOVIMENTO DO PORTO

ri í .»¦ ia»

aoSoco
__8ono
.¦.»-...1•jjooii
,i.i8«oo
34.ood

.ISÍOMl
...•;.i...a

.-0(000

j.ijoco
.-.ISO' '¦

,'..$00-
_...040
3_8ooti
í.iíüOal
.1Ú$000
J4fobo
J-J.JOO
i9Ço'oo
*->$OÜU

"V
Vapores eipirimi!

I*. do sul, «Untioí.i»..,
I1, do aul, • I../.• tinn»..
1 . do noite, .Il«|iurn_...,','. ..
I*. do n.ní... lAVinor.-
lilo dn I'i.M\ •.tíiroin.. Mini»,
Inpl.ilorrn, «Ihaeado
jhglaterr.i, -i ema» ,»••f, do «nl, »li. pnra» ,.'..».¦-,..
Nova Y.oi-, «Verdi». ,..(..
ltlo d.,Traia, •lurin...',,.
lilo da I'i..i 1. •!?¦ ¦ciii|..i»:

, ¦ . 
'. 

1

Vipirn a taliiri .

d • kilos
N..o ha
Não ha
Não- ha

ft. N.1..1I1F, «Tff/nlii »«..'
I*. dontl. •Ii.-.IciU-.........,,
P. do lul.' »!l: |. mn.-....'....,
(lonnvn, -Ko-lljiitni
Conuv.i, »C;.|i | ifl;» ..'....-,..'.'
),i|aiio, «Tnc.iin Mi.il».;'.,,....
15. do noito, «li...iiilia»'.',".',......
P. do noiti». «lialpava*.»,.....
P. do i.i'1'.i. «It.-i|.uliy>..'.......
I*. do . il, «Il_i'iii.->'.. ..,':....
llio da l'ral-, »l'o»ondo» ...v.,l.iKi-na q c. et.. »'l.npina».',..,
itni di iVata. illiann»... .....
I'. iln tmrlo, -ttaylli_-.M;...-..;.
1*. d? ml, ,«ll.-ilin>;ft» ......';,.
I',. do hhr.d'•AjniiU»'»..'....,_.,
Kio di Prata,-'»V--dl»..''.'.,í*i\
InglSUri.;"•.'.•.ri.1».'. 1..'...'. *;.,
lí. do nbril.,1 «Pal.M-.v. .Vi.Vi-.?
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O flieal do leverno da Uall» —- Miro(|
Coimo Plnlo. ^

O dlrerlnr-preildeiito «-. Alkirto Slfllvi
8a Toniioi. \

O dlnctor mlitonti — Dr. Anlinli Olyn»
Ihi êet Bintn rim, rlci-priiMente.

O eiorirUo — FirMlaa tfi Caaliarta.

Lloyd Brazileiro
«Secção do Husino Pro-

fiMlontl-
ue ordem da directoria, laço

publico, para conhecimento dos
interessados qlie 1

A inscrtpçHo para a matricu-
Ia no navio escola Wcnccsldo
Braz», encerrar-se-á a 20 do cor»
reate; para a escola «.Manuel
Buarque» estft encerrada desde
já a inscripçflo.

Na escola «Ramos de Areve-
do» serão admittidos-até cincoen-
ta alumnos analphabctos, para os
quaes a inscripçao ençerrar-sc-á
a 25 do corrente.

Para mais informações, devem
os candidatos recorrer íi Secçflo
do Ensino, contígua ao Almoxa-
rifado Central, todos os dias úteis,
de 10 ds 12 horas.

Lloyd Brazileiro, em 13 de Ju-
nho de 1917..

O Sub-Director do Expediente.

t . Carlos Marques

swia
Sccç&o "Intondonclft"

. LLOYD BRÃZILEIRP *
Do ordem da directoria e para

conhecimento dos interessados,
(dispcnselrose taileiros do Lloyd
Brazileiro), laço publico que a
Inscripçao para os exames de
Eromoçflo 

a Commissarios e
Uspenseirosestá aborta na In-

tendência, até o próximo dia 18
do corrente, na idrma do que
preceittla o art» 192 do regula-,
mento geral em vigor.

Para informações, devem os
interessados recorrer Aquella
Secção, diariamente, de 10 A_
12 horas.

Lloyd Brazileiro, em 13 de ju-;
nho de 1917.

O sub-director do ExpcdicnU
—Carht Martfuts,

il

DECLARAÇÕES
¦upr. •. Trlb.*. do Jwrttça

Hoje, «ss-. ordln-.'ái horas do
co-tume. DIscuisRo do Reg. *. Int. -.
Virgílio Antonlno, presid. * 1160.

Publicações a podido
Exmo. ir. Redaetor deste

jornal
Partlcipo»vos que sendo eu empre*

cado da Companhia Hxpresso Federal
, ha quatro annos c tanto lul despedida

sem ]ustllica(Qo alguma; por isso
venho por melo destu trazer ao co»
nli.cimento de v- s. para com Isto
todos sejam sabedores qual o proce*
dlmento daquellcs que a representa.
Julgo eu que losse por ura liomom

3uc 
estes tem fiscalizando o serviço'esta porquanto provo actos impra-

tlcaveis a este com testemunhas c
1 nao lazendo partilhas com este.

este tratou desta companhia me man-
darem embora sem jtisillicaçfio ai-
gurna e panr mals prova apresenta

| a minha, carta de condueta por cst.i
1 passada ; se lor necessário chegarei
•mals longe. - . , ,tu que pie subscrevo — Jeme £uig
parninaves ferreira.—Rn* aa Harmo-
nia n. 4. Rio dc Janeiro 14-6-917... - . uai

»*»-*«*

Êk'_____w^**»í'^___Hr______C'-'^______________

Indicador
fl ÉPOCA

ADVOGADOS
OR. ALBERTO DF CARVALHO —

Quitanda u. 61, <li_ l ü» ti «lt
tui-de.

DR. J.BRAZIL SILVADO — Qua
, ila Quitanda, 4.0; ás 12 Lo.-a.i.

DB. ESPERIDIÃO MONTEIRO —
Itun. do Ronnrlo n. 138, Tele-
l.liuiic 5.878, Norto. Das 12 ts
4 da tarde.

OPTICÀ MODERNA — Crniá hon-
rnda com a condntica doa .imot.
•rr. nicdic-S oculintas. i-i llatl
dc Scti."ailn'o n. 47.

DR. AFrONSO GOMES DIAS. K_-
pcclali. t:i cm miilr.liti.. tio icnbo-
rn», vins m-lniu-ius, pcllc, . ypliilis
c mnlcntias venerca-.' . Bnnliu.
i»lectrivu_. cnm raios .vinlncons o
Tcae»-_o liyiliai.fria p liydi---iiiia.'ii-
te. t.Vnsnlt .vio: Una 1"-dn Síair-
<fi, SO. Tcl. 1443 Norte, lias 14'•Rn 18 hoins.

DENTISTAS
DR. MIKANOOLINQ M. DE Ml»

RANDA. — Bspecl.llslii eoi tra»
Camento dc fi.tulns e cxtnieç.o

a «em dOr. — Das 8 fis 12 hon.,
uos dias utcls. Cons.: rua Qon-
vnlvcs i.iiin, 1" sobrado. Tele»
phone, 0.0-0. Central.

MÉDICOS
BR. DANIEL DE AL1EIDA -

Conaultoilo: rua do Uosulclo, OS,
11. _'_-incii'_., 5!). llutiiíoto.

fll',. PINTO BRANDÃO — Appl.
injeccOcs hj-poilcriuicas, cudo-
\-cniasas o iliti-a-mimculares, Ü-C
— t)14, a preços módicos. —
.uns.: h*. Josí, OI (II fls 0).

DB- TIGRE DE OLIVEIRA —
Consultório: rua da Assembléa
n. 28, lis segundas, quartas c
_.xtu_-feii.is, das 2 ás 4 borai,
— Tcl. Central, 1.000 — «cai-
ilcncla: praia dc Bolnfoeo nu-
mero 100.

fll}. SILVA ARAUJO (PAULO). —
SiliUllis: U14 — CUli. Mol. in-
fectuosas; vacc. de Wrigbt. An.
dc urina., sangue (typbo, mala-
hu, . vpbilisi, c-cai'1'oai, etc. 1° de
Hlaico, 13, 0 fls 11 o dc 1 &s 6.
T. 5.303, N.

SH. OCTAVIO DE ANDRADE. —
Cuia das bcuioi-i-bagi:is utei-lnas,
corrimentos, suspcucôcs, otc,
eein opernvüo. Nos casos indica-
dos, evita a gravidez. Consulto-
lio: rua Sete de hàcíeri-bV-, 180,
(du 0 fls 11 o do 1 fis 4). Tele»
phonc, 1S01.

flll. J0AO ABREU. — Cura radical
das "uuilctitiits das vias uriuarl-
as", com processos c appaiclbos
ulliiuumcnto descobertos, 04, ru*
dc S. 1'cdi-o, das 8 fls 11, e de 1
úb G boras.

PR. GARFIELD DE ALMEIDA.
I-ii-cctor do bosp. S. Sebastião.
Iloecnto da Pae, cbofe do ser-
viço dn Msa C. a Tuberculose,
lies. S. Salvador, 22. Cons. 7
ttetembro. 170. Tcl. 007-Sttl.

«R. ARMANDO DE ALMEIDA —
fartos o doenças das uenbo-is,
BBBlstento da MiilornidadedaSan-
tn Caea da aliscrlcordio.. Roa,
Marechal Ploriano 138. Tcl., N.»
0.110. Cons.. Andradas 52. Tel,
N-1.71*0 Cons., das 13 «a 15 a.

DR. ALFREDO PORTO — Espe-
ciallsttt com longa pratica. Itua
Rodrigo Silva, 5. Tclepb. 2._71.
Ke_.i avenidn Atlântica, 272. Te»
lepb. 1.493, Sol.

PB. MONCORVO — Esp. em docn-
tas da3 creanças, dá peile o sy»
philis. Consultório: largo dn Ca-
i-iiicn, 24, sobrado. Consultas, fl 1
bora.

CABA DE SAÚDE DR. CRISSlU»
MA FILHO. — Construída es»
pecialmante para doentes de cl»¦nii-gia, com duas uiagnlticas sa»
ias do opcracOes, sempre prom»
|itia« a fuucclonni- Dircc-çflo im-
Aiiedlatn do dn Crissiuma Pilho,
>)uc reside no estabelecimento.
Itccouimcndnda pela sun piivile-
üiiidn sltuacflo, n cinco minutos
da avenida ltlo Branco*,, pelo con-
forto o byglene dós nposontos,
peln competeucln e carinho do
corno do enfermeiros o tnodlcl-
dnitc de preços. Dlarlns a par»til- do 15$. Segredo profissional«bsoluto. Qualquer cirurgia* pfidetci-vir-so do estabelecimento paraoperar o tratar os seus clientes
particulares. — Itua do Ifiachue-

t - lo 302. Tel. 708-Central.

• R. MIGUEL FEITOSA. — Con-
aultorio Uiugiuiyaua, 30. «esl-
(iciicln: General Câmara, 828.
Telephone, 8.007, Norte.

DB, MASS0I- OA FONSECA. -_»
Docente dn Pacjldade d» Mediei»
nn e medico ad). do Hospital da
MI-.vico.di_, Pino. o moléstias
das senhoras. (Jons.: Uruguaya-im n. 87, (das 3 fls 6 bois.).
Tel-pb.: 1.043, O. tles.: La-
riuijcli-as, 354. Tclepb.: 5.S5S.

\l, GCRONDINO ESTEVÍ8. OporacOus c 1'artos. Especialista emluolcsiiu da...senhoras. OonBultade 1 /ln ¦), "fi rua <lu Carioca n.44 •- Tialepliono n. 5.871 Ccnt.
Ji.isíd.?. ii: ma Kplrnnga a. 104— IVVia.» a J «U Sul,

OR. TELESPHORO VALLAHAI1ES
•— Especialista em cxtraccSc*
sen: d. r. nbturncSes a poi-cclluna,
ouro. platina, cie. Concertos de
dentaduras cm O boraa. Colloc_
dentes com on sem' cb:ip_. Co-
rOas do ouro. Bridgc-Work, pi»
vots, etc. Modcruo_ lraliaib.ii
pelo methodo da America do
Norte. Accclta pagamento em
prestações. Ciir.ulíorio..: Ituu 7
dc Setembro n. 1_3. Tclerbone
1.890 C. Itua MairA n. 02. Teia-
phone 8.604 C. Itua Visconde de
Bapucaby u. S30.

D ELITISTA a 2$ por mez, pira obta-
racõeü u ginnlto e platina, cura»
tivos e cxtraccõcs, com direito
desde o primeiro dia, na Auxilia.
<iora Medica, fl run dos Andradas,
S5. csq. dn rua General Câmara.
Dentaduras com e sem chapa,
pelo «ysterna norte-americano, pi-
vots perfeita imitação dos dentes
naturaes, corõn.. dc ouro c Iodos¦ os demais trnb?illio.- de proíbe-o,
feitos coro a máxima brevidade,
por preços uiioimos o todos ga-
ran tidos.

ESPECIALIDADES
PHARMACEUTICAS
CALENBUtA. Off.— Tintura p_riiuso externo n 2$ (1;2) litro. Cia-

topodium tintura para uso exte.-
no n 2?500 1J2 litro. FARINHA
BRAZILEIRA, o melhor nllmcii-
to para creanças, velhos c conva-
lesccnto... Ax. a dcntlçilo, corri-
«Indo a prislo de ventre e as

. diarrhdns, visto ter como linse o
Guaranfi. A* venda fl rua Con»
Etituiçflü n. 45. Preparado do
pharmaceutico A. G. Conleii-o.

MARCENARIA BRAZILEIRA —
Mobiliários mudemos e confor-
laveis, do todos os estj-ios, cs-^
lucrada ccnfeccflo e erédndosa os-
colha dc madeiras; nrn-.nções,
balcões e dNluões pnrn escripto-
rios, bancos e i-ompnnhlas; mo.
blllnrlos etcolnrcs, cinemas c
thcntrns. IVccos catalogadiis c a.»
alcance dc todoj. liiin da Constl-
tuieflo n. 11. Tcl. CoiiU-.il. 185.

AO N0VÕ~E_lPORlõr_Í0VEIS Ê
C0ICHOARIA. Graurta depoilto
de moveis dc cstylaii» fnntnsln.iin-
cionaes e . «..trangrlros, colcliBçs
de todns ub (innlldndcs, nprninptn'
so intnl(,iu'i- oncommenda iimi t«-
dn nttençSó, grarites descoittcrj
em todas ns Vendas, .1. Poures, i

. tlt ua da Ca-luca, 08 e 73. Tcl; '
3-SOCcnlral.

CASA LOTERICA. n. da Gloria, 83.
Eslb acrcrlitado estnbelciiaiiciito,
dUpondo do pessoal comprtentt,
-fíi-atiia sen pagamento,. .UO. ml»
uni.-. _|n'i3 a exc-aceflu; suas .o-
l_...ia- -. firme* o seus p.ija.i.rtuo-
imuiedi.ilos o poattiaes. Pillal
rua 1). Carlos 1, 44 O gcreniu
K. Uactellota. ' ... .

A SOBERANA. — Itua S. Pramisc.
Xavier n. OKJ, c nua filial. "A
Miiseottc", fl uipsii-u ruu n. 143,
s.i'> us rinalj ucreilitadan, a, mais- ..nm c n. m:il« procurnilas d.»
bairro. — 1'ammentò. Aer. intnn»,

. ri-- aiiiis ft cxiiflCi-flo, pelas co-
tuçi.es dai centro du cid;idc. —
A-_i'iTilu & Murliiis.

COLCIIOARIA E MOVEIS, pra ml.
faliaiea dc colchões, completo noi-
timehtii ile niitinfiiilns. frainhas,
camaK ilç. ferro c dc lonn, mesas¦ para cosinha. ondcii-ns di» abrir c
t|ldo. mals . pertcnceiitc ilcstu rn-.
mo; jiniiiis: coliuões pnrK sol»,
teiro. is f!.1?, <t?.íi,.o5, paia c__itó»'«"
do O?, jiarii ílmíi, piiinn '1*1" lí,'
15,100 ii _«MH) o kilo. ci-tila -a
2j,.!)0 o !!Ç(KH);,coiiipra-sc,c v.nii-
de-. » movein usados. Àv. Saivn-
dnr dc Sfi, 44. M. 08*. Marti-
nho.

MOVEIS, MANO A PRESTAÇÍES
1'oi-qi'o sua ei. nflo visita n casn
Sion,-na rna do Cattete 7 e I), <jue
entrega os moveis c os planos na
Io entrada de 20 •'•, sem lindor
« i« .a.im preços silo baratissimos
_e niinn-sonianos. Cattete f o Õ.
Ici. 3700

'Cf.1

JUN1PERUS PAULISTANUS — Dr.
Lula B. lloiivía — Attesto qna

. empreguei aa gottns de .Tunipc-
ms 1-iiili_tnniiB por varias ve-
ucs cm tjj.ntos meus . >pelo_
resultados-, coibidos coiisider.)
este inedicnnrentò o mais offi-
caz parn n curn du fraquezii ge-nital e Impotência viril. — VÍ-
dro, 5$; pelo Correio, OÇ00O.

NECTANDRA AMARA TINTURA.
Cura ilinrrhón das creanças, cura
dini-rh-ii dos velhos, cura dor de¦estômago, cura enjôos do grari-
dez c de mar. Vende-se nus dro.
ga.ias Pacheco, Bcri-iui, Granado
c outras.

PHARMACIA HADDOCK LOBO.
(M. CapelleÜ). — It. Huddock
Lobo, 204. — Tel. Vllla 1.3S7.
— fabrica de Curbovleirato . do
Mngne.in, de Borges de Castro;
do líllxir do Citro-vieirnto de• ferro. DoptiTsn.1, etc. — Cous.:
dos drs. Monteiro Autran, Ali»
pio Alves, JOtbon Pimontcl o Joilo
Coimbra.

PHARMACIA POPULAR dc Joüo
Coi.*ía. — It. Archias Cordeiro,
212. —Tel. 1.403, V. —Mover.
—' Consultório clinico Dr. fiel-
miro Vnlverde, das 8 % fls 10 h.
da manha; Dr. Gonçalves Junlo.-,
das 10 fls 11 b. da manhil: Dr.
Artidonio Pamplona. dus' 11 fl
1 b» da tarde; Dr. Oscar Carva-
lho, do 1 fls 3 h. dn tarde. Dr.
Luiz Ramos, Terças. Quintas e
Sabbados, das 3 lis 5 h. da tar-
de; Dr. Ceia.' do Burros, das 3
fis 5 b. da tarde, c ln-. Luiz An»
drado, daa 7 ds 8 b. du noite.

PHARMACIA E'DROGARIA SAN»
TOS — Arsono.auinol. Poderoso

tônico reconstit-.iinte e de resulta-
do segnro na convnlenccnca dai
Utolcstlfts agudas. Deposito: cas»
Hulier. Fabrica: Conde do Bomíiui
11. 430.

HOTÉIS E PENSÕES
GRANDE HOTEL — Largo da Lapa,

casa .para famílias e caialnelr .1
de tratamento; opiimop r.poscntus
ricament- -.noliilinilos de novo;
ascensores, telephone cm todos
os andares, ventiladores o corl-
Hha de 1* ordem. Endereço tolo-
jfrupbico: Gr_-idh&.el.

COLCHOARSAS
E MOVEIS,

CASA ALVES — Grande '.poslto do
moveis de estylo e completo sor»
llmcn-o de moveiu «mstríacoa.
Grnniles descontos dt.rnnlc este
mez e o vindouro. Bua do-Alfnn
deca n. 185^ Fabrica a vapor..
Têl-Iihoiie 2.8Í8. H- '

FABRICA DE VENEZIANAS,
TRANSPARENTES E BIOM-
BOS — Alta novidade cm vene-
zlnnns do corrente, próprias para
varandas dc jardins e casas de
famllln. — Especialidades em
biombos pnra divisões. — As cn-
comniendu- do interior devem sei'
feitas pôr'cartas ou vales. —
Domingos Triüto. — Uuu do La-
vrndio n. 127.

MAISON BAROTELL.- • Deposita, dc• bilhares o moveis do «stylo; von-
dem-se bilhares dos melhores fa-
bricniites o cmbai-cam-Fo pnra o
interior, sem commissflot com-

Slcio 
s.rtlmento do pntnos, ta-

ellas, _.illi;_, Imlln... tacos, pon-• teirna, giz, cscovns c jogas com-
plcto. para triutn e 11.1a. Tcl.
ODfl-O. ft. Yiuco-iile do Rio Brnu-
co, 20. M. O.vir. Er-sócio da Pa-
brica Tujugui-.

MA.RUENARIA E CAfiPli.tARtA.
Encarrega-se dc todos us li-nlm-
lhos concernentes il arte. Pabíi¦¦
cn Esp. de escadas dc todos os
formatos; temos sempre grande
quantidade. Cunha & Pernandea.
Ituu du (-onsticiiii.-ão,._2. ,

MOVEIS A prestações; 
"rõrâúê"

V. Ex. nilo visita a casa Sion, n_
rua Bcnador Euzebio, 117 o 110,
que cnirea,'.. os moveis nn Ia en-
trada do 20 °|°, sem fiador o os
«eus prec.is sflo baratissimos. Tel.
6209-N.^ Bua Senador' Euzebio,
117 e l\9.

PHARMACIAS
PHARMACIA CAPELLETl *C.-

Ituu llumayta, 149 — Tel. 3-1.
1.018 — Completo sortimonto dt
drogas e produetos pharmncciiticoi
nnelomies c estrangeiros — Coa»
snltns dos drs. Emygdio Cnbtil,
das 0 fls IO horas, e -junto» Cunha,
cons.: lt. da Carioca, 44, terças,'1 
quintas e sabbados, das 3 fls i
Tcl. 5.S71 C a U:: Emygdio Ca-
brai, das 10 is 11. Qrati-i aos po»
BC**.

LOTERIAS
AS MELHORES CASAS

CASA BRAZ — Agenola d. Lott»
rias. R. Voluntários da Pátria,
441. B. Marquoz de S. Vicent»
9, paga qualquer promlo, 20 nl»
nutos depois da extraecão.

GRUTA DO CAMPO — Esta cr.sa
i a mnis antiga do local, como
tnmbem tem pago lnnnmuroa
premios na loteria, c seus paga-
mentos silo cffectuados com a
muxitnii .'promtldfio. — Troca ^a,
Iteptiblicii n. 205. — 1'ci-nandes
*: Comp.

CASA MARAVILHA — Kua Gene
rui Bcllegnrde n. 3 — E' a mais
coiiceittiadit do bnlrro. Seiicdaile
cm seus pagamentos, quo sito
feitos apôs fl ext-flccüo, — Pi-
Uni: "Postal da Sorte", fila 24
Muio a. lll,

CASA CAPITÃO FORTUNA — E' a
casa quo Iciii v.udido-maior nu-
mero da» prcmlos nn loteria. 0_
>..;¦._ pagamentos efio imnicdintos.
1'rac. da Itepubücn, n. 223.

AO 1 iiiU.íIMIU OA AVtNlbA .«-.
Bilhetes du loteria. ISstaopilh.M

•íi. 08JP.dnj.il». valores. Cart-ws p.»-taes. Avcui-Ja Ri» Brau.-.,¦ 43
faf4Hoji}»Ti:i!-Wi. TU. 2.009, .N"o>•• '• tis'.'¦ _rr._ui- ;_iU-ii'J._. . !'-»»_ 1

AGENCIA OE LOIERIAS:*—*^!»»»••• d* a sorte e offerece _iats i-an-- tagnis uo publico na loteria t a
casa Carmine & C, I rua Gene»
ral Cimut-n n. 805. Telephon»
u. 3311 Norte.

CASA GRANDE. — lt. Delia -it SBo
.ToSo n. 108. — Tel. 1.230 V, —
Piiiacs: Izanra. rua Bella dr Bfto
Joio n. .5; Pior do Caju' ros
General Sampaio n. 52.

CENTRO LOTERICO DO tlATTÉ»
TE. Es tal é a prefovida dos hnbi-
tn..», e 11c maior uiimcio ric prt-mios tem vendido. E' emfim a
(-.ina ila sorte, todos devem sc h.i
bilitar porque nilo hn hllhfte.i
brancos. Catlctc, 289. Telep,
8.000 C. Filiucs,' lt. Latanjei-
ias 40S e 171.

EstreÜa do Campo
(Fundada em 1896). Praça da
Republica, 209. Casa Vonus,, R.
Visconde do Sapucahy, 381. AFlor do Estada. R. Estudo de.

Sá, 03. Agencias de Loterias de
Aiitencr Alvos Araujo.

CASA BIIAGA. Agenda dc Loteria».
. Est» ousa fi n.iuals conteituadn

du Bairro, seus pav-inouto., dn'qualquer 
q.;;iutiu, s4u tifoeluo l»>s

logo apôs ti cxtrucciioi. 1{, dn- Passagem n. 8J.
CASA PIRES. lt. Conselheiro Sa-

raiva, 45. Tcl. 3023-N. Piliaes,
Ourives, BO. Tcl. UU-H* Scná-' dor Voinpeu, 00. Tcl. 3510-N.
Haddoclc Lobo, 70. Tcl. 453-V,
Sflo ns casas que nitiis sorte tCm
dado ao publico.

.CASA MOTOR CÍCLR
Concertos, garantidos dc Molocy-

elvttaç, (iriiiir.iphiinc.., Lanchas,
- ní Automóveis, ralos do feiame,-..tudo quanto .pertence * aric.' 11 Alugnm-je, comprnm-so c ven-

. li dem-se .uratopyx.eltas. — Josü
. 1 AmMii llris »v C. — Ateni.la

H„l.alir do Sfl, 187. — Tele-
, . -pheoc W>3, V.

TIMTURARIAS
TINTURARIA S. JOAOUIM —

Neste bem moitrdo estul»eltcl'
uicuto tinge-se o llva-sc, com a¦ ¦ íníiioi- pci-fclcüo, quilquei- r_up.i> ' dc !u'.ii.-ii. senhora equulquu fs-' X-Cil.i,' cnnia «c,!.v. bl, ,ilg>d6e*,
bi.rf.rm ou rcp-V,». ros, damasco,
vmm-.v,' etc. U-o-ckos nperfei-
Confloè' pnrn lavagem chimica ds
tcilii - as fazendas, tem altera» es
ofties. Itno An Catlctc, 302. te-
I.pii. -1.977. Central.

TINTURARIA ACRE. Tinge-se _- '"' Ilmpn-se todn nqu.1lid.1dc de ta-
i'_nda 'd(:-_,'c. 'algodBo ein peça,¦; o(r-'cbi' obra', l)Vmlquer quo seja a'.-y.8., tl«"M horas; tira-se Tftofô," ' dás fnunilaíi. e faa-se concertos,
lavagem cbliiiici. Casa ronbecidn,
cm toda- a 'iiavegucllo nacional.

. Miguel Itey Lcpet. Itua. Acre, 40,
Tel. 4811-N.

TINTURARIA JAPÃO, lavagem clii-
inlca e alfaiataria, attende-se, t
cbiimudos pelo Tcl.'8051-V.; tn-
tiegn a domicilio; parn lavar 1
terno, SS)',-1 oal»:e, lf; 1 calca de
fianella. lffiOO; l palctot, 2$; 1vestido, Cf e 4»; 1 bluza, 3S e
2$;\ mantou, .1?; 1 capote. 8$;
1 cai.tumc dc ertonen, iti: tape»
tes, conforme o Umanbo. llt,
S. Pranclsco Xavier, 401. ila-
mns -ts Vasques.

CASA K-tDIUM — Tel. 4.652, N.¦ — Tiiilii.nri.i — I.avngem chimi-
<-a-c limp.Ea n-secco — I.nvn,¦ . ¦ tVai.n ftyoirtei todo o qualquer t-!»cl'1'i — i-UViR-tuitt, pnra ronpai. nn,'aas, reu.ti.es o concertos cm

;? ; 1-oi'jias usmiíii e novas, terviçj
í. raãidi) c perfeito. — «^bamudos

pelu Tel. 4.652, N. — Aliplo
, 11 . .iva & Marques — Avenida Itio

iBiai(i.o'-n; 51. .

CASA MASC0TTE — Esta casn «
n quo maior numero do sortes
tem vendido neste bairro. Seus
pagamentos sflo nontiiacs — ltu_
da Passagem n., 07. Tol. S10, Sul.
Nizzo & C.

C.U..RTEL GENERAL DAS AR-
MAS. Largo do Snnta IRitn,"10.
Telephone, 108-N. Lopes iSi Vai-
ladarcs.. E' quem mnis vantagem
offerc-e aos freqliezes. l'aga-_o
qualquer prêmio, com rapidez.

AGENCIAS OE LOTERIAS. »T. Pnt-
lut & C. Casa mntriz" o Purnizo,

. B. 24 de 'Maio, 168 (Hlnchnelo).IP .Unes: Gruta do E. Novo, lt.
Barilo dc, Bom Betiro, 2 (E.Novo). O Inferno, IL D:-. Mauoel
Victorico, 18O, (tó. dc Dentro).
Casa Syrla, Estisuia Tten1.de San-
tn Cruz, 2216. Gruta Sflò Joflo,
13. Beul Snntn t>;:_, 8120 (E.Onseai.ttrn). Cnai.i Ideíil, nrnea d.i
Tanque, 15, (Jacniiípngiifl). Sflo
fls casas quo maiores vantagens
offprèceni*nos seus frogiiciipe;• promptidilo pagnm.iitos; aceita'qualquer oncommenda»

PENHORES
OINHEIRO. niia Beto ,.et?o_)i ro, 235,

Antônio Vieira, dinheiro, siobro
penhores de jóias, inercndorins,
roupas feitas o tudo que repre-
dento valores, faz-ao quucsipie.*transacõu.» commerciaes.

JÓIAS E CAUTELAS - Compram»
se cautelas do Mo.ito do Socco;-
ro e vendem-Be joinr. G. Moraes
& O. — Avenida' Passos b. 29.

TRIUMPHO DO MARACANÃ —
Rua S. Pranclsco Xavier n. 484.~ Ifl' a ca-a que tem sabido
corresponder ft cspcctntivn dn
una vasta cllcntalu — Aceitnmon
qunlquer qnnntin. — Os seus pa-
gnttícntos cfio illimithdos — PI-'
liai: Boulevurd 28 do Sctembio
n. 213.

SORTE GRANDE 30' NA CASA
CIUFFO. Castello da Sorte B. do
Oathio, "I A* Sulttio da Soi-tc, B.
Buenos Alms, 380; lliineo da
tíôtre, lt. _lio Jorge, 28; Oasa

.- Mntriz^B. Carmo, f. Tcl, 3805-
Central, «enro 0-_ffo>

FLORES ARTin-
CIAES È NATURAES
CASA LOUr.EIRO — Coroa» tune»

. bre» do _isr_f_, panno • ÜOreo
naturaes, rompi eto sortimento dt
torOus, cru.es. sucorns, lyra»,
etc; rua Uo Passeio, 611; Tel»
C-803.

BICYCLETTAS E
WIOTOCYCLETAS

CASA HARLiEV
elCYClETTAS E M0T0CYC1.ET.

TAS, — Vendem-se, nlogam-íj
o 'cnnccrtam-se. Variado sorci-
iiie-lto' do accessorlos, csociiiiiD.
iludo em esmalte a fogo o nlcko-
Ugem, n preços módicos, (iur.r-
-Jartí-no motocyclettae. Cusa llnr-
ley. Itua do Outtcto a. 199, Te-Irphou» C,-6sa.

TWTU3AR1A JAPONE2A. K* «",»m
M-COUte_UcfiO uni-j «»taMa;l»i-.r.';iU11 dn ir.-iior ontianen, cm Mòni 04

< ¦' tt*b-!ha.s..tnnío çurhviítOTi tli!-'
.".'mlca como em llropezn 4 eecoo.¦¦ -Tinte em'todas.a$ cores cnii per-» feii.íia) e uiaiimà pontualidade;compva, vendo, iroupas usadas:

¦• íi ntteivle.A chamado pelo Tcl. 121$
- Sul. Bi. da Passageiti, 27. tBo-

. a i tafogo).

RELOJOARIAS
AO CHRONOMETRQ FLUMINEN-

SE; Offivtiia própria. Et?p. cm-¦ ' concertos de joins, relógios, è•¦ Kran'iopbone&: grande sortimento
de joins com brilhantes n sem' brilhantes. Exccuta-sc qunlqn.r,

w • trabalho cm ouro. liclogios de•¦ : paredes c despertadores amcii-1 cunos; gramophonc. c discos;
compi-n-se ouro, prata o brilhan»
tes. Uiysses dos Santos Pontes.

.'¦••- IB. Marechal IHoriano 1'elxoto,
n. tti; ,

RELÓGIOS E DESPERTADORES
de todos os systemns. — Que-reis ter n certeza no que vossoj
í-elogiiis ficam bem concertados
por 1$. 2$, 8$, eto., d garanti-dos? Mnndne»os a Augusto Bey-
iiii.o, na cnsn de grnmnphones, fl

. 1 ruu .4-i'iigiinyana ri. "135.

A PENDUtA SUISSA" — B.lojo.v
ria e ourivesaria. Variado sor-
ti.npiito de divipertadorcs amorí-
canos; relógio- do bolso « joinsdc ouro o prnta '—• Açcltam-so

j concertos tm toda c qunlqu jr
jóia, relógios o caixqs do mu-
_ll:a. «endo -feitos cí<u\ n mnílmí.

; porteleflo. Oonccrtnai-so «ramo»
íihmies. — Luiz HorvS —'• Bua¦• ua -Lapa n. 'SI,

DIVERSOS
0YMNASI0 BRAZILEIRO — Prace

Semedeílo Oon-ea, 28 e 27 —¦
Copacabana. Intcruuto, semi-in-
torunto e cxternnto. Crirso es¦
ficcial de preparatórios, de ae-
_m-do com a lei n. 11.530. Cor-
pn docente competente.- Trata
mento do primeira ordem, un-
do ós alumnos os' 1-feiçBos ora1 commum com a família do di-
rector. .»

CASA JEREMIAS. PcWagens, tinta.,
loucas, o nrtigo.s pnra constru-

7 ccOes. Vidros, crystoes o poros»
InniiH a artigos de fantasia, para
presentes. 3. 3. da Silva Tor-' res. Tcl. 102-Sul. Rna Buy Bni-
bosa, 01; autiga £1. Clemente-»'
Bòtífogo.

A8 VC1-CÊDOH.IS. Empresa de ran-
«nnens. Transporte do plnnoj
nesta dnpitul o cm Nictheroy.

Escriplorlos : Traça Tiradontos,
80. Tel. 4S09 O.-Agencins, Praça- Ti-adentcs, 7, Tel. 6233 O. Av.'
Blo Branco, 101. Tcl- 1089-C
Mnrlü e Blivfós, 111, Tel.'2154-

a V. Viscondo Itnnáa, 677. Tci-
749-V. B. Coas. Bangel, 2, Cas-¦oadiira. Em Nictheroy, Pont»
Central. Siíccüu lioudea, Tel,. aüo-sss-íiT- 

iiriuazem cie -Vidros
Quadros e Espelhos. Bepredu-
K.eni se retratos a creyon por"IS o 309. Impo-tacBo directa.'eVIieiano da Ttoeha, suecessor de
dose Peliciano da Bocha ». C,
Etpecialid-de cm estanbir vidros
novos o Qaados. Telepboae 1568-
C. 61, rua Visconde do Blo

. Branco, 04. Bio de Janeiro.

Banco Loterlco
74, Raa do Rosário, 74

Casa Áurea
76, Bua do (tofidor, 76

O PONTO
130, RUA JM) OUVIDOR, 130

,.lo as casas que offcrecem at
maiores vantagens.

Paga-se qualquer prêmio logo
após as eztracçOes. \

(lavando a vida...
RESULTADO OE HONTEM
ANTir.O..  5G28 Coelho
MOU15IIMO........; íCI Leão
r.lo :. Águia
SALT15ADO. Oalto

Para hoje :

'm-927 168 409

mi
7519 589 736

Cavador.'
ItESULTADO DE HONTEM

Agave... 368
A Hora.. 951
A Real.. 849
Garantia, 433

11018

SIM! Mas Laban -
ca *& C. suo os

¦¦¦¦Q«Q »6m P^S1*
mais prêmios e

que mais vantagens ollerecem
« seüá Ireguezes. Largo üe
& Francisco de Paula, 3i A
casa mais antiga neste geaero
Dr. Alfredo Almeida

Rego
, t)a Beneficência Portugneza, re»
ceni-chegado dos Estados Unidos
dó Norte. Professo, «lí» Anatomia,
esp. em doenças ae senhoras,
operações, partos, (sem dor), vias
urinadas e syphilis. Cons. I.ua
Assembléa, 39, das 2 ás 5 h Tel.
C. 4312.

•*!"•.• ""*• " "*•• ili

Mr. Romanelli
Professor estranueiro de seleiiclnn c

nütor do celebro livro, denominudo—"Cürtomftn.ia, Chl.omuncia, Telepa-
tliiu, c Aliniinavk". Attende u sim nu-
uiciTiiHii clit'_)tellu dus 0 _ts 11 da
miinliil, c dus 13 fts 16. horas du tarde,
fazendo ds' 24 horas «ma consulta em
<fiic descobre qunlquer segredo. Mora,
hu sete annos, na praça da Itepubli-
... u. 84, esquina 4a Ao Senhor dos
1'imsos, .obrado.

Pequenos
annuncios

Casas a (erraati
A LIKJASR por 101$, A casa n rnav Vtscondí Sapucahy, n. 180; com

duas «alas, dois - quartos, arCa. cosi-
nha, c quintal. (11.000
AI-Uí-A-SE por 150$ o armaremxx íl rua Gen«ral H*edra o. 208, pro-

ptio para seiorio, e mals dependei-
cias para família; installacilo elect.-i-
ca, guz, etc. (11D00
ALTJC.A-Bl. por 142|000, o predio

da rua Visconde Bapucahj.n. 148,
com duas salas, quatro quartos, cosi-
nha, installai-lo electrica; o grande
quiutnl; trata-se no. boteoulm.:

(U4S0

ALUG».-SE uma casa na rua
Barão do Bom Retiro n. 24.,

aluguel 91*000; trata-se ná mes-
ma rua n. 239. Ii- Novo. 11595
A LUGA-SB 2 casa_ fi rna Ro-A berto Silva 151, tendo agua e

terreno— E. F. L. —E. de Ramos
preço 35*000. 11.564

A I-i. OA-SE o predio. da rua Antônio¦"•do Padua, 10, cstai.no do ÍRtachue-
lo; com 3 quartas e mals commodos,
para familia regular; clcclricidadc, e
gaii; chaves no 18 por faror; trata-
se d ruu Capitão Rezende, 140.
Meyer. (11.592
AI-TIGA-SE por 132$, a casa fl rua

Visconde Sapucahy, n. 148; coin
duas boas salas, quatro quartos, co-
sinsa, grande quintal, installàcüo cie-
ct-ica. (11.580
JM_UGA.SE por lllf, o predio fl rua

Visconde Sapucahy, 158; com nm
saliío próprio para barbeiro, três
quartos, uma sala, cosinha, quintal,
installacilo electrica, 11.588

VENDEM-SE 
(pechincha) pre-

dios novos, Assoalhados c torre-
no, por 1:300$; em Bento Ribeiro, no
madeireiro, logar saudável, ida c vol-
ta, 300 réis. (11509

MME, VIELTAS ainda mo*-
ra na rua Marechal Floria*
no n. 117,'sobrado.

Espera sua numerosa clien*
tela das 8 da manha ás 8 da
jioi.e, para .desvendar os
mysterios da vida por miais;
difliceisque sejam i^a Mare-
chal Floriano Peixoto, IVTr
sobrado. ;.

Doenças do oatomaga
intestinos e ligado
-Doenças nervosas
DR. RENATO DB SOUZA LO-

PES, docente da Faculdade de Me-
-Ncina. Exames, pelos raios X, da
apparelho digestivo, coração, pu|-rnOes, etc. Tratamento da asthma.
Rua S. José 39, de a fis 4 (menoafis.. quartas-feiras). Oratis nos ps- .
bres. ás sa lioras.

¦ia

OPILACÂO,* Tratamento
seguro e cl-. _. -x-»-"/icaj com oemprego do Plicnatol dc Alrcda

de Carvalho. Innumeras cura»
aqui e nos Estados. Milhares dsattestados.Fácil de usar, nilo exí
ge purgantes c é bem accéita
pelas creanças. A' venda nas
Pharmacias do Kio c dos Esto-
dos.Deposito:-Kua '1 Marc»
Tt. 10.-

, ysSEI

'-"' ^*f*f*!B

DItotioi
COMPRA-SE 

qualquer quantldado
de jóias velhas, com ou sem pe-dras.de qualquer valor; paga-se bem;

A rua Gonçalves Dias, n. 37, joalhe-
ria Valentim, telephone 094, Geiv-
trai. (11171

CARTOMANTE, 
trabalhos fcaran-

tldoa. Consultas espiritas. Gratis.
Saí attende a senhoras; rua Fellclo
-i. PS — Coscaduru. (11.007

CARTOMANTE d. Maria Emi-
lia, a celebre e 1* do Brazil e

Portugal, consagrada pelo clero
nobreza e povo como a mais
perita cm suas pr edições, cora
piilharcs de curas .cientificas,
intimase commerciaes; ãs cxmas*
famílias do interior c fora da ci-
dade. consulta por carta sem a
presença das pessoas única
neste gênero; máxima serieda-
de c rigoroso sigilo; correspon-
dencia, Informações, etc. para
a caixa do correio n. 1.688.
No.a:d. Maria Emilia é a cario-
mante mais popular em todo o
Brazil. 11.6-1

t%ylf£ • /t-v__
«oli»

eto»o
reUrlRG-
rnnlo

Espumar
teo sém
álcool

3-IcpIioiio 2.noi-0outr__,

FABRICA 
_)G THOTDOS. Offe»

rece-se um mcsli-o de cartlns; Ha-
Cio pratico o tlieoi-ico, cartas, agea-
da do correio do Alto da Serra. Pc»
tropolis. Curtas a O. A. (11.G01

lifME. DUARTE-CortTeccioTia
"f-com gosto e arte, elegantes
vestidos para casamentos, sol-
rêes e passeios, por preços *xce-
pclonaes, como sejam. cm drap,
sargcllne e outros tecidos, guar-
necidos de peites ou bordados,
a 70$, 80. e 90$; em drap setim
c gabardine com «a mesma guar-niv-ioawojj, iiõiioi25$! em vel»
ludo, setim liberty a 95* c 130.;
em crepe da china, crepe setim e
cliarmeuse a UOS, 150. e 160*000.
Rua da Carioca n. 8, 2: andar.
IJIANOS afina-se por 6SO0O, e*- concertam-se por preços ba-
rntlssimos, recebo chamados A
rua do Hospício 169. loja, pape-laria Teixeira, próximo ft rua
dos Andradas, l}»57i

\7ENDE-SB utn magííllico pto'T no irancez. Pre*ío 3503000, v&r
e tratar por lavor, na rua. da¦ r' "" J1.617!

Iiiiiii ,'11

Por mnis antigas e re.eldcs qne ao»
Jara, curam-se certa • rapidamente poimeio <U plantas medicinaci Iníalllreii
e iiioffcn.ivaa.

Portanto, .1 o «snhor soffro de qual»
quer destas moléstias é porquo quer.
poli milhares ie pessoas ae t(m curai
por interm-di» deste* medicamentos.

L_r*o dò Rosário S. Telephone _,40l
FLORA BRAZIL

Dens ^recompensará
. Francisca _e Caívalho, .sendo vluvi
e eegt, vivendo na extrema miséria
tendo cinco netos menores, asm melai
e sem recursos e sofli-endu ie rheuuia-
tismo, com 00 annos ia edade, vam
implorar aos eoraçBca bondosos, pães 1
i_ao» dt família, e Ai almas caridoias,
que a soecorram com algumas esmo»
Ias pira esses .pobres innoceutei, sem
recursos, qus Deu* recompensara a
quem olhar para est* iufella céft. Eai
ta redaccllo pre»ta-ie • recebor toda •
qualquer esmola com est* destino ca.

ll
.~^_sli__¦¦ o

PÍLULAS
_________________ l_____MHHV-*_^te%

Coram, «m pooco» daa * aolNOl
fo estômago, ngado 'ou intostlat.'

ISata* pílulas, além d* tônicas, ali
Indicada* nas d/spepilt*. prl*0«» it
ventre, moléstias do fígado, iitiltt,
rias, náuseas, flctnlenclas. m_o mtari
etc. SRo um podoroi» dlgnthro * ra_i
(Uáriiador das **er*ee««_ giitro-lat
i-Stinae*. A' vsnda tm tsdas a* pkar*irogarla Bsdrlgt
rm O. Dlãs 69. Vidro, 11600, pala
macia*. Deposito: Drogaria Rodrfg_»-|
rm G. Dia» 69. VlSn """"~ ~'-
v.rinio. uiaia 200 ti_l_

Misericórdia 113.

ENFERMA PARftLYTICA"Ümn infeliz, -viuva enferma pa-
ralytica appella -por melo deste
para a caridade publica. Recebe
qualquer auxilio na rua da Lapa
n. 9:l, casa térrea ou nesta Te-1
dfcWJ-t»*.'•¦"¦

Pelas Chagas do (üiristo
Uma senhora fJpep.e impossibilita*

da de trabalhar, como prora com. ad
testado medico, tendo urou filha ta»
berculoss e nem ter meios para soa»
tentar-se, passando as uiaiçrcs nocea- .
.idades, Tem pedir tta ppsiòaa caride»
tos, pela Sagrada 1'atíHo e Morte dl
>ibsso Senhor Jesus Christo uma. ea»
miiln para ó seu sustento quo Deus e
?odo_ rè-òmpensa-Ba; Rua Senhor de Mattoainhos, 34,
avenida n. 1, ou «e_tti rodnc.ao ro»

! 1'oborS quulquer ca mola»

' ;M
vmst

5#'.;

¦'¦mm
MmW

'¦'•tf»
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CASA. (S. ITBJ-iVIX
•• Fabrica de calçados venda a varejo

CALÇADO SOB MEDIDA
Acedia so qualquer encommendá

RUA «OXÇAIAES DIAS 82,—Kntre Kosario e Ouvidor
Telepu. 4.003-Norta

& ÉPOCA — SexM&tra, 15He *Tun&<* de 191?

¦1 ¦MW

I KifiC"' ' aVw^^aaaaak^

fl gBw/;'* *'•¦•-' --.fl HrV /n D

HflflflHl--flflflflflflKl'"'' à IIXwtàí ' wfl
Íii»»»g-gi»«g*g*g-g-fl1 I

movo MOUlSLaO
Grande stock, em qualquer côr

SECÇÃO DE GRAVATAS

¦Wflflga^i B
¦¦¦¦ Haaafl B

Ser bella e fascinante!!?

—Coiwol"
-S/rnptesments) trtai-M «)

JUVENTUDE-ALEXANDRE
unlco restaurado? do* cabal
loa quo evita m aua quéd* o a
M«p*.

—£ quando ft\—Já, Immedlatamenta, eottf
pro um frasco daJUVENTU*
DE ALEXANDRE, q.ia custa
apenas 3%000 9 podbri derbaila o fascinar o mundo.

—E onde m ram/a a*7o nra.
parada fl "-A jüVtNTUDE ALEXANDRE vende-se ém Iodai

«s Pcrfiimarias e Drogarias

LOTERIA
-DE-

S. PAULO
HOJB

Sexta-feira, 15 do corrente
40:0009000

Por 3)60*5
Quinta-feira, 23 do corrente

Eilriordiiarlu leitrla
¦ara 8. Padre

a00iOOO$00O
em 3 Grandes rremloj d

looioooSooo
8o:ooo$ooo
501000Í000

rodoa oi bllhetei ilo dividido» en»
fracçflca*

Bilhetes d venda em to-
das as casat lotericas dos
Estados.

m LLOYD BRAZILEIRO
Sor^jtpo geral «1» navegação toazíleira
____PRAÇA SERVULO DOURADO (Entre Ouvidor e Rosário)

^ 9$000

LINHA DO NORTt
O 1'Ayi'OT'B

ITAPUHY
SiIrA quarta-feira, ao do corrente, iiifj lioraa, cicilando em Vietorii, liihia,Maceió, Recife. Cabedello. Natal, CearaTuioya, Maranhlo, Pará, Satitirím, OU*-dos, Parlntini, Iiacottlára e Manio», • .

LINHA N0RTE-8ÜL
8ECÇi\0 NORTE

O PAQUETE

£*
LINHA DO SUL

O PAQUETE

ITAJUBA*-
Sairá, icgunda-feirfi, 18 do. correm**«•calando em Samoa, ParauORuaV Antonl*na, S. Pranelico, Itijahy, FloHaaopolii,

Rio Grande e Montevidéo, ii 10 liara.
rU manhl.

. ÍINHA SUiVNORTE
fr 8ECÇA0 SUL

O PAQUETI

Aos:que desejam obter o
que pretendam por melo
de trabalhos oceultos,
tiOo Usar de ceremonla
em falar com o sr. A.H. Moita. Trata-se todas asdoenças mesmo nos Estados.

f>á consultas por escrlpto, 10*.
Tem um segredo com o poderque vos esclarece por melo desonhos os vossos desejos e osmeios de obter, 305 a 50- â ruaOliveira, 38, (mulos da capella doAmpaio, emCascadura. 11.524

OUBO E PLaTINa
•m*»«oo

Prat», brilham», eauulaa do Moaté
Io Boeceru • i» caiu !• piakaraa, cara*
praaa-a* * rua Sutao* Alraa a. Sll (la<U*» Ia Hotpltlo), unlo» saa* gu« ntlkoi
Pifa.

DINHEIRO SOBRE JÓIAS
Cautelas do fflonte de Soccorro

CONDIÇÕES ESPECIAES

CASA
45, Rua Luiz de Camões, 47
GOINTHIER, fundada em

Manicure Diplomada
1 Commun Ica exmas. famíliasa. cavallie iro que- se achan eaia capital, onde estabeleceuseu Snltao «te MnnSciiio,
montado com toda a elegânciae conlorto. Attende a seus cllen-tes, (Jmh O hora» <lu ma-nlit* ún ? «ia noite.
165, AVENIDA RIO BRANCO

1 • andar
«Com entrada pela rua S. JoséJ

Telephone 1740 -C.

ITABERA'r 1TAPUCA

14QI-NORTK
PosnrAÉi.e

UNHA DE SEROIPK

O PAQUETE

ITAIPAVA
Sair* no dia to do corrente, ai 4 horas

da tarde, ««calando cm Victoria, Bahia,
Aracaju', Penedo, Maceió c Recife,

UNHA DA BAHIA
O PAQUETE

AYMORE'

LINHA AMERICANA •
O PAQUETEO PAQUETE

RIO OE JANEIRO

Sairá, aminliü, labbado, 16 do corren-
ífav.' [1 h"aV«,"l»"do ei» Vlcioria,Bahii, Maceió, Recife, Natal e Moiioró

Saíra, quinta-feira, ai do corrente, is10 horai, cicitando em Santoi, Paraná-
«ua, S. Franciico, Florianopolii, RioGrande, 1'eloiai c Porto Alegre

SairI, lerça-ídra, 36 dó corrente &i 4horas da urde, escalando em Cabo Frio,
Itapemerim, Piuma, Bcncvente, Guarapa*
ry„ Victoria, Caraveilai, Ponta d'Areia,Illiéos e Bahia.

AVISO: - AS Pe,.on que que|f>m tr k hotio d0l paouet„ Ievar ou receber pM|igeIr0|i deyera<) $olitJcar

Eiperldo de Nova York, lalri paraSantoi, depoli dl demora ladiiocniavel
para a deicarga.

LINHA DO PARANÁ*
.* Õ PAQUBTB

OVÂPOGK
Sairá a 37 do corrente, li ; horai è\manhi, eicilando em Angra doi Rela

Paraty, Ubatubi, Caráguitaiubs, Vil»?
BeCi, S. Sebastião, Santoi, CanaotV
Iguapr, Pannagui e Guaratuba.

Casa Dixid

1867

à GONORRHEA
m^.SSl*. jaidJeaU 'ét*V aúte Olai por nili intlm oá rebelde* que adira eom á-IN1ECQA0 E AS CÁPSULAS CITBIHA8, de Mídalroí1 Goi»*»",M 

°5? •
tiatbarro da beiigi, cjitite, blenorrbaili* agoda*. euram-N ridicaucealiMB o mo ao *

**
laicor 4e jLloatrâo Composto

-DE.

MEDEIROS OQME8
•^Tif ltm^ í? toiV •* ,WM Pbirmadu a drocariaí • ao deposito (irai.taJ>arm*cit Nona Senhora •AoaUlidora - N. 86, Aieaida P*mo. d & «T

¦Movais

mm
*>a>--. ¦*?'' 21$ Raa da AlfaudegíH 213

teJ..».^;;;;^::::::::: ffl WMfraco do Licor de Alcatrlo Coupoito, (ruço 6J00O ¦ ....£
(CUIDADO COM AS IMITACIES ORdSSEIRAl)

AOS DOENTES
CURA RADICAL da ffonor-rhéa chronica ou recente, es-

treitamento do urcthra em pou-cos dias, por processos moder-
nos, sem dor.

Garante-se o tratamento; lm-
poiencln, syphilis e moléstias de
pelle; appllca-sc 606 e 914, vac-
cina antigonococcica, pagamentoapós a cura, consultas diárias
das 8 da manha, a 1 hora da tarde
.1 RUA DA HARMONIA 95 e 2 As
10 da noite. Telephone 5.981 C.
4.243 norte.

Avenida Mem de Sa lio as

TAMAJNCAIUA GATO
Completosor

timento de
calçado para
homens e se-
nhoras, chi-
.lellas de to-
das as quali-
dades,taman-
cos systema
portnguez,

especialida-
^mmmmm^- de em chan-

cas. Tamancos «Reclame» parahomens e senhoras S50o, paracreança $400.Vendas por atacado
e aVaréjo. MIGUEL DE SOUZA* C. — Rna Marechal Floriano97. Filial na, mesma rua.nv 81.

a ppBstaç§83

flflLaBBBaPBv 1 áVflJaSVVI BaKaV 3 b\\\\

¦ri

Loterias di Capital Federal
, »JÉ?M'ih d) latoriai Hiohiin i, Bruil

liStréwu-paWle»» aol» a. n*eall»aclo do (ureroo (ederal, b]U boraa i toi«bbadoi lt S hora», I raa Viacoad* d* ilaborabj 46

cartões de ingreno na lub-directoriá do trafego.

C §M^»-

HOJE -iif-i' HOJE
:irii-io*ôoo$ooo

LLOYD NACIONAL
Sociedade Anouyiua

Rua Ia do Março 29
llio do Jaiu>]io

Linha regular de navegação nacional entre o Brazil e o
, Mediterrâneo i-í';;«U- -* ¦ •»

.0 VAPÓ?.

!'«»»

Coriniadoa »„*;
"l*1* adapUm-M em qoai.juar ...¦a. Ualcoa que eritita por «iia^'otúaa pleida* do* motiiuitoa. Vcadtia-*• eô sa

BDA DO HOSAniO. 141

7jftra 
eaaal, SOSOOO. Para aettilr*.

BIODIJANKIHO

Entrega-se na 1* prestaçãosem liador. e em melhores CASAMENTO
condições,

Vêr para crer!
71» StBailir Enzebif,. SI
79, ScaaJw imhl» 79
86, Vístoodo k lUiu, 861 L«ilao de PenhorfJ-/;»

TEL. 3854, I0RTE

' Moço brazllelro. de boa edu-
cação, desejando continuar es-tudos superiores, procura ia-ven rica com a qual possa le-
galmente casar. Cartas arespeito ai. & Barrelo*Caixa
Postal 34, Santos, E. S- Paulo.

1AÍOO, oiia ineloa
aAtüanliã Airian.h.ã

.'.'-' ,A'a 3.horo*i da tarde—«OO-CiO

NJSUQUEN

ooo$ooo

«OQiHfVywfo»,
••WiTotarttajajj^,'

Mm*
ft5Hvajaooi»A,Al

fanatMO*****"*
BWt^AHgW

SO B' calvo queu oue»
ú «SJ^P-ICABELLOSOUBUOUBET
(*;, MUt A BARBA FALHADA QUEU QUIE

O P1LOOEIMIO
fui eteieil mvm noanoa, Impedi a tua «adia • satlaam comptito*

(Mate a caapa. .
1 - SOU E BARATO *« Esa todas is sfaiímãêTaaTdioiartu « pulaea»
_BsA O BO OCBOaUnL

Drogaria QW* m Vm Mm «• 4ê Uu» -t RIO OS JANEIRO

fORQUB

JO BICO E AB POBRE !(
BO tem relngioa pirado* qaeta qurporqne ie concertam miis baratói oáa«parte aliumi, devida 1 prado* ad-aairlda a** principia* tilojoarlu daPorto e Llaboa.
Os reloilo* amerleanoi a ln(tai*\

que muitos dizem nlo ter concerto.i concertia-** aeita eaia.
Oi coacirtoi *¦* »f(lançado* po?ata au mala uno*, conforme a q«»ll-dado do reloilo. Concertam-** rela.fio* dl repeticío. Pateck, etc Oeav

Éra-ia 
ouro e prita." — nua dl. I.arlitotlo a* Kl. Entri a«abar ~ 

•- A

CA1ÜPELLO 81 C. RUA LUIZ
DE CAMuES 36 *'

FaMm leilão no dia 15 de Junhode 1017 das cautelas veneid.is e
previnem aos srs. mutuários
que poderão relormal-as ou res-
gatal-as ate) a hora dc começar
o leilão.

20 ANNOS CE Sü:CESSO!
Medicamento que se

impõe
POMA «A ANTI-HKK.
JPJfiTICA I>líl I*. JL>4 -Uai

JBfll TO
PREMIADA COM MEDALHAS DE•OURO

Infalível nas empingens. frièraa.dar
tbros, sarna», lepra, comichõee, .ulccraa,
eezemas, molcstias da pcíle 'e-' feridas
antigas e recentes. Preço, 1Í500. Pepo-sito: 'Drogaria Pacaeco, rua^dós Aa-dradas n. 4S.. . ',:rr'

l or 4aiUUO, o in quinta»*
Grande eexti-aordiimria Loteria para Sáo

João em três sorteios
5BXTA-FE1RA 22 E S1BBAD0 23 DO COBRHNTB

A'8.3 horas da tarde 326-4' A't II e AI da tarde
X" sorteio, 10O:O00$O0O.

2- sorteio, 100:0009000
3; sorteio, 200:0009000

1'ot»I do» lrc« paciiaiu» maiores »

j 4ÓQ:00 o-^oo o
Prail» é» Wlheta; Inteiro 16*000 em vi^e simos de «oa rtia

O» pedido* d* bilhete da ínterlnr de»

Sair.1

com

Sairi no dia 18 do corrente'para Gênova, »ia Santo»
O VAPOR

CAMPINAS
(Com telegrapho Marconi) *

no dia -JO do corrente, para Maraelha e Gênova, via Sa.itos.
Ordens de embarques, encommendas, Iretes e mais intormai-òes1 os agentes - Rio Dl* JANEIRO-SANTOS I"">r"*i'voes

Sociedade Anonyma MARTINELLI

UMA CASA FELIZ

|_ Oa"pedldoâ d* bilhete da ínterl.ir derem rir icomo
I*.'

¦compaabido* d* mata TOt" "iria* NA2ARETH 4 O,._. _.. w„„w „. w«»« •**•«. .a» e Qft CalMâ ÃT. iÀUaIllal--ál<a«u«#nir. Vi.^euuiu* do Merco daa CaareUaá. Calia da Oarma ».2W.

NAZARETH ^ Q

^ -, — „.... _ rua _• Coronel Figueira da Mula.Jull» da Nebriii Jaolor.

TELL'S BfEft
A cerveja preferida telas Sea!i>

ias (leve e saudável} .
mtrodnsida no Brazil desdii

1865. Premiada na Exposição Unia
versai de laris em ltnWcoai Mu«
ÜALHA DU OURO.

Rua Riachuelo, 9ü
Antiga Cervejaria Logo»
ttUphon* a.Sat-Cenlrai

Únicos Agentes Geraes da, Companhia de Loterias
..Naclonaes. -do, Brazil. RÜA L>0 OUVIDOR N. 94.

Çpmo se approxima a extracçao da LOTERIA DE S. JOÃO,pedimos aos nossos freguezes do interior que desde ja" nos en-viera os pedidos para essa extraordinária loteria, acompanhadosde »700, pata o porte do correio,
LOTERIA DE S. JOÃO

400:000^000 Effl :, SORTEIOS;
Exlrocrão em »» c íía de Junho

Commissdos o descontos obilhetes de loteria
Rua do Oiiyidor lOfj
Traça 11 de Junlio ns. 51 e 53

Filiaes: Sua do Ouvidor 181.
S. Paulo: Bna 15 de Novembro 50.
Os preMlot Ho pagoi lege após oi e-ctraoçòBi

Telephone n. 2051 Norte
Aviso: loloroecemes Mlhetes para o intorioi

EVITA-SE A GRAVIDEZ
Antes da cOBcepcSo, iuformaçOe»

dr.' Theòdiile Wolff, euriando 100
rCU eln aello. — Caixa Postal 412.
-«o..

A Benoradira de Calçado
Única que concerta pelo proces-so Norte Americano, meias solasau inteiras. — Avenida GomesFreire. 7; Tel. C. 1536.

»

1 ^NOTRErDAMEDE PARIS
Grande venda com o desconto ae

em todas as mercadorias

Leilão cie Penhores
EM 19 DS JUNHO

J-OS-B' OA.IiBÍsr — 7 - Rua Silva Jardim - 7
„„nl$« ° de ¦,azer-,ei,.a«> •*<><•'•» W de junho de todo- os penhoresvencidos, previneaos srs. mutuários de que as suas cautelas podemser lelormadas até-a hora do leilfto. "

THBATRO ®e JPÊ>1>ÍÍÓ

HOM(EÒPATHIA
' l>>>aB>a>>>Ba>,,>,,>,,,,,,>,><ni^à|IIIM .

COELHO BARBOSA * C. %tUA OA QOTTAIIB*, 101 e 0UBIT2S; 31

allium mim SSlíaSS*? '.fumi
Cqrâ lalluenzii

c constipaçSei eu
IBl « Ifíl

dias.
! VEtaOE-SE Eli

¦ *MdftUsaBSfla«*aBBÍ**W^-i^^

ETODAS /.8 FHARHAClfiS

Cfée de figaij 7i
tscalliào Iiomeo-
jallia 0 ueliiM

iorliíicauíí.
wmm oo. gRisL

A DO O Ml IM OO
Ein continuação do grande snecesso obtido no CINEMA ÍBISAMOR DE PERDIÇÃO

O grande romance, a obra do immortal escriptor ÇAM1LLO CASf BLLO BRANCO
Film nacional, trabalho perfeito da fabrica MAOS-FILMS

, NOTA -O theatro S. Pedro, completamento reformado e mobillado de novo. oiferece toda agaranlia de conlorto, de segurança, *de belleza e de bem estar. : 
'" MM^°' «"«ece toaa a

¦i^'^ã.S^X^kiktÁ&10S^^Í* ° a,u«u?1 d?st*-f,,™Todem ewtender-se com a Empresa

Ainda mais : BRAZIL ILLUSTRADO
Ultimo numero, com A POSSE DOS NAVIOS ALLEMÀE3—Detalhes'.. «O GBANDE DESASTRE DA HUA DA CARIOCA.

B
ICIXEMAI-KIMOK a^gSaL^gag

15-Séries ULTIMAS SÉRIES . DAI 14a e 1!
¦ A

Scnas e episódios cheios de interesse para os nossos clientes .que tem acompanhado este filmProtagonistas- FKANCISCQ if.QRD e a querida GRACB CUKARP

"lT-|ÕDÍÕNh«
lll- • -•• ' I

O sfriiaaslt» da-aiiua de inlereaao aoctiial
O TEN^~

n vliln dc nan rniinz pobre,Jtoa».
em troa ncloa

CT P,^*lJTTJA.S^<CiA.: IDA. FLORESTA' Drama de amor 'epalxaoicmigact.ps da fabrica CAMPANHA FILM
!¦. «¦«*,',¦, i,;,,. ¦»nHHaiiib-4 como extra :

VEDA E MILA6RTS DE S. FRANCISCO DE
..•: ..... *'*•*-'*"' *#i: miAMA NACItO

ASSIS
Fecha este colossal prograuinia, nm film cômico tia E. X.¦¦ A-lCMlJKlt>a*A¦

Companhia ÇinematograpTilca Brazileira |

MHATRO CARLOS GOMES
ISaiprosa Paschoil Segrcto í Com-

pmhla Dramática Brazileira — IM-
TCCfiío de JOÃO BAittBOSA.

IK)JE - 15 de junho - HOJE
A's83(«3. 

'' "" '

Espectaculo completeiaaaaá 
_ r '

ieíieficio da actríz jfdtlia Branca
C FILHO SOBRENATURAL

toma parte toda a companhia

Ú Lingwa «o fora
4'À'aWiiis ZA2Â', pára éstréa

Ali- actríz Xuellla perts 11.613¦"•v.

Folytheama Meyer
RUA DIAS DA ÇRVZ 77 .-

Estação do Meyer
Empresa Araújo Filho — Compa-

nhia Raul Soares-DirecçRo doÁlvaro Pires - MãestiÒ. fia or-chestra Francisco Nunes - En-'
saiador Jucá Silveira.

HOJE — Sêxla-felra, 15 <» Junho -r HWE
Estréaá&8Íl2danoÜe

com' a revista em 3 aetos, e 12quadros
S. Paulo Futuro

Toma parte toda a companhia -
PREÇOS- Frisas ÍOí, cadeiraisdc 1* 3{f, cadeiras de 2* 2S, geral
Amanha e todas as noites S.PAULO FUTURO.

_ Asecuir:~g\revista localOli^

Cinema Maison Moderie
Dts 6 horas d<» Urde em diante

lOMüi
11.610

Aoa domingos oâ ÍTOfnclos".
principiam ft l hora da taidA v

'Projframma para hoje amanha »
domingo:
¦'. ÉXPIAÇÂQ

©rama, cm cinco partes

Para os dias 18 e 19
Prazer que mata

Drama em 5 partes

Palace Theatre

' Preço do bilhete: 1Ç000.

¦A'8 Bcsmiüas, quurijtu e sezUr
lelrpft üioiraamao nor.oe.

Companhia française de «revues
montmartroisés*

DIrector artístico Mr. ADuraanoir
. íl— aiai i ' 

.
grande suecesso da «season»

HOJE - HOJE
Sexta-feira. 15 de junho de 1919

! Espectaculo completo "ils:| ¦.'
I 9 horas da noite!'i,'."sS

4- representação da revista mont-
{martrolse de grande espectaculo

EflTflUsLflS"Cas...BIOHS"!
prólogo, 2 aetos, 1 apotheose,

30 quadros e 60 números .
dc musica

Domingo — Grandlana "ma-
tlnée" Inialliar .1s 3 horas dn
Mrde. , U.6J6

t

Mais um dia de espectaculo -Mais
nm dia dó trinmoho, com >-

A soirée de gala de

*

; CINEMA THEATRO S. JOSÉ
ÉMPifVESÀ PASCHOAL SEGRETO - Companhia Nacional,.unda-da em l-.de Julho de 1911-lJirecçao scenica do actor Eduardo

,;yieir«t -.Maestro da orchestra José vMunes'¦'_^mtitorvjeiortado1htah-opoput(,r
Hajo.ioxtarfeira, 15 de Junho de 1017. Hoje.

3 sessões — A's 7, 8 3|4 e 10 1|2 — 3 sessões.
. •<.- . ^'s1?0! * 81* representaçaca dawrzaela.em 2 aetos, 4 quadros, orl--lical de Vital Aza c'liamos Carrica, UaduccSo de Azeredo Ooutloho. mu-slcitídeM>iOhapi. , . • ' -,v

Os Lobos do Mar
; ¦''¦•¦''«licçòi-io• cxtraorainario l Successo l — Peja hilariantlsslma e abso- ilutamento familiar. '"¦*'« {00." actõ, cm Madrld; o 2", em Plauell. — Actualidadc. "MlaB-en.íi.in.

ne" do actor BDUABDO VÍEIUA. ««-suaunaoe. .ouse en-sce-
'• ¦ Seeiiarios complrtamonte novos, de BEYNALDO MAUOTINS. Seeno.«•apho da <Bmpre*a. Montagem do operoso machinlsta Antônio Welino^ Adírecos dl í. OoBta,Q»nrda-roupa, confeccionado no atteller da Bmura'aa, aob a direccBo da "eoatumlire** PauüHa de Auev«do.' .
.,.. Os eBDíctaouloB começam sempre; pela exMUlcllo de "filma" cinema-
Hoaraplilco». -1 «.

««w»r.*-SB,f^s * *?.*¦¥ *" *"«l««—°« i-OBOS 00 MAR. A «eiulrf "O
JWrlZEI.", lfliie-»ocha4e, em &\açtoa» ¦•• (ltfll*

BLFF4L0
Drama de sentimento em que se apreciam scenas

passionaes, scenas emocionantes e, sobretudo,
estupendas DEMONSTRAÇÕES DE FORÇA
do glorioso lutador, do artista inconiparaveT.
Completa o programma» o ultimo

numero deGaumont—Actualldades
Segnmta-Ieira -- üvn Brude programmaESTHEPHANIA
estupenda obra de arte, drama; passional em aueé protagonista a linda OABRIELLA BBZANZONIe mais um film de actualidade
A grande répreza da Light em lages

i-i*

Ml ¦::


