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Pela guerra a Todo Transe!
3?o;iw, 13 cfr junho.
O ministério Saliuidra caiu. <
O vai mo que sentira Ioda a magnitude dos

dias de maio do anuo passado, quando .1
fiação toda se ergueu para proclamar forte-
tuinii- a sua vontade iiiahnliivel de parliel-
par 110 conflleto europeu eom a declaração
da guerra á Áustria: n varão que sentira

fc - ti
'.¦¦ '''_^_M_

A, mm^SmVS^^Pmmm^SmWÊÊSOs^mm

fMyy^%3 |^B ^

Jb ¦ «S*" ^ií-1 ar ãitm-S-i

<gpW igliiP
0 nono vrcsitlcule. do conselho de mi

tab melindrn-.
grave em ([iie
a errôneas iu-

nislros da Ita!ia, Sr. Paulo fíàselli
toda a belleza daquellas lioras iuolvidnveis
que a Itália viveu ua ultima primavera, c
que soubera pronunciar palavras tão nragtii-
ficas subindo a sagrada eo-linn eapilolina
para enaltecer o nosso bom direito contra
D antiga .allintla; aquelle varão, que soubera
esmagar a cliusma gioliltiano-nculralisl.i.
viu faltar-lhe de repente a confiança do

, liaiz. ......
Nunca crise minislerinl fòí

sa, pelo momento dillicit • e
foi determinada, dando logar
terpretacões, que 110 estr»ligeiro talvez pos-
s.ím deitar uma luz sinistra sobre a ai li-
ludc da nação para com a guerra'.

Torna-se, pois, necessário dizer desde .]¦¦¦.-- bem claro — que o ministério Saiandra
caiu por motivos absolutamente contrários'.'jquelles que os impérios centraes jesuitica-
mente procuram espalhar eom seus diários.
Não só a vontade do povo não esmoreceu,
não só o paiz se não deixou tomar pelo
desanimo, mas a nação toda é de um só
parecer: não dar quartel aos nossos ini-
migos.

Em outras palavras, o povo italiano quer
fi guerra até o lim: quer que se cumpra com
os alliados um esforço único, mas verdi».
deirnmenle poderoso, (pie rcuna Iodas as
energias nacionaes. e desfeche ao colação do
inimigo o golpe mortal que nos deve levar
para a victoria.

O ministro Saiandra, depois que se tinha
patenteado digno da magnitude do momento
histórico, no qual a Itália acabava de ell-
Irar, não comprehendeu que o seu papel ia
assumindo proporções cada vez mais eleva-
das e que precisava manter em continua o
pcrenne vibração o coração da nação, poi
meio de uma acção não interrompida de
propaganda, que dissesse ao povo que o-,
grandes sacrifícios, aos quaes com tão admi-
rável enlbusiasino se linha nihmeltido, não
foram estéreis e que o sangue derramai!.1
pelos seus filhos tinha sido realmente fe
cundo para a maior Itália do* seus sonhos.

Longe de ludo isso, o chefe do governo
aparlara-se, mettera enlre si c o povo uri
abysmo que nada podia encher. Em vez de
ser a alma da nação, fechara-se cm si mes-
mo, como num pnlladio sagrado, repellindo
qualquer collaboração do paiz, quando era

preciso iueilal-a paia multiplicar aquellas
magníficas ailividndcs, que surgiram de re-
pente na nação, livres e espontâneas, para
avigoraru grande tfuérrft\

Elle não qul/era eüinpreheiidor que o paiz
pretendia saber, exigia ver, por que o go-
W.T110 não consagrava á guerra aquella maior
energia que a grande maioria eslava recla-
mundo,

li a nação esperou, esperou multo, ali-
mellllindü a esperança de que 0 governo sen-
lisse ns pulsliçóes do seu colação, e, nos 111-
limos dous witns parlamentares, concedeu
ainda a Saiandra a sua confiança, embora
nuo definitivamente; foi como um praso
concedido UO governo, para ver si seria ca-
paz de aproveitar delle, multo mais porque
Iodos operavam grandes acontecimentos na
pin.iiiiiiv primavera.

('om .1 vinda deslu, porém, não soffreu
modificações o modo de proceder do minis-
Iro Saiandra,

lille não sentiu correr em suas veias a
nova lymplia vivifieiulora, IMo contrario,
fechou-se alndu m.iis im mu estranha atli-
ludc de esphinge. li. quando chegou o dia
d_ ajustar emitas, quando sc findou o praso
que a nação lhe havia concedido, Salnndru
encontrou o Parlamento inexorável, e...
caiu.

Nenhuma lula de partidos lhe tirou o po-der, ninguém sc lhe oppoz com um pro-
gramma qualquer, mas de toda parle da Cu-
mara levantou-se Implacável a ópposição, li
6 por isso que somente ¦num solução a crise
ponde apontar ao rei. para h escolha de
novo ministério — a de um ministério uu-
cional. Kis ahi porque o soberano eiicar-
regou ò venerando Panlõ lloselli dn consti-
lllição do novo "gabinete", pois será elle
qne Chamará C reunirá as personalidades
mai'( salientes de todos os partidos, para
formar um governo, que, assim como o do
Saiandra leve a honra e o mereci mento de
proclamar a guerra,- lerá a honra e o me-
recimento de lcval-a a cabo com a victoria.

Ninguém mais do que Paolo iToselli me-
rocia esla ineunfbcnein extremamente diffi-
ci). lille. é o decano do Parlamento.

Velho parlamentar — e de grande ener-
gia. physlca e intellcctual,» apezar dns seus
7S annos — tem o mereeimeiito principal de
ser alheio a, todas as lulas mesquinhas dos
partidos, e pôde se gabar da sympalhia de
lodo o Parlamento.

Cinco ver.es ministro cm.cinco repartições
(lifferciilcs, é pnr isso mesmo uma verda-
deira competência najM.'hefin do governo. In-
telligeiiçin esclarecida, prttliéti ua lida dos
mais diversos e graves problemas da vida
publica, será unia magnífica força de cohc-
sáu enlre os vários elementos e as varias
tendências dos novos ministros, c saberá en-
leixar Iodos 110 programma unieo, que sc
lhe pffercee ,íá tr-icado^íO de levar¦-« Itália
pura a \ie!ori:i.

Todos st lemiiram da admirável ...moção
que., elle apresentou ao Parlamento, 

'quando
foram concedidos os plenos podcrcs'ao mi
nisleiio Saiandra para a guerra: elle soube
levantar a assembléa para alturas heróicas!
li nestes dias, cm que lhe foi confiado o
gravíssimo papel de dar á não do governo
os novos timoneiros, que lerão de guiai-.1
liara o Iriumphn, elle desde já se revelou
cgual a si mesmo, chamando na qualidade
de primeiro seu collaborador o deputado
Bissolati.

Lçonidas Bissolati e Paolo llosclü cara-
cterisam o novo ministério. O deputado so-
eialisto, ipie recusou a pasta de ministro
que lhe foi offcrecida pelo dietador Oi oli t Li,
para não sc tornar cúmplice da política delle,
baseada na falsidade e nos enganos; o depu-
lado soldado, que, pela segunda vez, remiu-
ciou a subida ao governo com Saiandra, pari
seguir para a frente e sc bater pela gran-
deza da Itália, agora sobe ao poder junto
eom o nobre consolidado'.' das glorias pa-
Irias, porque sentiu o que a nação quer —
a guerra até o fim! a guerra a lodo transe!

lim companhia de Bosellj e Bissolati fi-
carão sem duvida: Sonnino, um ministro do
lislrnitgeiro, que foi digm» collaborador de
Anlonio Saiandra; os ministros militares,
por evidente necessidade technica; e ainda
lerão assento nu ministério, socialistas, re-
puhlicanos, liberaes e conservadores, um
conjunto dos melhores homens políticos, rc-
unidos em nome do mandato peremptório,
que o paiz lhes confia: vencera todo transe!

li a todos estes varões (pie amanhã se en-
(regarão ao trabalho eom todo o ardor da
sua fé e com todo o fervor do seu enthu-
siasmo, formulamos nós também os mais ar-
dentes votos para que sejam propícios os
deuses da Pátria.

Alfredo Cnsano

.Ce os £. Unidos

O RENASCIMENTO
DE IM ESTADO

Um grande sopro de vida
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'Tio òfwi cotei muito crescido fiara brincar com esses blocos* {Desenho pubtt-
cado pelo *The Eveninq Teletjramm.*, de Nova Ycrk).

A NOITE, muito pouco umiuu du litera-
tura official das mensagens, que o publico'
raramente IA e que servem apenas, as mais
das vezes, para produzir renda a alguns joi-
mies, alue uma excepfào em fuvor da intru-
duecúo da que o Sr. Dr. Nilo Pccjmha di-
rigiu hoje 11 Assembléa Plnininensc, por jul-
tiul-u um 'documento digno de lutou divul-
(picâo. Os algarismos que. o aclual presidente
1I0 Estuda 1I0 Rio expõe, como o resultado
dos dezoito mezes dr sua administração, não
pinlciu deixar de impressionar os espíritos
que se niiuilcin acima das competições pe-
qucninun da noi.su sórdida noliticiuj. m c não
iaffrem a influencia d,- qualquer dor, pai-
lidos. S! continuar assim, si <í sim admi-
nistraçãu mio vier a modificar-se SobXo in-
fluxo da pilllllcu, ein que S. /ir. lemjaiilo.,
c lão graves peceados, è licito esperar o com-
pleto renascimento do listado dn Rio, que
poderá oollar a oceupar o tonar em que o
encontrou a proctuinujjão d,t Republica. Eis
porque publicamos com mu,Io prazer a ir-
irodiiiçã-i da mensagem tio Sr. Nilo, cha-
mando t alie lie ão do publica e dos políticos
pnra a Última tutrle desse documento, em
que ha noticias muitíssimo lisonjeiras sobre
a exportação do Estado, aceiisando um au-
ymento nerdadeiramenle impressionante.

Srs. deputados á Assembléa Legislativa
Cumprindo o preceito tlo-arl. ."ili. 11. I, da

Constituição, e antes de indicar as íieecssi-
dades reclamadas pelo sorv.iço publico, con-
grnliilü •me, Srs. deputados, eom o povo flu-
inlnense pela ilistallaçüo da presente legisla-
tura c escolha dos seus novos represenlau-
les na Assembléa do listado c na gestão dos
municípios.

A' administração foi, C01110 sabeis, indif-
ferenlé «pie vencessem, nas eleições do anno
passado, eslas ou aquellas purcinlidnd.s po-
iilica»; lendo declarado, com IraiHiucza, que
manteria os seus amigos nas posições de con-
fiança ou de governo, qualquer (pie fosse
a sua situação eleitoral, aceentuou desde logo
não periniltir que elles usurpassem funcçüea
eleetivas, (pie não podem ser uma graça do>
governos, mas devem ser uma expressão da
opinião publica.

Invoquei o concurso de toda a magislra-
tura togada do Estado, par.i que não ahail-
ddnasse, embora no goso de férias foreutj
ses, os seus termos c comarcas e, presidiu-
do a apuração das eleições, cortio é do seu
deve!1 constitucional, contivesse, os parlidos
políticos e assegurasse a todos os flumineili
ses o império Cfa prolceção da lei. Não-at-
tendi ás requisições de força armada que
me fizeram aiiloriilades do_4»tcrior, e, conv
o pres.tiiqp e a assistência .dn justiça, mede¦vèfdsUtu"íi esso^.ipiritu de intolerância .,.i?-de-
excesso de poderque domiíia a nossa poli-
tica, ainda, 110 sertão ou nas cidades, c quevem de longos annos compronicllendo insti-
Inições liberaes "no 

antigo e no novo regi-
men, repellindo, no justo dnsor de um dos
meus mais notáveis anteecí|iores, Sr. At-
berto Torres, da actividade eiviea, intelli-
gencias ennrbrecidns, pela eultura e os ca-
raclêres altivos, desinteressando das laias
políticas, conservadores e proletários, e, O
que é mais. arredondo daí uvnas e das aspi-
rações publicas a maioria dos
dhnrrliindo a política do eonvii
se, 1 if oriotaf e dos interesses
(11 1 ;iz.

Nada fiz de extraordinário, é cerlo, liara
combater inales tão profundos, mas, muito
mais que a? leis, o exemplj de eimpus-
tura du' podcrcs publris ha de eniitrilurr
para a elevação dos nossos costumes, cum-
prlndò apenas referir, como depoimento da
imparcialidade e da rectidão com que me
esforcei para proceder, (pie, encerradas as
urnas, recebi do partido da ópposição. pelo
órgão de deputados á Câmara Federal, uo-
tadamente do illuslre ex-presidente da As-
sembléa belligerante, durante a ultima cam-
panha presidencial, expressiva manifestação
de "reconhecimento ao governo, pelas me-
didas garanlidoras da liberdade dos seus
concidadãos, cujos direitos sc pretendia an-
niqiiilar".

A's novas câmaras pedi o seu esclarecido
concurso para as questões de administração
que dizem eom o bem estar do povo flumi-
nense, de preferencia ás questões «.própria-
mente políticas que não interessam 110 con-
trihiiintc nem ao progresso material e mo-
ral das cidades do Estado. Nos últimos an-
nos, as nossas Câmaras Municipaes têm-se
tornado, cm regra, corporações partidárias,
gastando a renda publica na retribuição clc
serviços cleitoraes, iiugmculnndo sempre o
quadro do pessoal e esgotando o periodo dè
sua gcslãn sem que tenham crendo uma es-
cola. feito obras ou restabelecido estradas
(pie assegurem a livre circulação da pro'
dlieção, da riqueza e do trabalho. Ponderei,
por fim, que a autonomia dos municípios
não quer dizer irresponsabilidade, e que todos
quantos temos em mãos uma parcella de po-
der devemos prestar contas ;.o povo do di-
nheiro (pie lhe arrecadamos. As municipa-
lidados acolheram estas palavras promoven-
do muitas dellas a revisão dos seus orca-
mentos e creando mais de tresentas escolas
publicas.

lim relação á política geral lemos man-
tido a tradição de respeito e de obediência
á autoridade soberana da-União. Zelando
embora sem Iransigencias de nenhuma or-
dem a sua autonomia constitucional, o Es-
lado do Rio de Janeiro, inspirado nos sen-
timentos conservadores da velha Província,
berço da antiga eivilisação brasileira, nunca
se sentiu diminuído dando 110 governo da
Republica, nos transes mais críticos de sua
evolução, o concurso da mais franca soll-
dariedade. Xeste momento prestamos á no-
litiea de legalidade c de credito publico
do Sr. presidente Wencesláo Braz o nos-
so apoio. Ii nenhum seria lão ntil á ar-
dua missão de S. Ex. nem lão digno da
nossa consciência de republicanos, ouc essa
vigilia, hora a hora. dia a dia, 0111 prolda organisação das forças econômicas do Es-
tadn. prendendo, antes de ludo, o flumincn-
se_ á sua terra, despertando riquezas que
ahi estão adormecidas, e convencendo-o por
uma pnlili.cn "de caracter pralíeo, objec.Hvo
e experimental", que todas as crises que lhe
affligem e ao paiz só se resolvem pela pro-
dlieção.

Aqui, como cm nenhuma outra parle, têm
cabimento estas palavras de .1. Ferry: "Para
sermos furte.--, e ricos precisamos ser pro-duetores na agricultura e produetores na in-
diislria, porque ninguém eslá isolado polili-canien.te, 110 mundo, quando sc é forte, nem
isolado economicamente quando se é rico".

A questão do Itio de Janeiro, de alguns
annos 11 esla parle, não c uma questão de
orçamento nem mesmo uma questão políticaou uma questão moral que um ou dous pe-riodos de governo talvez pudessem resolver.
Ila niln lustpos, precisamente, por inspira-
ção do imperador, os homens de autoridade
do paiz sc reuniram aos primeiros sympto-
mas de crise "da Provilleia mais rica paru
estudar-lhe as causas e indicar-lhe os ro-
médios", tão grave já ella sc afigurava eu-
tão. Dcss-e alto conselho nasceu a famosa
Deliberação de 71) que fez recuar a despesa
••m limites strictos da receita.

^•••Joliiçíio, exprimindo embora uma serena
Cl.».'gia lio-» políticos daquella épocii, pareceu
desde logo incompleta, A crise, escrevia a

(Pr/sidcncia conde de Prales, era viseeralmen-
te econômica _ não conjurada a tempo
importaria no despovoamento do Estado,
Inundada a baixada (pie nos primeiros uu-
nos da nossa nacionalidade foi o centro do
trabalho, ixliuuiidas em seguida as nossas
montanhas, j,t-l.t cultura do café, que exigiu
vi-', •constante holocausto o sacrifício das ler-
ias virgens, e "que procurou depois outros
ina«AÍçov de cordilheira", —t' O que cumpria

.riilán era impedir por uma no\a puliliea eco-
.11..mica (pie "o fluminense emigrasse".

lira obrigação dos podcrcs públicos, como
11:,1 acto de contrieçáo até, amparar os res-
tòs da culluni existente, crear novas fontes
de produeção, protegendo os mercados, ga-
1.o!indo ao lavrador o commercio vantajoso
das suas colheitas c removendo os obstii-
colos que o próprio Eslado de longa dala
havia culposumcntc aceuiuulado, contra o
desenvolvimento da iniciativa particular.
Nilo estavam a ver que fflnu geração nossa
já nos linha deixado para abrir fazendas 110
<»5_slc de S, Paulo e (pie outras não só do
Estado do Itio de Janeiro, como de todo o
pai/, eram e são arrebatadas todos os dias á
agricultura pc(as, leis brasileiras-, que dão ao
tiçiccionalismo Sjtublieo civil e militar rega-
lias, vantagens e privilégios crescentes!

Juiitc-si1 a essa situação o desenvolvimen-
Ir,da industria pastoril, as grandes propric-
ihúlcs que eram cultivadas outr'òrá por tre-
siulns e quinhentos trabalhadores c que
Im.jc para o trato do gado não carecem si-
n'ã.o de quatro ou cinco braços, e tenhamo:
em Conta também o que assignâlci o anuo
passado, hjlo é, o erro das administrações
que tomam dinheiro emprestado na Europa
para gastal-o improduetivamente nas cidades
aitraliindo para ellís as gentes do interior,
construindo palácios e projectando obras
(pie, conformo os ensinamerrlos da doutrina
republicana, pertencem ií iniciativa livre dos
cidadãos, —^ como si fosse possivel ter ci-
dades prosperas em meio de campos deser-
tos c incultos, — e lereis medido bem as dif-
fieuldndes eom-que venho lutando para ter
cm dia a adiniiiistração publica c o serviço
da nossa grande divida no estrangeiro.

.1* »
E' certo quer não me têm faltado a con-

fiança e a collaboração das classes produeto-
iras; cilas consagram a uhi.cn política que os

ÉQSSOS desenganos e .a nossa miséria esla-
\|»j'indicando, que é a politiea das planta-
Sfjjfât .''"• "*aç^V... \,¦ !*'£•*' ".'V'-í'-j^'i,,i »;••.
4^V»s pi-ipieifç^iiiiclialtiut^s..dessc>i..sforço col-
Je.ètivo são- animailorts.-^^Fiizenfíás iibáhílo-

• nadas ha quasi um século estão sendo tra-
balhadas; entre outras, a vasta propriedade
dos' frades carmelitas, hoje tocada por alie-
ih,$e>,' e suissosjj. c as da Ordem Bencdictina
por ella propnii; estas e aquellas impor-
tando traetõrcs modernos a tombarem um
hecliu'e por hora; a antiga lavoura de can-
na de assucar toma proporções nunca at-
tingidas 110 Estado, sendo que o município
lie Campos transforma a sua cidade com os
lucros da exploração da terra, o que é um
feliz exemplo para o paiz; novas culturas
se ensaiam, entre ellas a do algodão, a de
fibras lextis, de fumo e de trigo; plantações
de café se renovam em vários municípios;
finalmente os criadores mais avisados co-
meçam a cõrnpreheríder qne as planícies de-
vem ser reservadas á agricultura já que as
lllpnUlihas tinham sido destinadas ao gado.

A estatística dá exportação do anno pas-
sado mostra que ha um sensível augmento
na riqueza publica do Estado. A cultura da
eanna, depois de crises prolongadas e que le-
varam o desanimo a muitos capitães e a
muitas regiões do paiz, atravessa uma situa-
ção de prosperidade. A beterraba, que sempre
lhe fez frente, amparada embora na exage-
rada 'protecção dos governos europeus, á ex-
cepção da Inglaterra, que decretavam pesa-

,dos impostos para sustentar nó Europa uma
.agricultura exótica, começou a declinar au-
:les mesmo da grande guerra actual. Ao
mesmo tempo os nossos engenhos têm me-
lhorado não só a sua apparelhagem indus-
trial como o seu regimen agricola. As Hepu-
blicas do Prata, que ha annos atrás nos com-
provam assucar, e (pie depois se organisitram
para produzil-o, se.udo que só a Argentina
tinha empregado nessa industria cerca de
cem milhões de, pesos, — este anno adqui-
riram grandes partidas da nossa produeção.
estabilisando assim os mercados internos.

O valor official da exportação do assucar
fluminense, aguardente e álcool foi o anno
passado de 21,458:29(115699.

O valor official da exportação do café,
base ainda do nosso orçamento,, foi de 
34:891:959§705;

O valor official dõ Ioda a exportação do
Estado se elevou a 129.n«9:391$594, o que é
uma expressão da vitalidade, "da economia e
do trabalho fluminense. .

'E' de justiça consignar que. para aquella
cifra contribiiirniií com metade talvez da
somma geral os vários gêneros da nossa po-lycultura.
t A exportação de frutas, que cm 1911 foi de
G.700.000 kilogrãmmas, em 1915 execedeu de
9.000.000; a exportação da batata ingleza,
que em 1914 foi de 1.000.000 kilogrãmmas,
em 1915 passou de ,'t.UOO.OOO kilogrãmmas:
a exportação de milho, que em 1911 foi de
454.000 saccos, em 1915 de elevou a 819.00(1;
a do leite, qne em 1914 foi de 4.400.000 litros,
cm 1915 foi de 8.500.000 litros; a fiação de
tecidos, que em 1914 foi de 5.700.000 kilo-
granmms, em 1915 se elevou a 9.300.000 lu-
logranimas. #No semestre findo, apezar das grandesinundações que. lautos prejuízos nos causa-
ram, ainda.assim os primeiros dados colhi-
dos ap.pro.vftm a politiea instituída peln go-verno, de reducção de impostos, reducçao de
tarifas è _ereaçi"ío de prêmios agrícolas,
_ Pani_ não citar sinão gêneros de consumo
immediato, c cuja abundância devia at teimar
o custo da vida nos grandes centros, não é
<le mais que destaquemos Ires dclles e a sua
ascendente cultura, no listado. A exportação
de feijão, por exemplo, foi nesse semestre
de 37.li(l() suecos contra 19.800 saccos do se-
mestre correspondente; a exportação de ar-
roz foi do ;)_.8iiü suecas contra 11.200 do se-
mestre correspondente; e, finalmente, a ex-
pprtiiçno da farinha de mandioca foi de
711.028 saccas contra 21.200 do semestre cor-
respondenfo do anno passado,

Não. Iiüslam, entretanto, á agricultura as
medidas ipie tomei e que se continham deu-
tro das ' autorizações legislativas; duas ou-
Iras estão se impondo aus poderes do lis-
fado, sem Talar do combate á sauvn. que es-

deeidíreis esle anno, como julgnrdes
acertado, examinando a proposta do
brasileiro Dr. Oswaldo Cru:-, e as de-
qup hão de chegar ao vosso conheci-

Quero referir-lhe á irrigação dos nos-sui campos, corrigindo a
estações, medida esta que
maré. de um jacto a fortuna
também á necessidade de

pero
mais
sábio
mais .
inenfo

irregularidade das
só por si transfor-

fluminense c
..,.,. orçarmos, na eapi-tal da Republica, um entreposto, já que as"««neratiyas tens falhado no Brasil, para «,

A avançada russa na
Volhynia

A caminho de Kovel

Este mappa demonstra o grande avanço
feito pela ala esquerda russa, sob o com-
mando do general Drussiloff, desde 5 de
junho a 3) de julho A parte qiiadricula-
da era a linha antiga; a raiada, repre-
senta o território conquistado pelos rus-
sos, n« Volhijniu, na Uuliciu c /ia Uu-

leouinu
LONDRES, 1 (A NOITE) — Telcgrapham

do. retrogrado:
"A luta profcegue inlensissima entre o Sto-

Ilhod superior c o Styr. superior, onde os aus-
tro-allcmães tentar oppOr a mais tenaz e oh-
stíliadá rcsisteffi-in. ao avanço dos russos. Es-
tes, entretanto, vencendo todos os Obstáculos,
atravessaram aquelle rio om diversos pontos,
causando aos austríacos enormes baixas. En-
tre os prisioneiros encontra-se o 31" regi-
mento de infantaria aliemã, todo elle eaptti-
rodo, incluindo o coronel e outros officiaes
superiores. Os russos fizeram naquella rc-
gião nestes dous últimos dias mais de li.000
pribioneiros.

A pressão dos russos na direcção de lio-
vol faz-se sentir enda vez mais violentamen-
te. Os allemães esforçam-se quanto podem
paru manter a sua linha de defesa, aetnal,
mau sem reoullado. A artilharia aliemã de
Rrosso calibre bombardeou .letivamente, du-
rante dous dias, a cidade de Brody, reduzin-
do alguns dos seus bairros a montões de es-
combros.

Mais ao sul, na região do Dniestcr, as nos-
sas avançadas appro.iiparam-se dez ilome-
tros a léste do Stanislao. Os austríacos tam-
bem se fortificaram ali e resiRtem obstina-
(lamente. Nas batalhas travadas naquella rc-
ríõo ficou gravemente ferido o coronel Kom-
seroff, recentemente agraciado com a ordem
de S. Jorge, e um dos mais valentes officiaes
de cossacos. Ha ainda esperanças de salvar
esse official."

Outro correspondente militar cm Petrogra-
do telegrapha, em data de hontem:"Os planos do general Brussiloff desnor-
team vom Hindeuburg c todos os outros ge-
ncraes allemães e austríacos. A situação na
frente russa torna-se de dia para dia mais
desesperada para os teutões, que já começam
a confessar que os russos avançam. Isso é
máo signal. Mas é a verdade. Os russos ap«
proximam-sc de Kovel com um impeto que
nada os deterá na sua marcha."

PETROGltADO, 1 (Havas) — A artilharia
pesada inimiga bombardeou violentamente
Brody e os pontos do rio Uoldurovka onde
era possível a passagem a vau.

Os combates travados cm quasi toda a li-
nha de frente são verdadeiramente desespe-
rados. O inimigo procura a todo o transe
conservar sua linha de defesa, fazendo ac-
cumular no campo da luta todos os reforços
disponíveis.

LONDUES, 1 (A. A.) — Continua o avan-
ço dns russos, que atravessaram o rio Sto-
khod, entre as estradas de ferro Sarn.v-Knvcl
c Kovcl-Hojitche após um violento combate
que terminou pela retirada dos allemães, dei-
xando estes c'm poder dos russos grande nu-
mero de prisioneiros e vários canhões e me-
tralhadóras,

collocação e defesa commercial ¦ de ' 
prodn-

ctos agrícolas até aqui desamparados.
Bem sei que, em situações normaes, é sem-

pre perturbadora a intromissão do Estado 110
commercio, nos bancos, na agricultura, não
devendo elle nunca sair da sua Iriplice mis-
hão clássica, dando a instrucção, distribuindo
a justiça e mantendo a ordem. Mas num
paiz como o nosso, em (pie Indo se espera
do governo, e onde. elle por seu ütrnó, se
constituiu em parasita da produeção, á es-
preila sempre de uma iniciativa privada em
qualquer dos domínios da aelividade, para
escorchal-a com impostos quasi prohibi-
vos, é justo que caiba ao poder publico o
encargo excepcional de amparar, já a gora,
os primeiros passos da nossa emancipação
econômica.

Foi com essa idéa que a 27 de junho vi 1 -
timò-_ expedi um decrelo, animando eom n
isenção de impostos a fundação de indus-
Irias novas que busquem a matéria prima
110 paiz. lançando assim as bases do futuro
industrial do Estado. Sete fabricas já rc-
qtiereram os .favores dessa lei.

O exercicio financeiro do anno passado,
de que venho prestar contas, necusa um sal-
do de 3.871:723)?(>31, lendo sido a receita ge-ral de 14.054:2171? e a despesa de ...
10.787:1938002.

Os caupons dn divida externa têm sido
pagos com pontualidade, si não com antecipa-
ção. Da divida fliictuante (pie herdámos da
ndminislrac&rj anterior, na somma de
4.248:572§-35, já pagámos mais de 900':ÓuÒé
com o resgate de juros em atraso de apólices
da, divida fundada.

A situação, entretanto, dados os nossos
aviiltados compromissos aqui e na Europa,
(só em 18 mezes o governo pagou mais de
seis mil contos de réis de juros) é muito
melindrosa ainda, e é preciso que nos resi-
gnemos por muito tempo a uma politiea de
grande prudência na decretação da despesa
publica».

Protejemas os
WV«/v/v/ Vd/x-t* \

nossos monumentos [
•»/•> /\/\

ALGUMAS PALAVRAS OO DR»
JOSÉ MARIANNO FILHO

SOBRE O PROJECTO
GETULIO DOS

SANTOS
Demos cm um dos nosso; últimos nume-

ros 11 indicia de que o Intendente municipal
Dr. Getulio dos Santos elaborara um proje»
cto destinado a proteger os monumentos at-,
llslleos e ornamentos nnturaes da musa cU
dade.

Hoje damos a opinião do Dr. .losé Marina-
110 Filho acerca dçsae projecto. tlouio si»
sabe o Dr. .Mnriomio fundou a l.iga de De-
fcsii lisllietiea, especialmente destinada á de-
fesa das bellezns iur.urue-i u artisliçns du
nosso paiz, e lem c-eriplo coiltlliuiiililinen!.
contra a devastação i!a i'o'Vas floreslas,-- O piojeclo do intendente Dr. (ictulio
dos Santos, disse-no. Mnrianiio, uadi
muis é do que a offich ação do progralu-ma da l.iga de Defesa Esiheticu, fundada pnr
mim nesta cidade.

1'nslo ipie nem o meu nome nem .1 a: ifi-
ciação de que '(iu 1-' Idenfe fossem eil.i-
dos, não deixo de applandir as idéas do in-
tendente Dr. Gcluliu, 1., hj são reiilúieulu
as minhas idéas. Aliás, o Dr. (lelulio po-deria ler ampliado as funções des.ip com-
missão siiiii-offieial, fazendo-a iulervir di-
rcvlanunle na escolha do projeclns de 111-
chitecturii urbana, lim pa! algum dn muiulil
uni mestre de obra- nnn phubetn Uni .. ,!i-
reilo de assignar um pn -In nrcliiteclonico,
Certo, esse movinien1" deveria ler parti-
do dos próprios nrchilcrto-t diplomuilns (|UO
sc têm deixado vem-.'" ni 'os eliurllitães, Foi
o que suceedeu em Uu • -. Vires, onde o as-
sumplii está, afina! r '.llumeiltndo subia-
mente pelos podere- • •"•• inaes. lio» quo
nos servem os [fi»: - - :• ,' Mi"o, Hi, illingir,
Oaslão Bahiana, Dabugros, llicardo Sc\eri),
Toledo, e poucos 0:1 ' us Baçús da ar-
ehiteelura corrompe: ,:).<to publico imj[
pingindo as saladas a- !
zem a nossa vergonha 1
culto?

Com relação ás fure 'a dn patrilllOlliil
existentes 110 Distrlrtn " ilcral, penso ('{nd
ellas só poderão peri r au Serviço fo-
restai, prestes a ser r n In Preeisiiuios d"»
fendel-as a lodo transe, não só para sal-
\ur a grande belleza .. ellas encerram èíf-
mo. sobretudo, para 

" •o~:;a pn))iilaçJo
do (lagcllo das inundações annunes. Sem d
rcflorcslanicnlo «cien "'i! morros, a (la-,
pitai Federal nunca deixará de ser innuV

.dada 11a época das i-V-i:- violentas. Dcs.m
assumpto falarei opportuunmentc pelo vo:-\
so jornal.

Eu desejaria que o "comitê" de qne is[
lembrou o Dr. Getulio ¦••• ••••(.•asse a sua ol)r,|
mandando retirar os ca" ' 

de chneuld :ír-'
m.adó das Furnas de A r :s na Tijucn,

iÇesüt» sentido represen i ao Dl». ItivadaViiv'
num longo memorial, (pie não logrua a me-j
nor consideração. • }

Ha tanta cousa de maior monta ncsicj
paiz!

<- .#••> t... tio .it -

isto publico imi
ríonicas, que Mj
nlc o eslrangeira

¦» -atp- «¦

A çfelíaj $ missas
DJ25

No morro deHaito ÂDtonio
Lá em cima do morro, virando já para

as bandas do Lavradio, onde ainda mais ;u
agrupam os barracões e exótica eonalriH
eçáo, um dclles se d1." 'n ¦' apenas pnr esliU

>W_.: -/V: ¦: 
: ^/

encimado por uma grande cm» de ferro, que-
o mesmo aspecto tosco 'offercee.

li' a ca polia, dizem. Ji quando por ali
passam os do logar, descobrem-se. Era o
que faltava; que 110 morro de Santi) A nio-'
niu fosse estabelecida alguma missão de ca-
lechese, por meio da religião. Mas não. Xi
capella eslá ali como allcslado, apenas, do]
quanto .é exploravpl a pobre gente e do'
quanto ê capaz a "malandragem" do itio.

lim resumo: não é capella, não é nada
aquelle lobrego barracão, ali levantado pelo
Carvalhaes, que o enfeitou mais tarde com
uma cruz, abusivamente, como o enfeitaria
de qualquer nutro modo.

A historia do Carvalhaes da Capella, como1
0 chamam, dizem, é curiosa. Foi para o
morro, arranjou o seu barracão, como ou.-'
tros, <¦ enchett-o de gêneros, seecos e molha-
dos, c ficou sendo vendelro. Ia indo. Che-1
gou a crise. Carvalhaes. um homem eoiupli-
éado,^ mas de bom coração, além de sargentoda Guarda Nacional, começou a fiar tiitírf*i|
Resultado: fechou a venda. Ficou, oorétnfmorando ali. Foi Ser carregador. f,i'tóeiido
POtllo na Avenida, junto á estaçáii''.ln.r'diiil'
Botânico. Um dia achou uma cruzSle" fowo,Ia mesnii) no morro, e collocou -o siltfKfdcjemblema 110 alto do seu barracão. Começa-ram as velhas a procurar a capella.' Oepoi?
as moças lambem. Elle ia dizendo us sua.%
resas. Ganhou fama. Com a sua 0111.1 ar-
mada_ ali dentro, misturava ludo. Depois
arranjou um espadugão e enlrou a ra/.ir.erél*
(pie era elle lambem assim uma espécie de
eommandante".

Ii vae andando assim, o Carvalhaes. a cri»
gazopvor aquella genle toda, confessando
prelos velhas, nuilnlinhas, impondo saerifff
cios para dar absolvições, fazendo Indo isso
que se chama a missa negra, sem que o
iucominodein.

- •—-«ai» fia-— ^-

Dinheiro para o Thesouro
A Delegacia Fiscal em S. Paulo c ,1 Allan-

dega de Santos remelternm hoje ao 'Ehesou-
ro Nacional, aquella a importância de (i-Üv,nl_»st e esta a de 5U0 contos.

í1.
LISlVIL
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'Ecos e novidades
t Paríilieni A maioria ila Câmara pd.i rcpullR
(l.id.i mi ixtrnvniianU' projoolo Ao i'ii'i..iviu
mil conto* tli* rola em remendo* «I» pnnlloiro
du Cndeln Vellm, narn iiorvlr novnrnonlo do
piai? ileisi cana ilu Congresso, AIflm un» con-
ãieôc* riimneelra' «to pní« nflo permlttlreiu
Sinn despesa, a ulêii «rrlfl íonilemiuivel mor.-
)ii»i (1110 e«o dtiniitlii iiAu Nsouo «rundo falia
ii<> 

'I liesiiiiro, A lOlilçíla para u momento t**»lii

!i:iliiiíi|iiii'nU' 
Indicada no nlvllrt proposto pi-

o Sr. Dr, Cario» MnNlmlIlnno 0» nn «pie pa-
MCCi il.llnltiviiiiiciiti' aceito; o o da Câmara
Jliar nu Monrnfl o o Setmilo Ir pnrn n (iti.i-

Íiabaia, 
mi n Sifimdo no Monroe e n Canmrn

in Qunnnliani.
A primeiro hypiHiiemj senn preferível, por-

nnc puro o Sanado talvez não houvesse ne-
cessliliidu rio se construir no Uunnnbnra umn
iial.i especial paro sessões, <|nc a Câmara não
poderia illspeu-iiii'

li deixemos in despesa» maiores para <|iian-
U'i pudermos construir o nosso ('nlado Aa
ConBriíssn, comi» JA tem i|uasi luilus ns nnçilos
ii < mundo, No*da de remendos, nem ndapla-
{õos, nem otacimcnto», ipior para o Contfro»"
(.o, quer para a Justiça, Qunudo pudermos fa-
fcer uma cousa digna, façamos; mas cmqtiun-
ju não o pudermos, nüo despondamos milha-
res de contos cm remendos ile edifícios ipie
nmnnliii já uno prestarão para cousa alguma,

Felizmente, pareço ser eisn a orientação do
inverno, li só assim s»- acabará com essa ma-
uin ilo "adaptar Vs", quu l" surgido como
{oguinelos, e que linda mais são que unia mo-
juilidmlc dns "caviiçôos" tão cm moda nos

—yiwb-; r 1,- l ei!ipa__il»j^_viieea_s gordas,

CONFLAQRAOÃO DA EUROPA

li nílÍÈ i pa
As epb@Esieit!@s

da guerra
¦W\/*w/«,

FA7 HOJE DOUS ANNOS

JVIas nossas escassas Irndlçòcs,
Foi publicada hoje uo "Jornal do (.om-

)iu-ivíii" um dociimcutu muilo Inloressanto
i! opporluno, a propósito d:i mudança da
moine dn cx-run s. Clemente, li' o menio-
rlal ou rcpreseiilnçno qne os moradores dcss.i
rua. lui quarenta annos mnis ou menos, di-
rlgirnm u S. M o Impcrndor. Sr. D. Po
dro II. protesta mio contra o neto Ja então
Illuslrissiinn Câmara Municipal da Côrle,
que lhe mudarn o nome pirn rua Dr. Du-
«pie listrada Teixeira, risse cavalheiro, «pie
falleccrn poucos dias antes de Mie ser pre-
Blodn essa homenagem. fAm um poderoso
político, assim uma espécie de Augusto da
vasconcellos Ju época, dessa classe dc chefes
políticos (|iic .vão deixam traços definitivo'
ila sim passagem pela terra, e cuja memória
le liqucfíiü, poucos mezes depois da morte. \
Illuslrissimn Camada Municipal da Côrle,
rnjos membros Jcvinm a sua eleição ou dc-
ílgiiiiçiio no apoio ju protoeçõo desse chefe,
ichou-se com o direito de tentar que o nome
lio seu protcclcr ficasse perpetuado nas pia-
ras dn rua S. Hemcnte, Os moradores, po
rém, não estiveram por ist.i c dirigiram ao
imperador o prnteslo ^m qui' se liam estes
feri o lios:

4y "íi1 focll dc comprcliendcr-se que,
sondo a run S. ('.'••mente das mais an-
ligas, das mais povoadas, e onde aviit-
Iam as edJfirnçõcs, muitos contratos
tími se reali-mdo, muitas obrigações tem
sido contraídas, muitos registos tèm
si do feitos assentando todos na indica-
vão da rua sob o nome dc S. Cie-
mente.

Alterada n denominação podem oceor-
rer mil difficuldndes diversas, t|nc vêm
embaraçar n realisação de direitos e a
pratica de netos de natureza civil, que
nliús ;ité hoip ie tèm nrolicado com a
precisa regularidade.

Aeorescc (ine .1 denominação antiga
assenta em tradição que r.ão ha motivo
para fazer desntmarccor. e 6 a do santo
soli cuja invocação c guarda tém-se ha-
liilundo os moradores da localidade."

Assim, lin quarenta annos a run S. Cie-
Ühcnte i;'i era uma tradição qne os moradores
defenderam e conseguiram que não fosse
quebrada. IisíA claro nue não se pôde com-
parar o valor c o merecimento de um che-
íele occnsional e ephomero no do exccl-o
Jirasileiro que é o orgulho rio Brasil. Mas.¦Çior isso inesrr.o que Ruy Ralhosn ó Ruy Bar-
Jiosn »'• (pie não «ona preciso quebrar uma
tradição dn cidade para que o seu nome
figure cm meia duzln de placas verdes. O
Home de Ruy tem de ser. deve ser c ha de
ser consagrado e immorlalisado de manoira
Smuito mais brilhante, mi'-- dic"'""'-a o
Miais feli/..

*
'Altamente escandaloso.

,.'ila pouco tempo o governo, forçado pelo
clamor levantado contra a agiotagem que
campeava desbragadamente na Imprensa Na-
cional, determinou «pie se abrisse um inque-
.rito para apurar a verdade, lisse inquérito,
conlra as praxes geraes, deu resultado sa-
tlxfatorio, visto como por clle se cvlden-
ciou não só que a agiotagem era realmente
escandalosa, como ainda que os agiotas eram
funecionarios da própria repartição, que ce-
ynvam a sua avareza na miséria dos seus
Companheiros! As provas foram tão conclu-
dentes (pie, ainda contra as praxes, o Sr. ml-
nistro da Fazenda se viu na contingência de
demitiu-, "a bem do serviço publico", os
tres funecionarios apanhados em culpa. O go-
verno recebeu por esse seu neto de energia
os parabéns do cstylo, e nlngucm mais fa-
lou nisso...

Imaginem, agora, porem, o espanto dos re-
visores dn "Diário Official", quando hon-
tem :'i noite npparcccu na sala da revisão um
daquelles tres funecionarios, demittido então
de revisor da Imprensa "a bem do serviço
publico", c que vinha assumir o lognr
dc revisor do "Diário Official". Quem o no-
meara? 0 Sr. ministro da Fazenda, qne com
ç.ssn nomeação praticara um escândalo c uma
iillegalidade. Um escândalo porque nomeou
para um cargo publico um funccioiiario "de-
imitido a bem do serviço" c cm virtude dc
nm inquérito; e uma illegalidade, porque
nomeara nm indivíduo sem concurso para um
cargo que exige concurso I

O neto do Sr. ministro da Fazenda é destes
que cpiasi não merecem commcntarios; essa
nomeação 6 tão escandalosa, offcndc de tal
modo ns hrios dos funecionarios da Impren-
sa, que não pode ser mantida. E' verdade
que o novo revisor do "Diário" anda a se'gabar da proteceão que — segundo elle diz--lhe dispensam o Sr. presidente da Republica'.te o "leader" da Gamara... Mas, essa ga-bçilicc não pode calar no espirito do Sr, mi-
nistro da Fazenda para obrigal-o a manter
lim nelo tão inconveniente, tão injusto c tão
Uuiuor.i!.

• .-,* *
Num grupo, no Senado, discutin-sc a situa-'rjto financeira do Brasil, Falou-se na reunião

ila commissão dc finanças dn Gamara, na qualse aventou a idéa dos 25 ojo dc imposto 110-
vo; rommcntou-sc a opinião dos Srs. Cinci-
nato Braga e Carlos Peixoto; foi lembrado
o compromisso do "funding" c a palestra se
animou.

O Sr. Luiz Vianna, a um momento, saiu-secnm esla : — O que lhes posso afirmar é
que n situação do paiz ' muito mais lisonjei-ra qne :i dos seus credores...

Toda gente olhou o velho conselheiro, eomlongos ares curiosos, como que pedindo exnli-caçoo. '
O Sr. Vianna pediu licença para contar umnhistoria (o Sr. Vianna gosta muito de Insto-r.as) o, obtida a permissão, contou •

,ir~, r 
'i""-:1 vcz 1,m Pm'1>Ko que, precisan-uo de dinheiro para esbanjar, foi tomal-o nlim usurario, promettendo fazer o pagamentoflo capital e respectivos Juros no prnso deter-minado. No dia «Io vencimento não tinha nemreal. Imçou affliçto, agitado, nervoso e poz-se

fn passear, n noite, ao longo do corredor'de
.sua casa, sem coragem de recolher-se aoleu O,

A mulher do devedor em apuros, canrou-sede cspcral-o para dormir c como cot i-chei-
desse que elle não viria som que c-lla o fosse

\: buscar, levantou-se c interrogou-o. O homemliinn tom compungido, relatou o caso á espo-sa. Esta ouviu-o silenciosa, sem apartcnl-o csem se mostrar nem admirada, nem pena-.'(siiila. Ao lim da narração ella correu ao te-iiep.ion». pediu ligação para a casa do usara-
(uno, eliainoH-o e disse-lhe :•-_'-- Meu caro senhor — meu marido nã.i tem(liulieiro para pagar-lhe a sua divida que sevence amanhã." *

Desligou o telephone, pegou o marido pelobraço e disíc-lhe :
f-i Vamos para o quarto. 'Tille" 

.v-ora eque vae ficar sem poder dormir..."

QUr! A AI.LEMANHA DE-

CLAROU OU ERRA A

RÚSSIA.'.a
loi a 1 do agonio do 19U quo « Allomanha

declarou guerra d Rússia. O trama tecido
conlra a /WS rfo muuuo enlre Berlim e Virn-
mi dcscnvtdvia-se de accôrdo com os Hlf/itO-
rei desejos do haiser c dos seus ButclIltÇS,
A Allemanlia, dando extraordinárias prouus
(in fê a loira dos tratados -¦ quo no dia se-
qninle traia, invadindo a Bélgica — rfcclfl-
cava guerra A Rússia, sob o ptete.rlo de cnm-
nrlr o tratado de alliança que tinha com a
Áustria, liem sabia o laiiscr que a declara-
cão de guerra da Allemanlia a Rússia era t\
perda das lillinias esperanças de todo o mi/ri-
ifo, que, por dias, ainda acreditara ua posstbi
lidado de limitar o eonflieio d Áustria, ii Rus-
aiii e ti Servia. Prtsa ti Rússia, por um tratado
T/nr- f-VÍ''" nas suas cláusulas exuetamente
a rirrlnmrm iirv"n rf(T Airnmnnha a cssc
uai:, estava a l'rança. EcTTTnma^por ac-
cârdoit múltiplos, estava ligada a Inglaterra,
Mas nada deteve o kaiser. As ephemcrtdes
da Grande Guerra entram, portanto, hoje na
sua segunda phase, a phase sangrenta. Ao
ultimo esforço de Sir Edward Crcg, contido
uo telcgramma enviado ao embaixador in-
glc- em llcrlim, o kaiser e o imperador Fran-
cisco José responderam, o primeiro dccla-
rundo guerra á Rússia c o üfgttndo ordenou-
da a mobillsação geral. E a paz da Europa,
que durante quarenta anuas se c.quiltbraru
ii custa de Iodos os sacrifícios, caia rnido-
somente, para satisfazer OS caprichos c a
ambição da casta militar que se apoderara
do governo c dos destinos da Allemanlia,

A' NOITE contmcmorurú amanhã a pas-
sagem do segundo anno dc guerra cam nm
brilhante artigo do seu collaborador Tenente
Nogi. Todos os fados principaes dcsles dous
tuinos de luta, cm todas as frentes dc bala-
lha. serão apreciados c discutidos pelo dis-
lindo critico militar, cuja artigo não temos
duvida alguma em rcconimendur aos nossos
leitores.

NA FRENTE OCCIDENTAL

Os aviadores alliados c principal-
mente os inglezes desenvolvem
grande actividade — As operações
ao longo das linhas de frente —
Seis divisões aluadas combatem en-
tre o Somme c Longueval — Os ul-

timos communicados oiíiciaes

fcONDRES, 1 (A NOITE) — O Quartel Ce-
neral britannico na França informa que os
aviadores inglezes, num "raid" que levaram a
effeito sobre ns linhas allemãs, lançaram se-
le mil liilogrnmmas dc explosivos, interrom-
pendo cm muitos pontos ns - .n...unicações
ferro-viarias do inimigo, destruindo diversos
liivaqiles c fazendo voar um trem e vários de-
piisitos (le munições.

Também a artilharia ingleza destruiu rom-
pleliimcnte um acroplano allemão na ocea-
sião precisa cm que clle descia nas linhas ai-
Irmãs. Sobre a zona de guerra travaram-sc
ainda muito «combates aéreos, ssndj avariados
diversos "Fokker'' e "Taube", alguns dos
quaea foram obrigados a aterrar precipitada-
mente. Os inglezes perderam durante essea
combates tres apparclhos.

Na frente franceza do Somme houve gran-
de actividade, tendo as tropas da üspubllca
consolidado todas as suas novas posições c
nel Ias se mantido, apeznr dos fortes contra-
ataques dos allemães.

O ultimo communicado official •nllem&o, pu-
blIçado hoje de manhã nos jornaes miissos,
diz que as linhas allemãs cn..e o Somme e
l.niiKiicviil estão sendo atacadas por seis divi-
soes dos exércitos alliados. Mas não confessa
os últimos recuos dns tropas allemãs, aceres-
centando que todos os ataques dos atilados
têm sido rcpcllidos.

PAUIS, 1 (Official) (Havas) — Ao norte do
Somme, sobretudo no bosque de liem o na
herdade dc Monacu, os allemães contlnutram
a contra-atacar. Todas as suas tentativas, po-
rém, fracassaram, com grandes perdas para os
assaltantes. As nossas tropas mantêm todo o
ttrreno conquistado.

Na margem direita do Mosa, nos sectort.i de
Thiaumont e Fleury, continuam violentos os
duellos de artilharia.

Os nossos aeroplanos bombardearam as usi-
nas militares de Thionvillc, ns estações de
Conflans c Audun-le-Komnn e os bivaquos da
região de Stnins.

LONDRES, 1 (Official) (Havas) — Não se
registou nenhuma acção dc infantaria. Os
aeroplanos fizeram um "raid" c lau, .m se-
te bombas sobre aa vias dc communicaçõês c
acanlonainentos inimigos.

Abatemos vários aviões allemães. Tres dos
nossos (lesapparcceram.

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.

A EXECUÇÃO DO CAPITÃO
FRVATT

Chegam de toda a parte os protes-
tos contra esse crime

Para salvar as
nossas finanças

A precariedade da situação financeira determina uma crise
política conseqüente á elaboração dos orçamentos

A Câmara dou Deputados nflo rcn.Usou ho,ic
IfiMftO,

SI ó verdade quo O chamai!» iillciulrmni
apenas -lü deputndc- , islo foi devido ' inct-
ma ter sido feita, propositadamente, á» l.\
horas, sem quo se esperasse o rtlinrto da
bora do tolerância, «inundo tem aldo habito. (no em Imtcs solldns, Irnneniido-nos contra
ultimamente, prorogar dato praso de loIofãM iodis n-. Invostldn» da deslionoilldndo O da

depois de 13 1|2... \, InVrcvIdencla. SI

LONDRES, 1 (Havas) — O correspondente
da Agencia Reuter na frente britannica com-
mímica que poucos acontecimentos durante
:i guerra tem provocado tão viva indignação
no exercito como o assassinato a sangue-
frio do capitão Fryatt. O caso fornece o prin-
cipal assumplo de todas as conversações dos
soldados e, segundo affirma o alludido cor-
respondente, o sentimento unanime 6 que o
Exercito inglez fará pagur bem caro aos ai-
lcmíics os crimes praticados.

As affinnações contidas no discurso pro-ferido lionlem na Câmara dos Communs pc-lo primeiro ministro, têm sido commentiidas
por toda a imprensa, que discute amplamcn-
te a questão das represálias.

O "Daily Tclcgraph" diz que a nação brl-
tajinica foi lão profundamente abalada, quenão se contentara certamente com uma sim-
pies política de protelações que reservem pa-ra mnis tarde a punição dos culpados. O mes-
mo jornal pede que seja desde já fixado o
modo de punição dos autores de tão horri-
veis crimes.

O "Morning Post", alludindo particular-mente á evacuação de Roubais e Lille e ás
violências dc qne foram victimas mulheres e
creanças, declara que os allcmãcs parecemnao comprchcndcr que tornaram assim aFrança impiedosa e a Rússia implacável, ao
mesmo tempo que animavam a Inglaterra,
tao difficil dc irritar c de se resolver a cn-
trar na lula, a continuar firmemente na cam-
panlia, alé que o inimigo seja anniquiladò
A Inglaterra apoia o grito dc vingança da
França c comprehende que, além da destrui-
çao do militarismo allemão, os aluados de-
vem exigir uma compensação Integral paraos diabólicos crimes praticados pelos alie-mães.

O publicista Harold Cox escreve no "Daily
uraphie" que os instigadores dos attenladoscommettidos não poderão passar sem uma
justa punição. São elles, acerescenta, Hetli-mano Hplrwcg, officialmcnlc responsável pe-Ja invasão da Bélgica, os membros do gran-ne estado-maior allemão e os membros doAlmirantado;.mas acima do todos o kaiser,qne na de soffrer a pena reservada aos assas-sinos, cm paga dos crimes qne tem sanceio-nado.

t. uano Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica o das 

'¦¦
creanças. Consult. Ciirioca aí. Das 3 As 5 horas, j

—a_KK#»

it»"ci do nuRinonton de rendas que clicguem
pura o equilíbrio do orçamento e « sailv.
tu»-:»»» «los novos i-»'iii|.i un-- ¦••<.

1 ]',' verdade Issnj o, portanto, o quo deve-
uiWs fazer ó pedir o empréstimo a nós pro-
«rios, meando com soffiirnnçn sobro o fa-

O CAMBIO Kl?

cia ali d..
O Sr, Astolpho Dutin, assumindo a pr«

sldeuciu á(|iiella hora, mandou «|tie o &r.
Cosia Ribeiro fizesse o chamada, n «piai, cm
um instante, cm um momento, ao coutrttlO
de sempre... não foi feita. »• ,

A Câmara respirava umn ntmospliora pre-
nhe de duvidas, das interrogações dos irio-
incntos do difficiildndcs. O "leader" •da
maioria era esperado desde o meio dia para
a reunião, convocada da nitlc-vcsprra, da
roíiuni .são dc flnançni, du qtiO 6 presidente'.'
E o Sr. Antônio Carlos, anclomniento ei-
perndo, não chegava...

Só ás i;i.2(l chegou o "leader" da inalo-
ria, lendo inicio, desde logo. n reunião da
commissno de finanças,

O Sr. Antônio Carlos, expondo or fins dfl
reunião — para lomnr as ultimas delibera-
ções sobre o projeclo dc lei orçainentarin —
deu a palavra ao Sr. Octavio Mangabclra
para se manifestar sobre ns medidas que ti-
veram votação empatada.

O Sr. Octavio Mangnbcira disse que, nau
tendo sido avisado da reunião de .domingo,
não compareceu A mesmn, de inod,' quo não
assistiu no debate, que então se travou no
seio da commissão, nem ouviu a exposição
com que o relator da rcrcü.i justificou seus
nlvitrcs. Acha que o projecto dc orçamento
deve apresentar equilíbrio entre n receita e
a despesa, porque não scrii i.v/.oavel que a
commissno de finanças propuzesse, ncsli
época, um orçamento desequilibrado. Por
outro lado, já se esgotou o praso, de que
pódc dispor a commissão, p»ira realisar seus
estudos. Nestas condições, em conclusão, vao
adoptar o critério do acecitar ns propostas
formuladas pelo relator dn receita, a respeito
dos vários nsstimptos, sobre os qunes cinit-
tiu parecer, rescrvnndo-se, porém, o direito
de, no intervallo entre esta e n terceira dn-
cussão do orçamento, examinar, com detalhe,
ns referidas medidas, dc modo a, na lercoira
discussão, propor-lhes ns emendas que lhe
occorrnm.

Foi, assim, rejeitada a emenda do Sr. Fio-
rianno dc líritto, reduzindo os Impostos do.%
vencimentos do funecionalismo publico.

_ Em seguida o Sr. Alberto Maranhão soli-
citou permissão para apresentar uma emend*
no orçamento da receita, em substituição a
onlra de sua autoria, que fora rejeitada, jus-
tificondo-n nestes termos:"Autor dc uma emenda rejeitada pela
commissão em sua ultima reunião, c, por-
tanto, vencido, com razões de voto conheci-
das, julgo de meu dever voltar a propor
uma substitutiva ao exame ric meus doutos
collegas, na qual emenda penso se encou-
trnm attenuados os máos effeitos da taxação
nova c da permanência dos impostos de veu-
cimentos sobre n opiirão nacional.

Membro da commissão eleito pela maioria
governamental, representante de um lista-
do que tem um de seus chefes mnis conspi-
cuos no exercício de um elevado cargo dc
alta confiança entre os immedialos auxilia-
res do eminente Sr. presidente da llepubli-
ca, é claro que as opiniões c idéa» desta ju*-
lificação da emenda substitutiva, que voií'

Isto 6 pos.ilvel: si lemii
lióílieus capazes de Implantar u honestidade
c a previdência na ordem publica — o n
confissão do contrario scrh o suicídio oa-
cional — então que emprestemos a nós mes-
IÚOI o dinheiro necessário A satisfação dos
compromissos externos, cruando depositai
miro para nossos pagamentos públicos e para
n venda das cambiais «pio ns bancos não
quiserem vender por uma taxa legitima c
explicável ao nosso commoralo importador.

Ainda hontem nós votámos aqui u nulo-
risação no governo para lançar mão dos sal-
dos da emissão do pnpel-mocdo c empro-
gnl-os em medidas urgentos de udininlstra-
ção. IV um voln de alta significação de nos-
sa confiança ao governo e a meu ver v J»is-
laincule nbl que devemos descobrir o "lever
de rldcnu" para n melhor icpresentação de
nosso drama econômico e financeiro.

B' Justamente sobre esses saldos que o
projeclo por mim apresentado ha poucos
dias no plenário da Cnmar.i firmou sua cx-
püeação c opporlunidnde, Indo AO mesmo
toinpo no encontra da providencia, única, a
meu ver, capaz de nos dar n força precisa
para respondermos á cobrança de nossos
credores com a ordem do pagamento A visl.i,
o que determinará immedinlniiicnle o pres»
tigio dn nome brasileiro.

O Banco do Brasil eslá actualmonlo ser-
vido por directores de reconhecido saber O
virtude c dc lnrgo tirocinio no diÇficil O
delicado mundo das finanças. Que o hnbi-
litemus com uma emissão limitada pelas
necessidades da producçáo nacional pnrn
que scjnin crendos com esta o credito agri-
cola em todos os Estados _c o commerçio
licito dn compra de conhecimentos dc car-
gas dc exportação c venda dc comblacs, nos
termos do meu projecto. sem crc.ir nenhu-
ma concorrência no commerçio de exporta-
ção, desde que o governo ou o Banco seria
um simples recebedor A ordem do ouro
que a carga representasse; rem aos outros
bancos, porque as cnmbiacs s6 seriam ven-
ilidas officialincnle quando a taxa parti-
ciliar não correspondesse A funeção normal
do instituto no jogo licito das operações cm
face dns leis regularei da Economia.

A producçáo brasileira, assim protegida,
teria dc dar dentro cm pouco os recursos
necessários para nossa vida c sua expansão
progressista, avolumando a potência^ mullj-
forme dc nossa riqueza que ahi está já v>-
si vei e a bracejar, Insistentemente, a nos
pedir soecorro para salvar-se, a si, o a nós,
orçando n fortuna da pátria e a grandeza dc
nossa posteridade.

Si esse soecorro chegasse, e 6 meu voto
primeiro, pagaríamos nossas dividas, sem sa-
crificios dos servidores do Estado, tanto mais
injustificáveis quanto a excepção victoriosa
em favor dos magistrados está dando loga"
a reclamações razoáveis de outras classes,
também dc vitalícios, como os officiacs dc
terra c mar, além do clamor dos humildes.
a meu ver mais valioso ainda, perante a
justiça absoluta c n relativa apreciação d.n
necessidades individuacs.

Passaríamos também sem augmeuto de
propor á commissão são aqui postas com íj-aimpostos, que seriam, opportunamentc revis
resalva de daV seu autor o voto de confian
ça no governo, quando este entender fechar
a questão no plenário, para pedir a seus
amigos a votação de qualquer medida di-
versa, que, a seu critério, pelo órgão de seu
legitimo representante na Gamara, que é o
illustrc presidente desta commissão e "lea-
der" da maioria, mclhormcmc possa satis-
fazer o propósito patriótico do governo para,
o cumprimento de seu ncatado programma
de economia c de trabalho.

Antes disso, porém, devemos tornar bem
claras as responsabilidades pessoaes de cada
um dos que entenderam collaborar nos or-
çamento.

Si não estamos propriamente em face de
uma crise nn Câmara, estamos certamente
na presença dc uin possível incidente que po-
dera deixar sulcos profundos na desejada e
necessária harmonia das bancadas cm torno
do preclaro Sr. presidente da Republica.;

A emenda que tive a homa de apresen-
tar, c que a commissão recusou para propor
a taxa nova sobre o transporte do mercado-
rias, continua a impressionar favorável-
mente :'i Câmara, e aindn hontem alguns
chefes de bancadas me procuraram, aconac-
lhando-me propor á commissão uma substi-
tutiva, dentro das mesmas idéas e respeitam»
do as restricções feitas pelo eminente rc-
lnlor no parecer especial sobre a emenda,
de forma a podermos, assim, evitar o tri-
buto sobre a producçáo transportada nas
vias-ferreas e altcnuar dc 50 °|° o imposto
sobre os vencimentos,

E' isto o que venho fazer, autorisado pelo
desejo dc collegas illustres e de grande pres-
tigio no plenário e em obediência á minha
própria convicção.

Anlcs disso, porém, seja-me licito nffir-
mar mais uma vez o que penso se deveria
fazer para dispensarmos esta prop.-ia einen-
da de addicionacs, que é dos males o menor,
e Iodas as outras tributações que não ohc-
decem A capacidade real do paiz e entra-
vam-lhe a marcha da producçáo que deve
assegurar seu progresso c o bem estar do
povo.

Sou em principio contrario no augmenlo
dos impostos, como .também o sou á redu-
cção das despesas necessárias á nossa vida
normal de nação. O que nos offcndc a exls-
tencia còllectiva não são também esses mi-
lbarcs de conlos despendidos com funecio-
narios dispensáveis, mas que, uma vez ex-
pulsos dos quadros, formariam um batalhão
dc mendigos sem capacidade, uns, para ou-
tro trabalho, c sem outra collocação o maior
numero para sua actividade. por não ter»
mos ainda organisada a fortuna movei na-
cional, de fôrma n permittir a absoipção,
sem prejuízos particulares e puhticos, dá
grande massa de civis c militares qne a. rc-
ducção dos quadros do pessoal pudesse ex-
cluir da funeção publica.

Tenho, aliás, opinião conhecida em pro-
jecto dc lei solire disponibilidade de enipre-
gados extranumerarios, o que evidencia nii-
nha opinião contraria ao voto extenso e
erudito, profundo e instruc.tiiA, e, it outros
respeito, justo e luminoso, do nosso illustrc
collega Sr. Gincinato B.-aga.

Não; não é ahi, no pagamento ao pessoal,
qne se vae sempre reduzindo com a nuseií-
cin de. nomeações novas para as vagas, nem
toniiiem na: outras despesas ua-maes da ad-
•Jiin;-! c.çã.i, que está o mal, 0 feio cíincrn
matador de nossas energias; mas, sim, nos
compromissos — ouro — da divida externa,
para os quaes devemos voltar vistas nltcn-
tas, empregando o-, remédios do bom senso

,e da experiência, certos dc que, muita vc?,,
um empirismo intclligcntc c Incido, c um
ligeiro condimento dc theorias, valem me-
lbor e mnis que a formidável complexidade
das doutrinas intransigentes c, muita vez.
gritantemente contrarias a imposições fataes
do meio plicnomenal e das eirciimstancias
e modalidades particulares dos diversos pai-zcs onde devam ser npplieadas essas mes-
mas theorias. A relatividade continua a ser
uma das maiores leis do mundo; e, ainda
agora, a doutrina livre cambista do clássico
e aprumado liberalismo inglez leve de trair-
formar-se no mais feroz dos proteceionismos.

O mal é a divida externa. Pois bem: va-
mos reòuzil-a. Como? Com o papcl-moeda!Mas será possível? Sim, e nem se discuta
mais essa verdade, tão clara cila resulta
do signal dos tempos. Temos o desequilíbrio
orçamentário. O que se impõe, todos nffir-
mam, é o emprego de uma destas medida;;
a) reducção de despesas: b) augmenlo dn
renda, e c) appclio ao credito para o em-
presumo. Pois recorramos a este.

Mas não ba quem nos empreste agora o
sen rico ouro e, si o houvesse nósPli*ir „'. A7^m.o<-» n . ., wp-i ,eu nco oUro e> sl o Houvesse nos nao oBlmi «.» Nogueira — Car» riieumatlso» 1 devíamos qiierer, porque hão temos previ-
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tos, para uma melhor distribuição, substi
tuindo-se nlguns por outros mais em liar-
nionln com a seiencia da administração, para
um_ mais salutar enquadramento da tribo-
tação A capacidade real do paiz, com o fim
dc que a ríação não encontre mais nenhum
embaraço no surto natural de sua iinnicnsa
e promissora potencialidade.

Não sendo possível n mnterinlisação dests
meu voto agora, proponho a seguinte emenda

^substitutivo, que me parece ser. dos males, o
menor, respeitado o voto da commissão so-
bre o augmen. > da porcentagem ouro, quo
obedece no previdente intuito dc um melhor
npparelhnmento alfandegário, .tendo em vista
a finalidade desejada da arrecadação me-
t.illica :
Emenda substitutiva ds emendas referentes

a impostos addicionacs e sobre venci-
inentos:
"Aos ns. 1 (papel), í! (papel), 4, 5, 6, 9,

12, 13, 14, lü, 17, 18. 19, 21, 22, 24, 20, 27,
28, 29, 38 c 43 necrescente-se: 10 "Io addi-
cionaes.

Aos ns. 10, 11, 15, 20, 23 e 25 acerescen-
tc-se: 20 "|° addicionacs.

Ao n. 32, ouro e papel, reditza-se 50 0[V

Demonstração
O addieional de 10 0|» aos números acima

mencionados deve render 25.229:500$ (lia-
pei).

A reducção do imposto de vencimento'»
proposta na emenda será de 9.500:0005» (pa-
pei) o 135:000$ (ouro). Haverá um snlda
papel de 15.729:500"», que, cobrindo o "de-
ficil" de 135:000$ (ouro) (303:750$, papel,',
demonstra ainda o saldo dc 15.425:750$ (pa-
pei), que servirá para evitarmos a inclusão
no orçamento do imposto da circulação so-
bre tarifas a cobrar dns mercadorias de pro-
ducçno nacional nas estradas de ferro, dei-
xando ainda margem para cobrir a possível
deficiência neste orçamento, segundo os cal-
culos do eminente relator du receita.

Os reparos deste nosso respeitado collega,
cuja poderosa dialeelien e impressionante
poder suggestivo c de persuasão são por to-
dos nós reconhecidos com applausos, não
prevalecem em face da substitutiva, visto
que desappareccm da emenda aqucllcs nu-
meros que o estudo superficial do autor
conservou na primitiva emenda, conforme,
accentua a ironia muito hábil e intelli-
gente do illustre parlamentar em seu parecer
especial sobre a emenda qi!2 esta visa coi»
rigir.

A proposta Piragibe fica, por esta nova
emenda, eni grande parte approvnda, em seu
fim principal, tpie é a suppressão do im»
posto de vencimentos, arredada a parte anti-
pathica da tributação nova sobre alugueis;
e, finalmente, a emenda Florianno de Britlo
fica prejudicada, com vantagem para o;.
funecionarios, pois a nova emenda que pro-
ponho reduz o imposto de 10.000:000$, cm
vez de 3.000:000, como queria a emenda
Florianno dc Líritto."

O Sr. Carlos Peixoto externou-se contra,
esta emenda do Sr. Alberto Maranhão, «jau»
do as razões por que assim se manifestava,:
do que temos necessidade não é, no momento
actual, dc reducção da receita, mas do sen.
nugmeiilo e dc reducção da despesa, o ma!s
que for possível.

Em seguida foi confiada ao secretario da
commissão a incumbência de redigir o pio-
jecto c^ ns emendas, para serem assignado"»,
de accôrdo com o vencido, e enviados A
mesa.

O voto no Sr. Carlos Peixoto contra fi
emenda do Sr. Alberto Maranhão foi funda-
mentado pelo relator da receita pela exigui-
dade do tempo para estudar conveniente-
mente a matéria, devendo o orçamento ser
enviado já á mesa.

Nessas condições — disse o Sr. Carlos
Peixoto — a commissão permaneceria na
adopção da taxa dc 10 "|" solire os fretei
de transporte, que foi cnlro as medidas
suggoridas, a que pareceu menos ineonve-
niciite á commissão para attender, de prom-
pto, As nossas urgentes necessidades finan-
coiras.

Fm ferreira discussão — concluía o (lepn-
tado mineiro — terá satisfação cm ventilar
o assumpto minuciosamente, considerando
devidamente, não só a proposto do Sr. Al-
berto Maranhão, como quantas venham n
chegar ao conhecimento da commissão,

Mais uma opinião abalisada
o Sr. Kinib- filmou, Ineonloslnvol iiulnrida-

Ao mu aiiuinptOfi financeiro», nimini i<o muni-
ti stnii, ii nono podido, sobru o projoolo «lu
fixação dn i-.iiiilui» n 12 d.—O euoareolinonio floral que se neoontuou
eni tuiti o a crise ooonomieo-fliiancolra Ini-
cinda nn llllil ntlrlhtm-os, em grande parte,
a Caixa du Conversão; mui. portanto, con-
Irnrlo ao cslaboloulmciilo do iuim •.«¦»;«"n>i•<
cnlxn, quo, pio projecto apresenlado, to*
ria indii-i ns liii-oiiveiil.-nlcs du primeira, scui
t»-i- ns vaniiigciis «pie ella apresentava,

O projecto su refere a quebra «Io padrão
o fixa o cambio a 12 d., poi ser outu o
cambio preciso para «>s proilticlos oxportQ*
dos. SI o preço dc venda destos prodticPis
não dá, no cambio actual, um lucro .suffi.
ciente, n razão desta anormalidade deve ser
procurada uns preços du custo dependentes,
esles, dc condições econômica.! Iiitcrnus, Pro-
mover n nvillaçào du inneil.i com o inliiito
de valiirlsnr productos. me pároco contrario
nos iniii»ipios oconomíeos c aos ensinos dn
pratica. A quebra dn padrão produzindo u
oncnreclmcnto geral não traria, "na roall*
ilude", nenhum nugmeiito de lucro aos pro-
iluclorcs.

Quaiilo A luxa escolhida de 12 d. por mil
réis, o não ser futuros esclarecimentos, não
creio que ella resulta de Cliicuios, Para fi-
xnr com segurança o valor "001110!" da
nossa moeda seria preciso avaliar 11 massa
mclallica-ouro, «pic( dado o estado dn nossa
circulação e os nossos meios de compensa,
cão) necessitamos para o nosso commerçio
interno c externo. Os problemas monclarios,
dírocia uu indlroclamehtc, são dominados
pelas queslõe:; de massa e dc Intensidade
dn circulação desta massa niotnlllea, Toda
taxa de cambio fixada cnm o desprezo des-
tes elementos será forçosamente arbitraria.

A fixação de um cambio baixo produziu-
do rapidamente o oncnreclmcnto da vida e
os consumidores sendo todos nós. Incluídos
os próprios produclores, é de toda lógica
concluir-se que, neste ponto, os interesses da
classe dos produclores õslão cm cpnlrodlcção
coin os interesses geraes do paiz.1 «at» 

Tornou-se uma

grande Potência

a Jonlhcria Adamo, pclu sua possante
organisação, batendo sempre o recOB*d
pelo fino gosto, obras de lei e preços
ultra módicos.

•'*•*»•

A Isnprensa cariosa
Faz annos amanhã a «Gazeta

dc Noticias»
I)e véspera saudámos gostosamente os nos-

sos presadoa collegas da "Gazeta dc Noti-
cias", que amanhã festejam o 41° a uni versa-
rio dc sua fundação, lisse longo período, du-
lantc o qual tão intimamente estão ligados
os maiores faetos da historia do Brasil á acção
jornalística da "Gazeta dc Noticias", tem si-
do pontuado de transformações o de alterna-
Uvas que o órgão popular crendo por Ferrei-
ra de Araújo c Henrique Chaves vicloriosa-
mente atravessou. Hoje a "Gazeta", entregue
a nova direcção e trabalhada por jornalistas
que conhecem a fundo a profissão, ó dos nus-
sos melhores jornaes, interessante, vivo, va-
rindo. E' com a maior sinceridade que npre-
sentamos aos confrades os nossos parabéns:

. _t»fr, 
J-W3B5IBS3

fAULO PASSOS S C.

(ühbs, inglez.—Teleplinne
8IU, Central.—Rua Santa

Luzia.202
-»—«**»•

l Elixir de Nogueira — Milhaires d* -ti^ilâdus

Xarope efficaz para curar bronchite,
coqueluche, asthma, rouquidão, ca-

tarrho, resfriados e

qualquer tosse
¦iii-ii.. 3 —JWb_* 1 ¦»-- 1.1 ..—_

ft chegada a üsiioa dos Srs.
a. Soares e fi Gosta

LISBOA, 1 (A. A.) — Como estava aiiniin-
ciado, chegaram esla manhã, pelo rápido, os
Srs. Affonso Cosia c Augusto Soares, respe-
clivamente, minislros das Finanças c das He-
lações Iíxtcriores.

Na "gare" do Rocio aguardavam a chega-
da dos referidos titulares o representante do
Dr. Bernardino Machado, presidente da He-
publica; o Dr. Antônio José de Almeida, pre-
.sidente do conselho; todo o ministério, sena-
dores, deputados e uma numerosa massa po-
pular.

Os Srs. Affonso Costa e Augusto Soares fo-
ram, ao desembarcar, alvo de uma ciithu-
siastiea manifestação de apreço, lendo a mui-
tidão erguido calorosos vivas á Republica,
seus proecres e ás nações álliadns.

O cortejo, então formado, por lodo o per-
curso foi sempre victoriudo pela enorme ns-
sistencia.

ESCOLA SUPERIOR DE COMMERÇIO
li. GONÇALVES MAS, 40 

"

¦«•*!»-

etrn
Fora

.lülZ DE I*0'UA, 1 (A NOITE) — Falleceu
o Exma. Sra. D. Maria Augusta Barbosa, mãe
do Dr. Agenor Barbosa, director do Banco
Mercantil dahi.

-_eo»B-

Os moveis de nosso fabrico satisfazem
os mais exigentes, pelo esmerado

acabamento e elegância
de desenhos

LEANDRO MARTINS & C.
Ourives, 39-4J-43
OUVIDOR, 93-95

Os despejos de Aiuizio
Azevedo

i'uv quo nãu vícriuii nu'•Barroso"
'O "Dnrrosii", a despeito do pedido dn rtf«

nlslerlo dn Kxlcrlor u dn nulorimiefio d<i Sr,
ministro dn Marlnhn, nno Ironxo ua Diienos
Aires, de onde veiu couilininndo o "Ituy Jj,u-.
husn", o mitigo "Júpiter", do l.loyd llrnsl
lulro, os resto.-, niortacs «lesse itiniide prlncl»
do du iialiirallsino, «pie ini Ahil/lo A/.cveil»»,

Ksto farto 6 de causar liftslitnlo estranhe-
7.1, dado o onipoiilio com quo um gririo dc
amigos do pranteado eseriptor conscgtllu du
Mliiislcrlo da Marinha, por Intermedia do lli-
ninrnty, pudessem vir a bordo daquellu va.n
de guerra, npc/ar dc mio encerrados cm ur-
na, o .sim depositados em caixão coiiiiuuui, os
restos de Aiuizio A/xvcdo.

Deu-nos, porém, explicação de tudo o Sr.
Sortorlo dc (insiro, jornalista (]U0 fc/ parlo
dn embaixada brasileira /is feslns do Tu«
Ctllll.lll,

—-Dc accôrdo com o qua ouvi do almirante
Gomes Pereira e do Sr. capitão de fragata
Severino Mala, disse-nos nqticlla collega de
imprensa, o "Ilarroso" tinha ampla nulr~i«
sação para trazer os despo.jos de Aiuizio A/e-
vedo. Aconteceu, porém, que 110 din marcado,
depois de atracado o navio, i.ão nppnrCCCU
unia pessoa que, devidamente ai.lorisail.i, pu-
«lesse ohter da niiiiiieipalidude de Hucnos Ai-
ros n necessária licença para retirar o caixão-
do cemitério dc Itccolcln,

Nestas condições, absorvida n embaixada
nos negócios delicados do sua missão, c sem
autorlsação i'xpre.ssa fornecida (píer aos mem-'
bros da legarão, quer A officlalidade do "liar-
roso", foi impossível n trnslttdaçfio dos restos
do romancista nacional,

ICstc fado. concluiu o Sr. Serlorio dc Cns-
tro, nJiorrccou bastante nfio só n offleinlldndi
do "Barroso" como muitos brasileiros, la-
montando Iodos não haverem os amigos dc
Aiuizio se lembrado do que era essencial ao
seu patriótico desejo — a Olltorisação da fa-
inilia para a retirada do caixão do cemitério
de Rccolcln.

''íTnsvíiPíiní'*;" c|!':irro' especiaes para200i'iini/ia«iw réis com valiosos brindes,
l.ype; Sá i C,

A IV Exp sção úi Associação
de Aqtiarellistas

Inaugurou se ás l.'l horas, com .. pri-icnçado Sr. ministro do Interior, - Exposição
du Associação de Aquarcllistas, num dos sa-
lões do l.yeeu de Artes e Officios. Nesse ^er-
lainen figuram 69 bons trabalho.-, - - tem; -ra
cnveiiiizada, "gouacbc" c nqunro"'' nssi-
gnnndo-os Amoedo, Archimcdcs da .'." , Au-
relio Figueiredo, II. Bcriinrdelii, Brocos,
OalTAra. ]-'er]iandes Machado, Fiúza ' ima-
rães. Ilapliael Frederico, Malaguti, Sclingcr
o Teidccr.

A IV Exposição d? Aquarcllistas agradou
bastante a quantos hoje a visitara», luclusii
ve o titular da pasta da ,Iiisl'-i, ,ue >
pi'" .-ímocdo deu quanto necessário cm in-
formações a respeito dos quad.os cxpoílo

Além d expositores, numerosos artistas
foram presentes ao neto inaugural, e senhoras
e scnhoritns, amadores c iorniili-'
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Âs ultimas eleições
uruguayas

A vietoria dos nacionalistas-Ü
Sr, Battle y Ordonez renuncia

á sua candidatura
MONTEVIDE'0, I (A. A.) — Está plena-

mente confirmado o triumpho obtido pelos
nacionalistas nas ultimas eleições para a for-
mnção da Assemblea Constituinte, que teria
de refundir a Carta Fundamentai da llcpn-
blica. Confirma-se lambem que o Dr. Battle
y Ordonez, cm conseqüência dessas derroto
do elemento official, retirou o seu projeclo
para a constituição do collegiado eleitoral,
renunciando ao mesmo tempo á sua candw
tintura ú terceira presidência da Republica.

> .»_o>a- 

cura as tnflanimações doj

MOURA BRASIL Rua Dríguayaua.. 37
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0 enterrasnento do capitalista
italiano conde Devoto

B.UENOS A1IU-:.S, 1 (A. A.) — Ti ' ..-
ordinária imponência o enterro do conde Au-
tonio Devoto, roalisado boje. A* liora anniin-
ciada já se encontravam reunido., no palácio
Devoto numerosos amigos do fallecido, os di- •
rectorias do Hospital Italiano, Jo Banco
(1'llalia e Kio de Ia Platn, do Asylo Iumb. ')
I e de todas as sociedades italianas desta ca-
pitai. Retirado o corpo do l.,1. »io. e do
palácio, foi conduzido n mão dali alé i sede
do Banco cVIlnlin e Rio de. Ia 1'lr.ta, acompa*
nliado (iclos membros dn familia, amigos, re-
presentantes da imprensa, dele"a,õis de to-
das as sociedades italianas e de irmtas ar-
gentinas, conduzindo as respectivas ' ndei-
ras e de enorme mass.. do ;..»vo, Cbegndo o
corpo ao Banco, foi então levado p, »a o co-
che fúnebre, formando-se então 11 enorme
cortejo dc carros e automóveis. N.i "ite ia
o coclic, escoltado pelos meninos .' .'.-; 'o
Humberto 1. precedidos de uma banda tíe íim-
sica; logo após vinham numerosas carrangons
conduzindo ihnumeras coroas ffc . ; ualu-
raes c depois os carros com a familia c ;r dc-
m..!j» pessoas presentes, seguindo > ' .. para
a egreja de N. S. dei Pilar, onde foi vesada
a missa de corpo presente. Tcrmhn.da a ce-
rimonia-religiosa, foi o corpo conduzido, foi--
mando-se o cortejo nn mesma orde: para ti
cemitério da Rccolcln, onde .oi d: lo á se; ai-
tura;

Na oceasião dc ser o corpo encerrado na cry-
pia do monumento funerário '... familia 1)»--
voto, falaram diversos oradores, cnnltecendo
as virtudes e o espirito cinprelicndedor c
philauthropleo dn fallecido,

-v—.CS»M»—

Elixir dc Nogueira — Unico que cura syphilis

A fluxiliaire quer* alu-
gar carros da Central

A Compagnic Auxiliaire de Cbemins de
Fer du Brósil está, neste momento, a braços
com a crise dc falta de material rodante. Co-
mo se tenha augnienlado o seu movimento
pela diminuição lambem dc navegação para
o sul, a administração daquella companhia,
na impossibilidade de importar esse mate-
rial, propoz á Central do Brasil o aluguel de
um certo numero dc carros fechados dos que
transitam na linha auxiliar, pela quantia de
8051000 por cada 11111, pagos mensalmente.

Essa proposta foi dirigida á Central por In-
termedio tio Ministério da Viação.
—— "'¦— ¦'¦¦ ¦ » «»_qo|Ei '• " ' » im—
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Quereis apreciar bom e puro caie?

SÓ 13 Pfsl

A POLÍTICA em qoyaz

T>o Sr. deputado Ramos Caiado recebemos
uma carta, a que não podemos, por nfflueti-

jCiía de aiateria, dar publicidade hoje,-

O Supremo julgou não eqiü-
parados aos dos desem-

bargadores os venciuiesi os
do procurador do E.do Rió
O Dr. Moscoso .lunior desempenhava as

funeções, no Estado do Bio. de procurado!
geral do Estado, quando cm bSflti uma lei equi-
parou os vencimentos daquelle cargo aos (pie
percebiam os desembargadores. Em 1897, 11
lei de orçamento estadual, porém, reduziu oSj
vencimentos do procurador, razão por quo
propoz elle contra a Fazenda do Estado uma
acção no Juizo Seccional, para o fim de ser
a mesma condemnndu a lhe pagar a differcu-
ça tle vencimentos que deixou de receber, cm
virtude da lei orçamentaria. Foi a acção .ini-
gada procedente, mas a Fazenda do Estado
nppcllim para o Supremo e este. na sessão de
hoje, sob o fundamento de que aos procura-
dores, unicamente porque a lei dt» lSOli lliei
equiparou os vencimentos aos dos dcsemjiar*
gadores, não poderia ser nppllcado o disposi-
tivo constitucional da irrcductlbilidadc tle
vencimentos, deu provimento á appellação o
reformou a sentença de primeira instância.

1. « ¦_»>_¦. 

CAFÉ' GLOBO Cliocolale .O.oilboiW
finos e tantasia da

chocolate, sò de Bhering Sc Comp. rua Seta de
Settrckro n, ioj«
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Como os curandéiros da
Gamara querem

cura l-o

Tsntas c-tí ímfas
• o
Sis,
jusl
Ç..S
Viu.

eças r.;u
scntonçao

Sr, Antônio Carlos, em nnle-tra ciViit o*
Macedo S'ires o Octiivln Mang.ibi-Hii,

i ficava a altitude da còmmlasílo de t'nan«
cm rclnçàu nu projeclo de lcl orçamenta-

- \ reducçilo de tlelcriiaiiiados I rlftas (•
anuo necessidade que nos vou preoccupf.i1! n
Incidência dn toxn dc transporte, ntí 20 o'»,
lia dc ser dlfferencindu por produetos, rpic não
podem ser. Iodos, gravados ludlslliicliiinunlo,

«— \\ quanto A situação do? funcionário»
nddltlos '.'

— Só em terceira dlscussüo n nsscnlnrcnios.
Ii n "leader" saiu, ena compaaihla do Sr.

[ilaccdo Soares, ta visilar a exposição ue nu».».
(a SU. ASTOLPHO DUTRA INTF.lt-

IMíBTA O VOTO DO SU. <l.\".INATO
B MANHKSTA AS SUAS 3VMPA-
TP.IAS PELAS IDftAS -)0 5'It. MA«
KANiiÁO

Sr. Aslolphci Dutra
C.incíianlii Uragíi teve

ii'
um V-llt

a,

• que o
ge .in nr-

u a opinião desla capital paia nltrahir
ulislnilo. An que nsscvcrn o presidente

com-
o !i

víín
IhCS-
que

tecer
go: o

0
Sr.
rasl n
a dn
da Cnninrn, as medidas suggerid
missão de finanças da casa do Congres
que pre-ide, como a taxa de Irniisporl;
incidir principalmente — exclusivamente

mu — sobre o operariado do Interior,
tira dn terra ti necessário para nos ..ba
e pnrn dar n esta capital o confurlo, o
i o luxo çiuo nqui se encontram,

II.-i acjui um grande operariado, hpcrnrlndo
tio ICstndo, que gosn de exccpcionnes favores
e tini» vive como parasiln do operariado ogri-
cola. Não é isto um mal nosso, mas de todo
o mundo esle dc que nos dá amostra o nosso
r.pcrnrir.do liltorouco, com vonlngens ei--:-i>ccia-
les na nazfio dirccln <la situação de augmoiito
jlo sobrecarga dc impostos sobre a popu ação
laboriosa do interior; cm liuio o mundo o
lijievariado que m.e, cjuc faz greve, cjuc rccln-
jnn, que quebra Inmpeõcs, que se impõe, pelo
mio. colicsão, 6 ti das grandes cidades, Os do
iulcrior nem tem Intiapeõês parn quebrar, nem
çnudes para queimar... A situação nossa não
c, porím. singular, 1-illa é assim e-m lo.ia a
parte.

Das providencias suggcridns para dcbelliir n
ni;c. o Sr. Astolpho Dutra pc.isa que n sin;-
gerida pelos Srs. Alberto Maranhão ti l.vra
Tavares ó n menos má, lím todo o ciso, disse
S, lis,, falo desprcoccupaclaiaaenlc, ena jan-leslra, e não neredito que n minha opinião
deva ser ouvida nesse sentido.

Acho, concluiu S. Es., que o Cincinato
tlou muito bem, I-'.' pena cp-.e n imprensa
faca coro eoui a snn opinião.

Perflou-síi o «Koonlnjgln
WUhdlnilnu»

I.ONDIIP.S, 1 (A NOITR) m 0 vapor-cor.
i. .o ii..ii.iiide,- "Koculiiíjtii WilliLlniiim", tio
4,200 loncliiilns. janleil rui uma mina, nas
proximidades tia liarcn-phiirul Nord-llliulct',
liuio pnucn depois a pique, Monci.un dlvcr-
sus htiineus dn Irlpiilaçâo,
Pareço quo oa infllezes
dostrulrum ií:n ZoppoUn

LONDÜEB, 1 (Havns) — Os jurunes dl/em
que entro os "Zoppolln" iiue toannraiu parle
no ultimo "raid" sobro os condados dc lé-de
o mesto, um fnt ulllnuldo pelo fogo dus l>a-
lerlitH uuli-aereiis c, sc.-.umln parece, Col n
phpie.
Us maaniíicos resuBín-
doa úá batalha do

Som mo

119

A offenulva de do-
Incessantes «• multo
iillemõej, Hobreliiilu

011-
não

lan jornalistas a me oini-

1'AIIIS». 1 Clavas) —
mlngo foi fcciiililu de
vlDleitliut iiiiiiia-ahniiies
contra ai nia direita tlu sector tiaiiccz. Ttithis
os tcntullvuB, porém, fracassarasa c renderam
au Inimigo elevadas perdas, devidas prlncl*
palmonto nus fogos cruzados da» baterias
{tostadas nas duias niin/jcns do Bommc,

O terreno conquistado já foi solhlumcntc
fortificado.

Os resultailoa do boiallin do Somme, até o
presente, sãu exccllentes, independentemente
mesmo do terreno conquistado, os francezes
Infligiram no Inlnilgo pesdas coaislderavcla,
nn nada comparáveis iíb relativamcnlo insi-
gnificnntcs que Boffrcrom, Além disso, n of.
fensivn iillr.-ihlu para n frente occldcntal In-
das a'< reservas, ou sejam l?l divisões no
conjunto desta frcnlo, correspondentes a nua-Ini quintos do total das divisões cm aclivida-
dc no Exercito allemão. Islo facilitou a guer-ra de manobras e pcrmlttiu aos russos as
suan recentes o lirilliaiiieo victorlns.

Vê-se assir.i a importância dn simuUnnci-
dado dai operoçOcs. Si os resultados diários
cntiio mijfitos a viclssiludcs inevitáveis na
guerra, aicnhumn duvida pode haver com re-
spcito ao suecesso final.

A d?.fí3]çii doimperador
Francisco tj^sá

LOXDIIKS, 1 (A NOITE) —. Segundo infor
matai dc Xinich, o imperador Francisco .lo-sé apanhou um grande resírindo ua oceasião
em que assistia a umn revista dc tropas da
guardfl na esplanada do cnslelio do Schoen-
briuni'. O resfriailo leve, porém, complicações
e o eslado do soberano é grave, Os médicos
e n familia estão alarmados, receando que o
imperador, devido ú sua avançada c-dacle, nãoresista ú moléstia,
As operações na fron-íelra luso-aUemSi da

Aírsca
1 (A

l'.. arrematou, si
ii in ... uuda disse.

O SR. ALBERTO MARANHÃO !¦:'
PELOS ADDIDOS IC POR i/.MA NOVA
EMISSÃO !...

O Sr. Alberto Maranhão diz que a providen-Cin que pareci; vac ser tomada para com i>-i
fiinccioiiários iiddiilos — dc sc lhes dar a;re-
nas n ordenado no exercício vindouro, é iden-
tica ú de que teve a iniciativa na sessão pas-sada. Acha a medida razoável e melhor cio
que corlar-se a torto e a direito em lodo o
luuccioualismo,

O Sr. Alberto Maranhão diz que n grande ne-
ressidade actuai é a de uma grande emissão
liara estimular as fontes econômicas do nor-
le, dando-se á industria do algodão o ilescii-
vola tinento que ella deve ler.

O SR. CINCINATO E' RADICAL-
MENTE PELA DISPENSA EM MAS-
SA DOS PUNCC10NARIOS DEMIS-
SIVEIS

O Sr, Cincinato Draga, em palestra com o
desembargador Palma, trocava idéas sobre ns
providencias reclamadas para conjurar a crise
financeira. Dizia o deputado paulista que, cm
matéria dc factos. não ha opiniões, O epie,
em ?eu voto, vencido, ao projeclo dc lei orca-
montaria, affirmúra, é a verdade exncía cl.-i
nossa situação, sem cores carregadas, Fel-o:nlmn, desnpaisonnclnmente. E tão justa é n
sua apreciação sobre, o nosso estado de cousas,
laffirmou, que um jornalista, seu amigo, lhe
dissera pela manhã : — O que. você disse é a
expressão nilicla, iiisophismavel da verdade;
concordo com você em tudo; mas no jornalaião posso dizer isso, que vae de eu.outro aosInteresses e. aos desejos da minha clicmlcla,ipic me sustenta com o tostão..,

O Sr. Palma objecla que o deputado pau-lista é muito "radical" nas medidas qiu- nil-
voga.

Como radical ?Você quer qnc em una òrçnmenlo en-conlremos remédio para males qne vem dedezenas de annos.
—• Não foi isso o que eu disse, liu esptiz ahossn situação, tal qual é c asseverei que não

podemos permanecer eom a pratica de admi-aiistrnção a que nos habituámos. Precisamosrcdiizir os quadros do funceionnlismo, porquenão li.-t outra solução para a reducção da cies-
pesa.

Mas, c os "direitos adquiridos" ?Respeitados iodos os "direitos adquiri-replicou o deputado paulista. Os quu-das repartições publicas foram tiufímcn-lados escandalosamente no qualrieiinio passa-cio. lisscs fiinccionnrios, com que. o favoritis-mo partidário sobrecarregou o Thesouro, nãolem dez annos de exercício c não são, assim,vit.-ilii.-tos. Podem c devem ser exonerados pa-rti nllivinr as despesas. Ao demais, si você,como .uiiz que foi, durante tantos nnnos, sc5'isse nn contingência de sentenciar sobroenusn contra o Estado pela demissão delunecionano, voi-è dar-lhe '
si verificasse que essa "
caprichoso, sem causa, attingindo a umoulro; mas si você tivesse dedispensa sem '

S:'|'' :l Sil.V'!!Ã° P»Wlea.' nllínghidõrpõíciilcno equ.lalivo a todos os clemitliclos,ce nao coaadcmaaaria o EstadoQuanto a isto, elo pleno'accorclo,-ii o hr. Cincmolo Braga proseguineonsuloraçoes, salientando quulima época como a actuai, vercanda venha disputai», nasclidn.s dc favores pessoaes,
que oneram de. um modorendas do paiz.
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o Rovuina carregados de tropas loram nlvode intenso logo dos allemães epie estavam es-condidos na margem esquenta do rio. Os
porluguezcs tiveram dous mortos e cinco ie-ridos. Três dias depois, os porluguezcs pe-i;:-Jrarnm pelo Hovuma e atacaram os nllc-anotas nas duas margens, iiilligindo-ihes
grandes perdas, lintro u.- uturtos liliBUKlCS cs-
IA o officiai que commandava as forças ini-
iuitjas naquella região.

li caso yrayo k siepcao de
liens a um inventario

A sonegação de bens cm inventários, a quese procede nas varas orphonolugicas e cíveis,
é facio que, ao par ele outros, também grn-ves, se pratica abusivamente, com prejuízoia« mõr parto dos casos de menores a quemta.es bens caberiam por partilha. Foi por is?o
que o 2" curador dc Orphãos, Dr, Raul C-i-
uiargo, passou a exercer severa vigilância,
n pralicar diligencias que n lei não lhe nl-
trliaue, mas necessário é que as faça, parnc^ fim ele, conlra essus praticas iisunoralis-
simas, dar golpe dc morte. Agora mesmo,
em um inventario a que se procedia na
li" Vara de Orphãos, acaba o Dr. Raul Ca-
inargo de constatar um caso de summa grn-vidnde, pnrn o cpinl pede no juiz, Dr. Angra
de Oliveira, enérgicas providencias. O inven-
tario se fazia por morte da 'mulher do iu-
veularinnle Joaquim Mnnoe! de Campos
Amaral, que. sendo sócio dc importante fir-
mn commercial dn nossa praça, occultoti no
processo esta qualidutle para o fim de. son".-
gar-lhe a quantia dc. 225:0009, após haver
declarado ciue apenas 938:0008. .relativos n
immoveis, deveriam delle còiaslnr.

De como conseguín saber isto o curador
de Orphãos. assim o diz ellc ao juiz chi
-' Vara de Orphãos;"Cumpro o dever cie trazer ao conheci.
attcntp do juizo faclo cxlrcinamcnlc gravo,com relação n este inventario. Tenho habito
elo procurar informnr-mc, tanto qunnlo pos-
si vol, dn profissão que em vieira exerciam ns
inventariados, afim de, por certas indica-
ções, avaliar dn exactidão tíns declarações
prestadas pelos inventnviantcs, Desta vez,
innnuscãndo um almannelt, r.a parle indica-
tivn das firmas commcrcilies achei a dc
F. & T'. Desde logo nr.lci a coinciclciicin :le
e;lar installnda estn firma ena dous prédios
do espolio, combinando o sobrenome do In-
vontariante com o primeiro que figura na
razão social. De.sperlou-se-in?; ónlõo. a eu rio-
sldadc de fazer, maiores Investigações, dlri-
gl-me ã Junta Commercial, obtendo logo
confirmação plena de minhfií suspeitas. Da
certidão junln se verifica: que o inventa-
ri ante Joaquim Manoel dc Campos Amaral
é sócio da firma F. & F., e que, segundo o
capital social, o enpilal fornecido por esle
sócio é de 22õ:000S. O invonlnrànnlc, quer
i,o termo de fls. , quer cm suar, declara-
ções flnaes, oniilliii n qualidade de com-
merciante o oceultou os haveres do estábo-
lecimento commercial.1"

Termina peiiijulo o curado? que seja 3i>
plicáda a pena estabelecida na orei,- livro 1*,
tii. 8B, para;!, fl"; "e o line ou mãe, on cjual-
quer outra pessoa ciue, por mandado de Jus-
tija^ fizer inventario e íicüe sonegar e en-
cobrir alguma cousa. assim movei como de
raiz, que fosse dn defunto oo tempo do seu
fallecimento, perderá parn o, menores tudo
nquillo que. sonegar, ele."
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;, AS COMMISSÕES DE FINANÇAS
\>, DO SENADO E DA CÂMARA SE-
à HÃO CONVIDADAS A ASSISTIR A
È VOTAÇÃO DO APPELLO QUE A.
j; RESPEITO VAE O COMMERCIO

FAZER POR INTERMÉDIO DA
LIGA

A Liga do Commerolo, cm sessão hoje ivnli-
sada, da dlroctoria, discutiu um Imporlanlls-
sinm assumpto de Interesso geral, ligado ú
discussão dos nrçamentos nn Câmara, cujos
principaes recursos foram nli aventados n.i
1'llima sessão. l'ni tlellcs, o iiugmunlo de¦lli "j|" dn quota-oiiro ndunnolrii, pnrn (iã 'v,
Inl ensejo du reunião dò commercio n que nl-
ludlnios, onde se ventilou liargnnicnto u e-rrei-
Io que lul IlUglllClltu irá produzir cm dclfí-
luentu não sti ilii próprio intcreH.se do com-
mercio copio, prinçlpiiliaicntc, do govoruo,

Ahertn « sessão ás 15 e .meia horas, pelo
presideiilc Sr, Ríiliialho Ortigao, declarou este
que, uialreinentcs n outros assumptos do que
ni-sle momento u I.iga se vem occupfludo, ou-
trus, jiuréni. sc fnz mister sem d -n-a dis-
çulir, já peia sua opportuiiidndc, . porque
estão chi evidencia altos Interesses do com-
mercio que, prejudicado, nena por isso veria
com semelhante, sacrifício solvidn o crise cm
que sc debate o governo, parn st luceiouar o
seu equilíbrio orçamentário. O .Sr. Ramalho
Ortigao, em linha:-, geraes, expõe o assumpto,
dizendo que o augmento projecludo da quoln-
ouro, que era até 11)15 do ilã "j", pelo projerla-
do dc tiú "i", daria no seguinte resultado"! umn
mercadoria quo pagasse 1008 do direilo no rc-
gir.ien da quota dc 115 V C do cambio da 10,
ficaria por \'Ài% c, ainda, com a tnxn pro-
jcc.lada. por l,'H-;: dc onde se evidencia que o
augmento de (nrifn que já era dc 2-i "|", pas-
saria a ser então de 57 "',".

O Sr. presidente entrou ainda cm cousldo-
rações circmnslaciailas, nlludiaado de quan-
do cm quando ao pareceria do Sr, Cinvinnto
Ilrngn, npiilaudindo-o com vigor, com applnu-
mis ainda dos demais membros da directoria,
continuando por fazer um estudo compornli-
vo das receitns-ouro, no decciaaaio 1905-1914»
onde sempre se mnilifestou saldo ju-oporcio-
uai á situação fhinnceirn de cada anuo, pon-
cio cm relevo, nesln parle, os últimos orca-
mentos do governo Rodrigues Alves. O ora-
dor nllllllill que naquelle dcccniaio o saldo da
reccita-ouro se elevou a
que Impressiona, quando
ouro não tem correspondido ás exigências do
movimento financeiro, quando outras causas
superiores fazem o pavor do desequilíbrio, tio"déficit", d.\ ruina dns nossas finanças nos
quadros orçamentários.

Si com o augmento —continua o orador —
da qítota-ouro, quer sc conseguir um duplo
equilíbrio parn essa fonte de renda, como cn-
tão se fará para a obtenção de resultado iden-
tico no orçamento papel ? Claro eslá que com
as lembranças intempestivas dos nuiis pesados
encargos dc tributação.

A oração, do Sr. Ramalho Ortigao, nuc se
uitrccortava de curiosos dados estatistico-fi-
naiieciros, terminou com a proposta por S.S.
apresentada para, do que havia exposto, for-
mar, conjuntamente com os seus collcgas, ba-
ses para umn representação a ser feita ao go-
Verno; sobre, o assumpto, proposta que foi ac-
,.„li., .,.,.,„:,. i.. ' ,'.O Sr. Othon Lcontircios propoz ent.io quesc-
convidasse o Dr. Cincinato Braga para assis-
tir ao debate final da nllaidicln representação
proposta, que ainda foi ampliada por este aos
demais membros das commissõcs de finanças
lia ('.amara e do Senado, sendo approvnilo por
unanimidade.

Em seguida o Sr. Bcrlhold Tliciner, dn casa
.l.inowitzcr Wahle cli- C, propoz que no estudo
dessa representação constasse unia indicação
sua para que. se projeclasse um outro meio in-
dircclo de obter o governo o resultado do
nugmoaato cia quotn-ouro com um fundo espo-
e-iat de impostos cquilaiivos sobre os direitos
aduaneiros, impostos prediacs, de profissões
c incluiria, municipaes, etc.

Essa indicação ficou dependente dc solução,
marcando o Sr. presidente nova reunião
para a próxima terça-feira.

ô Hvre-èamhíò entre'
o Brasil e a Argentina

Unia Informação do Sr, Dr, Sou/.»
Danías

A linprciisa dc lluenos Aires, ciít Hftllelri
aqui illviilgndn pelos collcgas dn manhã, re-
gl .lu o faclo de eslar assentada entro a Ar-
gcullna c o llrasil a celebração de um Ira-
tado de coniauerclo onde seria a mnis im-
portanto cláusula n do llvre-cainblo cnlro os
dous paizes,

No Ilaniaral.v, porém, onde falámos com
o Sr. ministro Souza Dantas, fomos gentil-
mente Informados por S. líx, serem destitui-
das de fundamento taes noticia..
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gar-lliu indomnisnçao
fim um rccnnln aprazível tia listrada \V-

lha dn l'avuna vivia o Sr. Abel Rodrigues do
Ciirvãlbo entregue, tranqulllo e calmo, ú
iriai-ão dc porcos, leitões e bacorinhos. Pas-
.saram-se os dias e o Sr. Abel, cheio dc sa-
ÜEfnçilo, viu lorunrcm-so leilões c bem ca-
vados os bacorinhos c, ainda satisfeito, po»
sc a coidal-os: trinta e sete leitões, trinta
c sele porcos 1 Não durou muito, porém, u
alegria do Sr, Abel. Malvados, entraram-lhe,
cerio dia, pela herdade nus homens farda-
dos e, niostraudo-lhe mn papel, qnc lhe dis-
serniii ser tiinii inlimução do agente dn Pro-
leitura local, appreliendcrain-lhc n vara dc
porcos, dizendo-lhe lambem que Iodos clles
iriam ser abatidos cm Santa Cruz c n carne
entregue, no consumo publico. Partidos ns
porcos, soube o Sr. Abel por qnc assim agi-
ram aquellcs homens: o dircclor geral dn
Saúde Publica por nli pnssnrn e vira o chi-
queiro. Voltando á repartição, expediu um
officio ao prefeito, pedindo providencias, lis-
te, por sua vez, ordenou ns providencias ao
agente municipal do districto e este ordenou
0 npprcliensão,

3\Ias o Sr. Abel, no enves de ficar chorando
sua desgraça, buscou uin advogado e resol-
veu ticcionnr a Municipalidade. Apparcceu
uma acçád nos Feitos d:. Fazenda Municipal,
pedindo indomnbnção pelo dainuo soffrido
pelo Sr. Abel. que se. baseava em irrcgulari-
cludes. havidas na apprehensão. Allcgava que
os porcos não foram abatidos cm Santa
Cruz; que nn agencia ela Prefeitura, nada
constava «obre o acontecido, nem no elepo-
silo tinham clles dado entrada... Onde pa-ravam os'sein porcos?

A •cção seguiu os seus tramites, Indo de
pbase. çm pbase, sendo julgada procedente,
levando-a 'a Fazenda Municipal até as cama-
ras rounidns da Corte, onde quatorze cies-
embnvgadçtres, reunidos, julgaram o pleilo
dos Í17, porcos, opinando pelo direito invoca-
do pelo Sr. Abel, d vista das irregularidades
da npprcliensão. Ainda interpoz a Fazenda
Mimieip.il recurso para o Supremo, onde hcw
je 03 Srs. ministros também discutiram o
caso, lerminando por ser negado provimento
ao recurso da Fazenda Municipal, conlra os
votos dos Srs, ministros Pedro Lossn, (lodo-
fredo Cunha, Oliveira Ribeiro c Murtinho,
que. aniiullavriin todo o processado, por cn-
tenderem que a acção deveria ser proposta
contra a União e^não conlra a Muniçipalida-
ra cffectuada por ordem do prefeito do Dis-
triclo Federal, que responde em seus aelos
de olTició' pela justiça federal.

Assim loi que levou o Sr. Abel o pleito
dos seus 37 porcos até o Supremo Tribunal,
...... i.,— ¦¦  s) s^^Hp ¦ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦- ¦ ——
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O Dr. Cesario Alvim, juiz dn 5" Vara Ci-
vel, condenaiiou bojo á pein dc seis mezes
de prisão c á mulla de õ °|° a Manoel Alves
c Domingos Alves, epie, no dia 10 dc abril,
penetrando na fabrica tlc logos de Manoel
Joaquim' tio Azevedo, n rua Iguassú, furta-
ram vários pacotes de dynnmitc, avaliados
em 3401000.

fe impostos
üÜKTa 2'3prcsc53;jnç;i.o cl-:\ Cr.>

rKara eae Oommepcio ^

A Câmara de Commrrclo Tntornnclon.il tiollrasil dirigiu ao Sr. priisldeult} e in.ii»inenibros da Câmara dos Uepulnuos u so
guinle rcproseiilnçílo!"A Câmara dc. Commercio IiitornncInn.ildo llrasil, Instituição fuuil.idi por Inlclallvndo governo fetlcrnl pnrn promover, pi r todasos meios a seu nlcaueo, o auginonlo dos nos-sas relnçõcs iiiercnnti •, o indiulrlnoj com osdemais pnlzes, pede ven"n para v',V, Com ti dorespeito, representar u esse illuslro Con-
grosso solire a liiconvcnicucln do augtnrnlo
du 'In pnrn 05 °!" da quoln-otiro dos Imposloinuuanolros, Essa medida virá nggrav.ir,nuuin propoaçiui do rcrai de 12 "j\ o-neliiaes tribiilos olfiuidcgniJos, que, comonlnguolii ignora, já são, cm rno poucos ca-sos, deniasiadnmcnU» excessivos.

Não desconhece estn Câmara eu embaraço,
com qiic estão lutando os dirigentes parnconjurar n crise financeira, nt.iullllirnr os or
çnmeulos c nppnrelünr o Tliesouro pnrn, no
próximo exercido, satisfazer os compro-
missos decorrentes du rcntniuciilo do serviço
da divida publica externa. A classe de queesla íuslltulçno é origem bem coinprc-lien.l.
essas dlfflculdndcs c é a | limeira a ap-
plnudir c o secundar sinccriiaucnlo o nob'c
c palriollto ompcnlio do governo o do Cou-
gresso, no sentido dc manter intacto o cie-
dilo nacional. Mas, por isso mesmo que se
sento movida por esse real desejo dc col-
laborar oom o governo pira n melhor sntis-
facão disso louvável propósito, ucrciPla quelhe seja perinillido expor com lodo n leal-
dade o seu pensamento, com referencia ú
prujeclnda elevação cios direitos aduaneiros,
a qual, de um lado, virá a pesar cxlraorili-
nnriamcnlo sobre o commsrclo importador,
c, do oulro, concorrer, Inevitavelmente paraum mais forte ciicnrccimcutn da vida da;
classes menos favorecidas dn fortuna. O
coiunuTcio legitimo não soffrerti apenas com
o nccrçscimo dos impostos qnc ora paga —
soffreií ainda com a rotracfiào da clientela,
cuja capacidade aequisiliva for ultrapassa-
da, e com o desenvolvimento da deslealis-
simn concorroncin do coiilrabnndo, senapro
lauto anais audacioso c- mulliforiiio ciuaiit'/
mais pesados os tributos a cuja Incidência
procura cvndir-sc. Nessas condições, o pro-
prio fisco virá a sentir n mo iiifliic-uciu cia
nggrnvaçíío projectadn, vislo que duas enu-
sns concorrerão inilludlvelmenlo para en-
fraqoecer n importação regular c deprimir.
parallclainentc, ns rondas nduancirns, prln-clpnl fonte dos recursos normaes do The-
souro.

No longo e luminoso voto vencido cio ií-
lustre parlamentar Sr. Cincinato Draga
vèm, porém, lão claramente expostos os in-
convenientes dessa laovn ngsrnvação dos cli-
reilos aduaneiros cpic estn Câmara sc cons-i-
dera dispensada do addnzir, A esse respeito,
novos argumentos. O Congresso Federa!,
certamente, allendeuclo ás cloqneulos ponde-rações constantes desse impressionante c
franco docuinenlo, concordará com cilas,
procurando noutras soluções os recursos
indispensáveis á obtenção do equilíbrio or-
çameaalario.
lll?t! -vV,la""C3ÍOT(Y;f -i,X. rVMM,.UVt).[iln.. .<vi Jua-lno
uai tem a honra de, com todo o respeito,
trazer ao Congresso National, em cuja sa-
bedorin c patriotismo toda a nação justa-
mente» confia.

Scrvinio-nos do ensejo paia reiterar n
VV. EEx. a segurança de nessa mais nltn
estima e mui distinclo npreço. Attcnciosas
saudações. (AA.) — Domingos Pinho, \,rc-
sidente. — Cornelio Jardim, diroctor-secro-
tario."
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O Sr. Moriaiiiio dc L-rilto declarou n vários' ¦ i::bros da commissão dc finanças que rei-i apresentação dc sun emenda de rc-impostos sobre os vencimentos dos
públicos, acecitando a reducção

apenas _dá verba para pagameiitocjuc ficarão sem a gra'.'iieaçãoisto é, sem um terço dos seus

lerarú
«iiicção dc
Kunccionnrios
P.n ordenado
[los addidos,'pro-lnlaore",
li ncimentos.

Kesse caso,
Hoen, com n
fias, resnllará umliulra,
louro

dc mais cl

ao que assevera o deputado ca-adopçno dessas duas providen-"superávit", entre umn e
mil contos para o The-
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nomeado e-hc-rc de c-Iinirn' è VIcc-3irS*Sanatório Naval de Frihurgo o ca-r. José Alfredo de. Oliveira,istituição no capitão dc correta Dr.res de Amorim, qun foi exonerado.-litulr o capitão-loncute Dr. Al-"«io cie Onveirn. no logar de auxiliar dcmaniia do hospital da ilha elas Cobras foiiiqanwido o 1» tenente Dr,1'iltO. .
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vae pôr cm pratica a Companhia Cau-
c Viação Fluminense: os empregados

guichels" das pontes serão obrigados
á fiança de 1:500?000. Allega n ;superinteii-
ciência'quo Inl medida é determinada pelos
constantes desfalques vcrilicndos, dcjjlncntt-
cio-se entre elles um tlc cerca de seis contos,
na contabilidade ou contadoria.

A fiança exigida para os empregados dos
"guichels" causou sérios desgostos aos mes-
mos, pois lia alguns que já conlam trinta e
quarenta annos dc serviço e nunca prejudi-
enram a secção de navegação cm um eeitil.

Consta lambem que alguém da contadoria
vac lembrar á superintendência qnc os era-
pregados dos "guicliets", mediante um
termo asslgnnclo, sejam responsáveis uns pe-
los oulros, pois desse modo, verificado o cies-
íalquc. o desconto será de iodos,

•§mí® mi lollfto
Resultado do leilão lioje realisado, dos ter-

renos dn zona do cáes, dc propriedade da
Caixa Especial de Porlos. Qnaifcirfao XXII:

Lote ú. 23(1, B85m2,00, a 1258, j86:87õÇ00Oj
lote ri, 231, 5351112,00. a 125$, <J6:87nÇ000; lo-
te n. 232, ;535m2,00 a 1258, 66:8758000; loto
n. 2,'í.'l, BS7m2,55, n 1258, 78:4438750. Quarlci-
vão XVII: lote ia. 181, fi()0m2,00, a 1108000,
66:0'00?000; lote n. 182, G00m2,00, a 1108000,
66:000?000.

Os lutes do quarteirão XXII foram adquiri-
dos pelo Sr. Mareei Bouilloux Lnfont c os
do quarteirão XVII pela Companhia Brnsi-
leira ile Immoveis e Construcções, O tulnl
do leilão foi de 411:0688750.

Os curandéiros
suas victima

e as
iS

ituai.vnin dciiiuiolnu ii pollcln unia ser verdadeiro, és bastante grave,
c/rni

1)1/.
Cm

qilv
o nnoiicino
n. 41U, oxl*
que explora'
lill'1'i tlc
niiiilii qui
Inimedloçnes dn ddn noite pnra n dia, núi dò.eiir—tlfiro. O pobre homem, que já andavaocajlp u eslava m Irnlando com u n medicodf. wrilutlc, ívrorreu tambeui ao expluiador.em!.- o medico, mi snlior da sun inorle oic.iiorautlii etc luein, nflo :.e negado a pnsialteslado tio obllu, uma vez que o e-ta\,itiindo, ,

A ptillcln do 21" districto csifi svntí'.camluii propósito da denuncia.
-— ?—¦ :*i> ...,.,

.-ir  run Jardim llotanicofc um Indivíduo dc nome l?e telni'us Im-,.dos ep.-:, euiiia.dvir.a, por.icrvas, O ilehunclcntia áccresccnln
poucos dias, u.i run l'ard, polas•Tactllm llnlaiilco, falloiieti/

do Inl

r O
Lm-,

Republica Dominicana tem
novo presidi

r» O presidenteCnrvnjnl, assii«

j-^-.uClllC
S. DOMINÜOS, I (Hovas)

provisório da llepubllcn, Sr,iitiii n chefia do governo,

COMMUNICADOS
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bb e: ^xli^z n.i "x. netss aauac BatnaaaBgtu

J^aia 11111 anno, com ns vciuln.»; feitas
pela Coiupniihiii Territorial, so cjeseaivol-
cimento da Penha foi tamanho que exi-^ita
mais 12 TRKiNS, pura attender no
gmentode 77.000 PaSSA<«Ií1ROS!

•ai-

Informações completas com Josâ MlllleUrun ela Assembléa 11. I'2o, l" andar; tclc-
phono C, 2.1151, e i»jn dn lísUjéo, A i.1'enhn; telephouc V., 1,051.

^•;'i*V"::cil'tó:;.i:' mi
MOVEIS

1 ,lli|i( Grilí. Vitulislícn dn (iuslnvi
iiln-iiM c a prusInçOcs,Uqms para nicin iimliiliii, 'J perns, (í0.>0O(j, \u.u-
ini >'i slucli dc lapcçiuiits,

PltKÇOS l-.M. F.l'i:i'i.\A!;> —
9, Largo cia Carioca, 9
Souza BanUsta ís. C. .. Ti

INSTITUTO
Una llaiMci.-k Lobo, -119

Ifftcroalo, cxtcrnnlo

liA-FAYETT
in

l.:Ue.' nhcrlti:
gymnasiul c paraiioclurno.

Tcleplione Villa
Ecini-inlcrniito,

nialiiculns para os cursos priniano,o coinriiercinl tanto uiuruu ceniu

ET AR
O merendo cambial funecionou em alta,

lendo o Banco do Urnsil, depois de dous au-
nos precisos, vollüdo 11 sacar sobre praças cs-
Irangeiras, e dando, á abertura, n tnxn ele
Vi. 18||í)2 d,, como muitos outros, inclusive o
RI ver, o Francez e o Ultramarino, que saca-
vam francamente a VI 7|lli d. Depois o ram-
bio foi melhorando para 12 15|82, 12 l|ü,
12 17|82 c 12 fljlü d. Ao fcchnmenlo, para o
merendo legitimo, n taxa era de 12 lü:.'!2 d.,
acompanhando o Banco do llrasil todas ns
evoluções do mercado, com completo rei ralai-
mento do tomadores, em geral.

1 «aW»"—«  • 

r.U0ü~Teies oe vtmw*
A'GAZETA DE NOTÍCIAS, cm commc-

moraçno tio seu annivcrsario, inicia ama-
tihã a maior c mais arrojada propaganda

tem feito no Rio de
aos seus leitores

que
oílerecimeuto

anetro: o
;i assignan-

te:; ô.c mil loícs de terrenos í:l)3oit:lüi
meníe oraiia em

Campo Grande e Güaraíiba
logarcs servidos pela Estrada dc Ferro
Central c bondes electricos. Além das
informações minuciosas de qne será anui-
nliã portadora a Gazela de Moíicias, o.s
interessados encontrarão melhores csclare-
ci mentos no rua dos Ourives n. 45. le

«tíSS^-Jgsn—•-

0 merting de ooje
—*—

dos Stssaoctoaasrios
pnHlòoB

Coavooaoiao

-v—«35)íi»"

HiS ta!ía-se n 91 legislatura
da Assembléa Fluminense

o Sv

O lai'íi'0 de São Francisco andava calmo e
trannuiilo. Havia muito cjuc se ausentara dali
o "moetiug", o velho "jneelilig", cjue tao liem
se Aclimatou entre nós, e que
Usado o ate com feições
le cariocas. ,

Voltou, pois, o "meellnfi" hoje a Irnzer no
largo de São Francisco o bnlicio e a vibra-
cão da massa, quo nli .iu era regular,
iío todo o espaço entre a Escola e
'lSTinha 

sido anminciado o "meeting" parn
os fins dc ser lançada uma ieléai a dc ser sul-
ficicnleineale representada no Congresso _a
classe elo fiincclonãlismo publico federal, pois

essa classe niincn, corno ngor

ficou naciona-
mais ncccntuaclaincn-

tomnn-
estatua,

epie

me usa-
agrado

mi mero dc 411, epie
respectivo compro-

Augusto Toscnno

Wú® Peçanha B'ê a susa
mensagem

fitiiri á solemuidade exigida pela lei. foi
hoje installnda a primeira sessão ela l)a le-
gislalura cia Assembléa Fluminense,

O Sr. Dr, Nilo Peçanha leu a sua
gc-in, ciue foi recebida com especla1
pelos Srs. deputados em
antes haviam prestado o
misso. ..

As honras aos representantes cio povo tlu-
minense foram prestadas por nran compa-
nbia dc guerra da Forca Mililar, sob o com-
mando do capilão Cecilio de Carvalho. Es-
coltou o "lnudau" presidencial um> picjncíe
de corallarí.i eommnnclado pelo capilão Eu-
rico Camargo.

Acompanharam o Sr. Dr. Nilo Peçanha nlf
a" Assembléia ns Srs. coronel .losé Mattoso,
secretario geral; Dr, Octavio Carneiro, pre-
feito municipal; Dr. Macedo Torres, chefe de
policia, e coronel .'fosi Ribeiro, eomniaiidan-
te á.» Força Militar.

estava
ameaçada, e por isso necessitava dc defesa m
Câmara dos Deputados. Por isso, e mais pelo
npparnto policial que sc Tez sentir no largo,
a hora tão propicia, quando subiu n escada
da Escola o orador inicial, já era compacta a
massa, c assim as aeelumações loram ruidosas.

Falou em primeiro logar o Sr. Carlos Al-
berto do Espirito Santo, que espoz clararaoiir

motivos imperiosos que deram motivo a
do "meeting", pois só na praça

publica, á luz do sol o da verdade, podia ser
explanada tão magna questão.

Depois 1'e.í uni brilhante discurso o Dr. I e-
dio Couto, que tratou profundamente do ns-
st-mplo, merecendo continuadas accliimaçocs
do auditório. Fui terceiro logar falou o Ul.
Silveira Porto, eom o mesmo cnlhusiasmo e
com as mesmas demonstrações da parle
auditório. . . .

Outros oradores se fizeram ouvir anula.-

le os
convocação

UO

Mais um caso dc aceumu-
lação resolvido pelo

Supre min o
Em 1905 foi nomeado partiiloi- da Justiça

local o Sr. .lulio Pimentel. que ,i:'i exercia as
funeções ele redactor de debates do Senado,
li durante, nove annos accumulou cliJ as duas
funeções, até rpie. em 191-1, o mini. Iro do .Tus-
tiea o demittiu do cargo de parlidor <h Jus-
tiça local,

Propoz o Sr. Pimentel Tinia acção cor.lrá a
União, no Furo Federal, para o fina cie -;er an-
malhado o nelo do ministro da Justiça, jnlgnn-
do o juiz federal procedente n acção, Appet-
I."nelo para. o Supremo n União, este ha ses-
são elo hoje, unanimemente, reformou n seu-
tença dc primeira instância, A vista i".o lexto
cortslitucioiinl que prolal.b: ns necumulnções

,—..^. ,..— ¦¦. -¦¦¦— h-ea|S)a*-H-i< t» —¦  » -'"¦

o 581)110 nao houve

Â Standard Oíí ainda
em foco |

Ppasta decBan,açêes o sge-
rente geral e3a «fjgssacia

ean S. Wsuú®
O Sr, Adolpho Gassert, gerente geral em

S, Paulo das agencias cia Standard Oil, inti-
macio pela policia para prestar declarações
«os inquéritos sobre o escândalo das suppos-
tas gratificações daquella companhia a fun-
ccionarios públicos, por ser seu nome citado
pelo Sr. Willenkemp, foi esta tarde, ouvido a
propósito aaa 1* delegacia auxiliar.

O Sr. Gnssert declarou nada saber sobre es-
sns gratificações, nunca tendo sido sobre inl
assumpto consultado c, ainda, apenas ter ti-
do conhecimento de taes lançamentos nos li-
vros da companhia quando rebentou o esenu-
dalo provocado pelo Sr. Willenlicmp. Dccla-
rou ainda aquelle cavalheiro não ter sido ele
seu consentimento a assignaturn com seu no-
me no celebre telegramma das 1,500 libras,
passado por Willonkemp, dinheiro qne este
declarou ser para pagar advogados, necre-
sceiitnnclo não ler absolutamente expedido
nulorisnção parn pagamentos dessa natureza
C do tal quantia.

Amanliã deverá depor o contaclor-gcrnl da
agencia aqui, tnmbcm citado pelo Sr. Willen-
lcemp.
m. «PB-S-SS»--».— ——t—i ———

icphone
(iusírial

N or(e 3,970, na
Conslrucíora

Ccmpnnliia In-

A scsiião do Senado careceu, cm' nb-
do iiii)>o.i-tancia,

Não houve expcelienle, não Louve par-,
uào houve ordem iío dia e até não íio;.v
dores.
¦¦irf.— i.i i -«iSOffl^"*•—"•' •••-• ¦"¦¦-¦¦'-

iltitó,

ic-res,
orar

€PEMDEMCiâ
Moveis artísticos
Moveis de luxo
Moveis para todos os preços

civis i.eíoí engcnlieiroí,

O CAFÉ'

Construcções
Hüiío Ozorto sís Aümeitüa o

Ssirzgíisüa B8hftes WlBViúm
oJ..riiul tio llrasil, .V andar

CAFÉ' JiW&
Conimunicamos aos nossos freguezes e

ao publico cm gera! que o Café Java
amanliã 2,A abrirá suas portas ás ro
cia manhã, para inauguração elos
grandes melhoramentos.

Visitem o Cale lava.

toras
seus

Fabricação nrlislicii
de üuSliiva Cios

*•> ¦i<ajoS*w"*""'

O Sr. prefeito dá explicações
Tivemos lio.ie, A tardo, na gabinete elo pre-

feilo, esclarecimentos sobre o restabeleci-
monto elo Hospital Veterinário. Não houve,
informaram-nos. creaçüo de. iam serv!'.! íao-
vo. Restabelecendo o Hospital, o Sr. iirefei-
to dou cumprimento n uma resolução db
Conselho que no orçamento para este nnno
voton a verba necessária no cnslelo desse
serviço, que representfl uma laeccssidnae, sen-
do verdadeiro complemento ela orgnnisaçuo
dra Inspoclnri.i «5o Leite, As despesas do lios-
pitai estão orçadas em 20:000^-000 « a receita
;•« lOOaOOOÇDÔí»

au&vs ©IfâClíBSS ©Of-
T®m, ini a liiii© va©

pagasS® iafleaaffll-
saçãiSau

Em acçíío proposta no foro federal, pedia
fosse a União condemuadh a lhe pagar unia
indemnhnç-io o Sr. Paulino Francisco dos
Santos, olleganclo e provando que, cerca de
rocia noite cie i!0 de agosto de 1910, ao pas-
sar pela praça Tiradentes, fora atropelado
por um ituto-soecorro da Brigada Policial,
que o inutillsara parn a profissão de ferra-
dor de animaes, que exercia,

O juiz federal julgou a acção procedente,
cóaademhando a União a pagar no autor o
que se liquidasse na execução. A União, po-
rém, appellou para o Supremo, mas este, ;iul-
fiando liquido o direilo do autor, negou pro-
virnento ú nppellaçáo, restabelecendo ít sen-
louca do juiz. Foi voto vencedor o do Sr.
ministro Pedro Lessa, que nffirmou terem
deposto nn processo testemunhas suspeitas,
que só poderiam ser favoráveis no réo, como
o foram, procurando diminuir-lho a respon-
Bnbllidadc, allegaiatlo não ter havido excesso
do velocidade c sim Imprudência da victima,
que se collocou á freote do auto..*

Ao preço de DÇ-IOO para o typo 7, o merca-
do dc café operou com negócios, p'-la nn-
nliã, parn 1.8911 saccas, c, no correr do dia,
pnra mais 2.B08, ou o total ile <i.it07 -arcas
pnra o dia. A Bolsa dc. Nova York fechou
hontem cm alta dc um a se-ii ponlos o hoje
abriu com Ires a quatro ponlos de baixa.
Hontem entraram 7.oã8 sare.is, embarcaram
15.534 e o "stock" ficou reduzido a 194.589
saccas.;
_——¦¦—.. »¦—«sfrS-íBr—a —m— ¦¦¦¦¦«"Reuniram-se os for-

radores cie café
Afim de entrar em combinação para n dc-

fesa c protecção dos lorradorcs de café, em
face elas exigências da hygicnc, reuniram-se
á tarde, no Centro do Commercio dc Café,
sob a presidência do Sr. Bernardo dc Olivci-
•ra Barbosa, vários toiTadores da prceios.i
rubiacea. Depois da discussão tlo_ assumpto
pelos representantes das firmas Pinto & C,
Bherlng & C, e outras, ficou resolvido que
o Centro, em nome daquella classe, fizesse
uma exposição clava o precisa da forma-
ção dos typos de café 8 e '.), próprios pnra
torrar, e que entram no movendo depois do
pagamento de todos os impostos, os quaes
são impugnados pela directoria de Hygicne,
como contendo matérias estranhas ao yv>-
dueto.

A exposiçilo tio Centro Será enviada ^no
Congresso Nacional e ao Conselho Munici-

¦ia, ao Sr.- ii>rcCclln i!'1

ÜQVE
c) — Largo da Carioca — <)

Soúzà B«ifli»tta ^ Comp,

de Ernesto
Souza

Curíim licmorrhoitlcs, males c!() utero,
ovarios, urinas c a própria cyslilc,

Ootías Virtuosas

La Poiipée
Modas para Eonlioras

Yciliilinbos para ir.cr.inas.'
líiixovnos para baplisailos, —

llnii cln Asscniblrii ia. 100.
mmmmumm '"' "ll ¦¦'¦'— — ¦¦mw.wíijii«mimw*

Tf.t tj a |h fia (iiimihia&^íu «se
a casa ha Irlòbiüer, ã >'ua
a mais razóavti! em preços

e condições de paflamerito am veeda
de inoveis simples e de luxo, a tii-
nheiro e a praso?

f]tic íseja
Chile í)i,

'in ai^.x.^c chies c elegantesíodaS RS ÍSOlVas- comprara seus
enxovaes no PALÁCIO DAS NOIVAS: - llua
UmguaynnaSll, - Rio> - Pecam catálogos.

teria cia ahia
Rosaaano dos prêmios da If çxtracção ti*

loteria do plano n. 17, realisada hoje, sob
a presidência do Sr. Dr, Edgard Dona:
12097..-. ....-•

pai o, pnr deferenci
i Districto i^edciLaL,- -

68411.
1137,

29781.
62189.

i i » m • i n • ' '

líiiaaliMa"

12:000?000
2:0005000
.1 -000?0Ü0
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\ 5005000
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LOTERIA FEDERAL

A NOITB— lcrço-ícirtt, 1 (|0 Acosto <te 1916
• «

lleMinio doa prêmios dn liitcria tl« CaplUI
]'i'di'i';il, plano li. .311, cxtnihldu ImJei
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Deram hoje'.

Antigo .130 Coelho
Moderno 860 Jiicnrt-
jiló 528 Carneiro
Saltenilo Gato

Para amanhai
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LOTERIA 1)1- tó. PAULO
Resumo dos premiou dn 0H2' extracçoo di

ti' loteria dn plano n. 33, rcflllsnda hontemi
88410.,
47317..
8230..

57013.,
0070-1.,

15:0009000
2s000$00ll¦j 

|000$000
6ÜO9O00
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O Lopes
li' i|ui'iii da n lortiiiui ni ua ranul i uai 1 olcriai c ollo»

icce maiores vanliiRcns no publico.
Cmn matriz, rua Ouvidor IM — fiiiaes Ouvidor,

181; Quilunda, 711; Primeiro do Março, 53; I.. Kslaelodo
S.i, SU; Uencral üuuara, 303.— S. 1'iutlu: rua Quinze
dc Novolilliio, 50.

Dr. Caetano da Silva
Molcstias do pulmão. K. Uru juayana 33

Das 3 ás 4

D. Cacilda Betanços Tavares
,)o c Maria Tavares, Álvaro Tava-

res, sua esposa e lillia, .Maria Alves
Tavares, seu esposo c 111 lius, Alh.i-li-
im 1'avares Macedo c filhos, Zulmirn
Tavares Coelho, seu esposo e filho,
Margarida Tavares, Alfredo Tavares e

Manoel Tavares, convidara seus parentes c
amigos a assistirem ú mis-n dc 7" dia que por
alma de sua extremosn esposa, mãe, sogra e
avó, I). CACILDA BETANÇOS l'AVARES,
mandam celebrar amanliã. quarta-feira, 2 do
corrente, ás si horns, na egreja de São Fran-
cisco de Paula (nltar-nior.i, c por esse acto
de religião e caridade se confessam eterna-
mente agradecidos.

Um protesto em Buenos
Aires

Surgiu JA o primeiro proteitOi em Duenot
Aires, .unira a ticltiul teuipoiiidH Ijricn du
Colou, diKiiicllu capital. b? li iipiiidinc.ui,
.'ii.n, do «pie .ili h- da lod-r. us anno-.. ilemlc
que us avoguiinio e freiiiiviiliiilurcs ilu grau-
«ie tlieatro rotorldo, uo correr dn temporada
respccllv», verificam lhos não offcrecvrem
os empresários dn uiomim e«sa ile represen-
tuções us espcetiieulos (|iiu haviam vromvtU-
Uu pnra «injuriar asslguiiliiras.

U protesto quo ura la-eiii os nrgciitlnui
contra a temporada dn lyrlca uno e*ia sendo
ituiiiiiiciiida para visitar ú Itio, deutru de
pouco tempo, <¦ nsilgiiilüo por uuinerusns ca-
Vliilieiros liii|iiculaiiiircs do Colou, entre us
(juiics su encontram o presidente e o lecro
tariu da sociedade "Dlap.isãu" e iiienibrus
dns coiiiinltisões do dlreclurio daipiclla ass«i-
elncjtò e dn "Waguerionn". E" uni protesto
ciii'1'ijico, ciiiiiu escreve "I.a Fii-usa", o a su i
primeira prova circulou na imito da recita
nos "Mestres Cantores'', tcnulii.tiulo com -
prisão de alguns tius protestantes. Funda-se
clle cm Ires razões principaes. Prufllgn a
primeira a empresa do tbentro municipal,
cpie "cre deslumbrai' o publico coin o sô
fado dc representar muitas operas u con tri
lar divos". Sua dofosa, junta, consista oiu
apregoar (itu los du ohrns o nomes do car-
liinlcs, do «pio resulta uma Inmentnvoi info
rloridado artística no-, espectacdlos.

o protesto cita, cm coiitiiiiiuvflo. casos pro-
clsos em apoio dc suas afirmativas, laes
como trocas du curta/, mal distribuição de
papeis principaes, repetição de operas velhas
c jnndcipi.idus uo meio. O documento cm
questão rcpollo ainda a tendencia da cm-
presa cm Introduzir nas rcpicscntuçoes «io
Colou cspcclaculos choretigr.iphicos u "deco-
raciones", só toleráveis em outros lugares
dc diversões. Finalmente, protesta-se contra
a direcção da orclicstra, quo executa operai
sem ensaios e sem a preparação sufficlcntc,
deixando a descoberto uma verdadeira inca-
pacldaüc direclrbV. ,

Demite de todos esses fados ipie regista,
coinmciilaiido-os cruamenlo "I.a Prensa"
perguntam os numerosos signatários do pro
testo:

Professor Alfredo Carlos de
iVJeilo

Helena Taveira dc Mello e filho
j-f convidam seus parentes e amigos a

0^3' assistirem ã missu 'inc amanhã iu.m-
dam celebrar pelo sexto inez do pas-
samento do seu esposo c pae AL*
FREDO CARLOS DE MELLO, na ma-

triz dc S. Christovão, as íi 1|2 horas.

José Joaquim Moreira
Aristeu .Moreira, irmãs, sobrinhos C

parentes agradecem n todos os a:ui-
gos que acompanharam ú ultima mo
rada os restos mui-t.i-.-s de seu sau-
doso pae o tio, «s «is convidam a as-
sislirem ó missa ilj íetimo dia que

será celebrada amanhã, ;'is 8 1|2 horas, na
egreja do Carmo, pelo quo desde já se con-
fossam niiiilo gratos.

João uraforj._B.ar/eiros
A sua família convido a todos os

parentes e amigos para assistwin á
missa, que, por sua alma, manda
celebrar amanhã, 'i, ás ti hn,'as, ua
egreja do Convento do Carmo (largo
da Lapa); desde já agradecem,

anca oos e^iaouio^
Um praso que fatalmente

será prorogado
A Prefeitura continua n expedir intima-

ções aos proprietários do estabulos para cpie
façam, dentro do praso dc oilo dias, sol)
pena de niulla de ãOÜíi, a mudança dos seus
estabelecimentos para a zona permiltida por
lei. Hoje foram intimados os Srs. Antônio
Gonçalves da Silva, Pereira „ Arcos, Souza
„ Silva, Alves & C, Martins & Machado,
Manoel Rocha Freitas, José Lourenço ela Ro-
cha, José Machado Mendes, Francisco de
Souza Thomé, Manoel Cardoso da Costa,
Luiz Coelho da Rocha, José Rodrigues Fer-
rnz, .losé Lopes íi Irmão, Antônio dc Souza
Thomé, José dc Souza Thomé Júnior, Anlo-
nio Itego Craveiro, Francisco Machado Men-
des, Anlnuio Bonifácio Pacheco e Manoel
Gonçalves Carvalhnes, Iodos estabelecidos uo
dislriclo dc S. Christovão.

ü praso dc oito dias, porém, nada mais
significa, segundo parece, do rjuc o preen-
chimento de uma formalidade, si assim se
pôde dizer, pois o Sr. prefeito, num reque-
rimcnlo da Sociedade União dos Estabulos,
deu o seguinte despacho:"Requeiram os membros da sociedade, em
separado, o praso de que carecem para a
remoção dos esliibulos", Deante desse des-
piieho, como explicar as int-maçõos? Sevá
pelo simples desejo de gaslai tinta, papel
c dinheiro com a publicação dos eilitaes?
Não é possível. Ü Sr, Sodré, não ha muito,
rucommcndou o menor gnslo possivel, não
só nessas publicações, como no papel paraexpediente das repartições municipaes...

¦ •»——-——-—  -S-—¦rf}(y>"'4' ...... -r ————-

Associação Meaico Cirúrgica
cio Rio de Janeiro

Esta associação sctenlifica realisa amanhã,
ás Ilu lioras, em sua sédc social, á rua Vinte e
Quatro dc Maio n. 64, eslação do Rocha, a
sua 52a sessão ordinária.

Ordem do dia: I) Vaccinolliernpia do appa-
relho digestivo, pelo Dr. Paulo da Silva Anui-
}o; 11} Os tcomas do cotovello, consecutivos
,'is luxações, pelo Dr. Doellinger da Graça.

Keorganisa-se a linha de
tiro n. SO

A sociedade de tiro da Confederação, n. 80,
eom sédc era Ribeirão Preto, communlcou
por intermédio do seu presidente, coronel
Aureliono Furquim Leite, ao Ministério da
Guerra, a sua reorganisação, pedindo instru-
ctor militar.

—<e«r

Is sabstltciçAesí no
O Sr. ministro cia Guerra baixou o seguin-te aviso ao chefe, do Departamento elaGuerra:"Com o fira de evitar nos quarteis-'ene-raes dos commandantcs de tropas, officiaesúe patente inferior ás previstas nos regula-mentos continuem a exercer os diversos car-

gos dc serviço medico e do de iiitendencia
percebendo, por isso, gratificações superio-'
res ás dc seus postos, providencie paro cpie
sejam propostas as necessárias substituições,
conviudo serem ouvidos os commandantes rc-spcctivns, a exemplo do que se fez com o ser-viço do estado-maior — (A) ,1. Caetano dei-ana."

EisaEtses de sangue, anaS_rses<i"e urinas, etc.
Drs Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da

faculdade dc Medicina - Laboratoúo de Ana-yses e Pesquizas : IIOSARIO 1C8, esq. praçaaoncalves Dias, Tel. do Lah. N lt'34.

PSK HA
Companhia tíultrv > «Morcadot»

(Iraiulo rom.iiicMa, li.il/.ic não foi lio-
mem de llu-nirn. Nciiiiuinn dai suas três pe-
ça», "Vmitrlii", "I.cj rOMOUNOi du üulnoia"
o ''La M.-ir.ilie". lograram OXltO, fulla-llic
biililllilailu nu maneira de coiulii.lr u ncção;
i.iltn-lhc a teehnlcii theiitral, "Merendei" A a
única das suas obrus de thcatro que caimc-
«nin fiuer carreira, acabando por lha ver
libertas as portas da C.niicill.i Fraiiecr.fl, Mus
pnrn Isso foi preciso recorrer a uma opera-
eflo clnirglco-llteriiiia. INcrlpta om: Cllioo
netos lob o titulo "Lo Falseur", a couiedla
foi refuiulliln por D'Kiincry qne a icdur.iii n
três netos.

Na versão do Online, Julia, a filha do Mer-
radet, tem o »riilliiicutn da sua falta do bel-
lczti, quando nltrlhiiu a esla clrcunistaiicln o
rompimento da sua união com Minaril, a
quem ama, "llcllczn, diz ella ua peça prlml-
Uva. incomparnvel privilegio, o único que
não se pode udquirlr, faltas-nic, bem o sei.
Mn tinha espurimciitado suhstltuir-to polo
nflccto, pela doçura, pela Submissão, pela

dedicação absoluta, o eis desvanecidas todas
as esperanças da rapariga feia!" Ii' evidente
que lVMiiurry .supprimlii essa parte, recean-
do que não houvesse nenhuma, actriz que
nceellnsso o papel."Merendei" não deixa de ser-lnlndn hoje
uma peça até cerlo ponto Interessante, O re-
trato do especulador sem escrúpulo^ está bcin
desenhado. Ila scenas engraçadas, [como a de
Mcrcndct com os seus diversos credores no
primeiro neto, c a do mesmo comi o falso de
La Urise no final do segundo neto. Claro es-
tá que hoje a pliyslonomífl do especulador
está modificada. Na Holsa dos hossos tem-
pos, o sócio de Godian não pagaria 800.000
francos, mas alguns milhões, Conitudo, si a
maneira de explorar a crediilidailc publica
variou, os princípios continuam os mesmos."Quando se deve c não se paga 6 como si
não se devesse". "Quem enriquece vendendo
cal por assucar, torna-se deputado e nilnis-
tro", "Sou superior aos meus credores, te-
nho o dinheiro dclles, cites esperarão o
meu".

No typo de Mcrcndct, feito ua Comedia
Frnuccza pelo grande artista Cot, se dirigiu'. 
muito naturalmente Gultry, que nelle mos-":] tra mais uma vez as suas qualidades de com-
posição, fazendo sobresair todas as nuaiiçns

Os ladrões audaciosos
Foram presos «Paulista» a

«Argentino >, qua faziam
parte da quadrilha

0 audacioso assalto praticado em um nrmn»
rinho da rua liuenos Aires, honlein iletalliu-
(lamente noticiado nor nos, eslá completa»
mente eielnrocldo nela policia do D" districto.
O ilcli-iiililii Dr. Cld llrailiic, liiUrrogiiiidu o

Cuál cs In hllslón dei teatro Municipal? I c produzindo o máximo effeito com a ma-I.a dc favorecer a una empresa, piirameiilc
mercantil, haclendo contratos inconvcnlcn-
tes quo pcrjiiilieaii nl público, como cn Ia
actualidntl, ú Ia do fomentar y orientar Ia
cultura musical entre nosotros ?

No es poslblc, ni digno, clejar pasar lar.-
los dcsacicrlos, sin censururlos con lodo de-
recho.

Invitanios ai público a protestar enérgica-
mente contra esc relitjuralento injustificado
é inlolerablo dc nuestro coliseu artístico,
contra esa burla de los dercebos de los abo-
nados y contra los abusos de los enipre-
sarios.

.Aspiramos a más fiscnlizaciôn por partede Ia Intciidcncia, a más impnrcialidnd por
parte dc Ja critica, y á más rebeldia p'jr
parle dei público."

O protesto a que nos vimos referindo, o
qual não ponde ser distribuído na noite da
representação dos "Mestres Cantores", o fui
na de 12 de julho ultimo, quando xc cantou
a "Lúcia di Lnmmernioor". Nesla noite e
como o fizera naquella acima cilada, a cm-
presa, logo que lhe chegou ao conhecimento
o propósito em que estavam os protestantes,
de tudo fez conhecer tambem a policia. E
esta iiitervciu, convidando muitos a aban-
donarem o tlieatro o a comparecerem á de-
legada. Isto, por.ni, não chegou a se effe-
curai', porque contra o procedimento da nu-
loridnde policial se manifestaram vários
altos funccionarios públicos presentes, As-
sim, o protesto foi distribuído, o que não
importou para que, ao começar o 3o neto da"Lúcia", protestos mais práticos deixassem
de ser levados a effeito, tomo fossem os
mais agudos assovios.
mern cie "La Prensa" que divulga tamanhoescândalo. Porque, do contrario, continua-riamos pensando cpie a temporada actual doColou fizesse excepção entre as anteriores,
protestadas todas sempre c, algumas, ale
pela própria Municipalidade. 13 mais, por-
que, do contrario, continuaríamos esperando
a aiiiiiineiada companhia lyrica para o nosso
Municipal
vilha.

como, talvez. a oitava mara-
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Suecesso inegualavel dc MIHKO, enigmático,
celebro Iniilnilor do (autoras 11 transformação; .IKNNV¦CONSTANCK, cantora 11 voz, iiaiu-lnuiccss; HSTIIIIII

CASTll.l.ii, cantora interiiiicional
CONTRATADAS D1RECTAMENTE LM BUH-

NOS AIRES, CHEGADAS PELO YAPOIt"DAIUIO"
Hoje c loilas as noites oxito extraordinário pelos nr-lirias sob n direcção do euliarctier
- ANDRÉ DUMANOIR -

MIHKO, ENIGMÁTICO IMITADOR DE CAN-
TORAS A' TRANSFORMAÇÃO; JENNV CON-
STANCE, CANTORA A' VOZ ITALO-FRAN-
Cl-1/: ESTHER CASTILLO, CANTORA IN-
TEHNACIONAL; LOLA DE HESPANHA,
COUPLETISTA HESPANUOLAi G£0 LYD-
I10R, CANTANTE ITALO-FRANCEZ; BELLA
VENÜS, BAILARINA .A ritANSFORMAÇAO;
CIUOLLITA, CANTORA CRIOLLA: ÜOSITA,
CANÇONETISTA PORTUGUEZA: LOS Ml-
NERVINI, DUETTO ITALIANO; CARMEN
DEL VILLAR, COUPLETISTA HESPANIIO-
LA; MKINON, CANTORA ERANCEZA; BRA-
1)1X1, CANTORA ITALIANA

VAItlAÜO CORPO DE BAILES SOB A Dl-
RECCÃO OO PROFESSOR CYRO.

SUCCESSO PELA THE D1AB0L1K'S TZI-
GANE OSCHESTER.

llstifüiiei© ie ^©i^ni
A Associação Proteclora dos Pobres eCreanças distribuiu hontem, ás 15 horas, emsua sede, roupas c pão aos possuidores doscartões de us. 1 a 103, Bastante concorreu

liara essa distribuição a Exma. Sra, D, Ma-rin dc Oliveira Camargo, proteclora da asso-ci ação.
—£-$<?{!&—:-

nesia j
maravilhosa combinação de GL -í-
RARA E MAGNESIA FLUIDA- PODEROSO ANT1ACÍDO-
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QUEM PERDEUli"- D VII li Ki
Está nesla rcdacçao um bonet <!civil, encontrado pelo Sr. Oswaldo

Baptista, na avenida Rio Branco.
1—a*}o(S»—¦

7
<!o guarda

Moreira

KOLA SOEI
Tônico sem rival nas anemias cm geral

Em poucas iinhas

xima sobriedade.
O bello artista moderno foi bem secunda-

do pelos Srs. Joffre, Numes e Escofflor, cor-
rendo toda o representação de modo muito
agradável. — L. dc C.

ui. Ao restaurant nocturno que clle frequen-11 na companhia dc Bésougére iPAquilaincencontra-se sempre com Philisbcrto, fdriosopor ler de pagar cinco mil francos por anno aum millionnrio. Alem disso, ó perseguido porunia velha amante, a quem teve o cuidado deuno revelar a sua nova condição e perantequem se faz passar por uni caixeiro extraEssa velha amante, Eclwigé; é uma violinistavestida de cigana e que toca 110 restaurantem que Alberto vciu cear. De tudo isso re-sultnm para ellc complicações sem conla eo-mo a perspccliva- dc um duello c afinalúmiaalgazarra em que elle é preso, o que lhe cau-sa muita alegria.
A vida brilhante perdeu assim para ellelodo altracüvo; aliás; ha muito que nào ¦enli-i

amor sincero sinão pela filha do patrão, Vvon-no, que nao lhe pagava na mesmo moedal.om uma crise de desanimo, Alberto declaraos seus sentimentos e fica surnrchendido deprovocar a emoção de Yvonnc, onvés da in-uignaçao e do despreso com que contava. Eteclo acaba por um cnsameiiLo, o que 6 •> uni-co recurso que tem Pliilisbeuto para não pa-gar a Alberto a celebre indòmnisnçuo.

wr_r_Kia_ca^__5i__K_tt___ro^^

RO MARX
Joalheiro

Pérolas — Brilhantes
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ipossoy-se o n-^o dreíop ila
arteira SaPife! in H

cita
não

A Assistência soccorrcu esta manhã a me-nor de quatro annos, Carmen, residente árua do Propósito 11, 171. Carmen foi vi-cima rle uma queda e quebrou n cabeça.—I enclrondo furtivamente na casa 11 139cia rua Visconde de Itaúna, onde é estabeleci-do com sorveteria o Sr. Júlio llarry, o ladrão.Manoel Soledade Machado baixava mão emvanos objectos quando foi prcsentldo, sen-uo preso e entregue iis autoridade* cio 14'districto.

No Banco do Brasil, na sala da presiden-cia, a portas techadns o eom 11 presença doSr. ministro da Fazenda, foi honlem' effiplís-sado do cargo de director da carteira cambialo Sr. Dr. Custodio de Almeida MagalhãesO novo director do Banco do Brasil', depoiselo ler_ sido eleito membro do conselho lis-cal, 101 nomeado pelo governo director ciocambio do baneo do governo.O Banco do Brasil recomeçou o servieo desaques sobre praças estrangeiras, que foi sus-penso n 2 de agosto de 1914,
O Sr Dr. Custodio de Magalhães, no in-luito de adnuttir a expressão da lei, dccla-rou que só negociará cm cambiaes com Oi Srscorretores, propostos a adjuntos c até o linii-le de 100 libras poderá ser feito diràctii-incute.
A posse do novo director ilo cambio110 próprio edificio do Baneo do Brtisildeixa dc ser um facto 11 destacar-sc; porqueos anteriores dircetores daquella carteira sem-pre foram empossados 110 Thesouro NacionalACamnra Syndical, devido á natural exi-gencia do novo director do Banco do Br siltem expedido e registado titulos de ncí lutilosc propostos do corretores aos Srs. Afaiiocí dcAzevedo Santos Moreira, Alfredo de AlmeidoCarvalhnes, Charles Robillard dc Ma ri a, lJ0I111 B. Bechtiiigcr, José de Monlencgro Serra, Gustavo Leuzinger Slasset, Antônio I'e'rei-r.i da Motta, Joaquim Mendes de Carvalho Alfredo Augusto Harpa-, João Dale irliir'o To

lÍr^WV^ ^T' /,"S,.:Y'° dC ÁSUU"'< JÔãõPereira, Silverio de Almeida Campos, Edinu-.do .Alves Guimarães, José Frederico classelmann, Sérgio de Faria Lemos, Eduardo Pet-linau Monii, Cc-cil Heylaud Lloyd, GeorgesLeuzinger Masset, Joaquim de Carvallnra, 1-rcclerico Alfredo Krussmann
Cosia, Pedro Luiz Bettamio BSmith de Vasconcellos.

Motivou essa providencia a execução da lcn. o59, de 31 dc dezembro de 1898, c do ckcreto 11. 5615, de 9 de janeiro de 1899

Ser-
Edgard

irrelo e .losé

Dr, Dantas de Queiroz 'T'lla 'ruiEiM:ur.o-
lliorax e outrosmetliodosnioderncfsdè fíSium^eSíll

.suilasdus Sá» 11 da manlii. Rua Uruguay^ a. iã.
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Uma ronda nocturna

A peça dc amanhã: «Le pcíit i:l
café»

listamos em um botequim do quarteirão
des Ternos, em que durante horas ó c.il-
xelro podo placldninento dormir cm tuna cn-
deira. Aqui o caixclro, Alberto, í um senlt-
mental que não é apreciado pelo seu justo va-
lor e cuja alma romântica vae se esconder ás
vezes cm 11111 barril, até que venha a embria-
guez. Nesse dia, aliás, cinquantü Alberto vae
á ndega, um agente de negócios pouco lim-
pos, Bigredon, vem informar o 1I0I10 do bole-
qiiim, Philisbcrto, que o caixeiro está prestes
11 receber uma grande herança. Propõe a
Philisbcrto o plano seguinte : fa.er asslgnor
a Alberto um contrato cm «pie este se com-
prometia a servir durante vinte annos na ca-
sa mediante um ordenado animal de cinco
mil francos, sob reserva de unia iiidcninisa-
ção de duzentos mil francos a pagar por
aquelle que, patrão ou caixeiro, rescindir o
contraio. Naturalmente, os dous eslõo con-
vencidos dc que, umn vez de posse da sua
fortuna, Alberto não quererá continuai' a sua
vida dc caixeiro c se apressará de pagar a
quantia estipulada. Este subscreve lanlò mais
fiieilmntc essa combinação que a sua visita ;'i
ndega lhe perturbou um pouco as ideais.

Comtudo, quando acaba dc herdar, adivi-
nha o laço cpie lhe armou o patrão coni a cum-
plicidade dc Bigredon. Macliiaycliçauicüte, de-
iioiic para íevar a existência luxuosa que a suafortuna lhe promclte. Aos freguézes, juntoaos quacs a principio procurava desacreditaras bebidas que lhes servia, gaba pelo contra-no a cxcellcncia do café Philisbcrto; e a in-demnisaçfio que teria pago si se despedisseficaria assim a cargo do patrão que bem qui-zera mandal-o embora.

Alberto não se dá, aliás, bem com a forlu-na. No restaurant noctiir
t

O "ehàiiffeur" Oscar .Moreno de Sousa,
um dos implicados lio assalto, e as mer-

cudorlas apprehendidas
"ehauffeur" Moreno c ns turcos François o
1'clippc Abrahão, .soube que éllos haviam sido
auxiliados no assalto pelos ladrões conheci-
cios pelos vulgos de "Argentino" c "Paulista '.
Numa feliz diligencia, 1 sta autoridade con-
seguiu capturai-os. Os dous, a principio, nc-
gnrnni terroinantomente, mas, caindo em dl-
versas contradições, declararam ser coube-
cedores do lodo o plano de François c 1'clip-
pe, nilo tendo, porém, tomado parle no as-
salto. Entretanto, as testemunhas que assis-
tiram, quando o automóvel parou á porta do
armarinho, levadas á presença dos dous la-
drões, reconheceram nclles dous dos indivi-
duos que estavam no nulo.

O inquérito prosegue, tendo a policia espe-
ancas de que os ladrões confessem o delicio.

Apprehensões de furtos
O major Daiitlolrn do Mello, lnsn«ctor do

Coijio dn Si-Kiiiiiuçii, «in companhia do «ul*-
ílisjketor Joaquim Mlrnudii, dn policia ma-
riliniii, fez uma ronda por lodo ü llltornl,
honlein, A nula noite.

Aqucllas nutnridades tinham di-nuin-la.
positivas de vindos roubos o íurtos pratica»
dos pelos "breus" residentes nn Ponta do
Cujo. Como escapasse A alçada da policia
marítima faxor npprelioinoü» em terra, o
cliofo do Corpo de Segurança liicninblu-so
desse trnbiillio e levou « óffolto umn inlnii-
ciosa busca nas casai Indicadas « situadas
ua Ponta do Caju,

Ahi foram npproJioudldos inullas suecas do
i-afê. saccos du enxofre om baslfio, snceos de
farinha do Irlgo, saccos de covndn e M lula»
dc «ileo filio para cyllndro.

Todos esses gêneros furam unioviilns pnra
a Policia Contrai, onde estãn ú disposição
ilus respeclivos proprietário..

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Viiiiilo-so unia com inagnlflcaj iuvoich rriilircros,
vnecní leilelriis, a\«'s do nica, ele. IViitar cem o Sr. Se-
veio Dantas, rua Saclict 11. SO.

» —t» 
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Eczemas, furunculose
Ciira poi* processos modernos

Dr. François Norbert
Consultório: Ilua Gonçalves Dias 11. 11.

Um ferido mysíerioso
Que será ?

Um guarda, 110 passar alta madrugada pela
rua Visconde dc Sapucalry, esquina da dc
Senador Euzebio, encontrou ahi caldo um ho-
mem que apresentava um ferimento 110 pes-
coco. Iiitcrrogaiidii-o, declarou ellc chamar-
se'Antônio da Silva, ter 21 unnos e que ao
passar pela ponte dos Marinheiros fora fc-
rido momentos antes em um conflicto. O
guarda pediu uma ambulância da Assisten-
cia que o conduziu para o posto central. Em
seguida levou o guarda o facto ao conheci-
mento do commissario Araripc, do 1-1" dis-
tricto. Esla autoridade averiguou que não
ocoorrera coníliclo algum na ponte dos Ma-
linheiros c que em um botequim du rua Mau-
ferido, que pelos signaes correspondia a An-
tonio, contando ao proprietário do estabele-
cimento que fora ferido em outro botequim
no Mangue. Pedindo comínunícaçâo da As-
sistencia, dahi declararam ao commissario
que nenhum homem fora soecorrido que dós-
se o nome dc Antônio Silva. O ferido da
rua Senador Euzebio dissera chamar-se Se-
bastião Hibciro c relirara-se após os curati-
vos para internar-se na Santa Casa. Uma
embrulhada I

E' fora de duvida, porém, que o mysterio-
so ferido tem algum motivo para não decla-
rui- a sua verdadeira identidade e como foi
ferido. Será clle um ladrão pilhado em fia-
granlc, ou o caso envolve uma destas con-
quistos amorosas que commummcnle aca-
bani cm crime?
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BREVEMENTE!!!
K<ltM

Blclado carioca
O Sr. R. Freitas mandou-nos amostras do

melado Carioca, de sua fabricação c neondi-
eiòuado cm garrafas dc vidro branco, eslere-
Usadas e lacradas. A cor do melado é convi-
claliva e o seupaladar c o melhor, O melado
Carioca, que é feito dc rapadura e por um
processo especial de filtro, lem marca regis-
tiidn, que é o retraio do Sr. Freitas.

iMarnos Mal_ieiroac_|r|
I
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IMobílias a prestações!
ALFÂNDEGA, 111

bxercicios cie campanha pelo
Gymnasio Pio Americano

Com um cffeelivo dc lõ alumnos, os pelo-lões do Gymnasio Pio Americano farão exer-
ciclos de campanha, 110 Alto da Tijuca, 110
próximo sabbado.
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Olhos, ouvido?,
,nari/. e gai-gàu-

Ia, S. .losé, j
J ás ,'j
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O Sr
UMA VISITA

Anti mio lienlo dc Camargo, represen-tanle de Scolt ei liowuc, fabricantes da 1-imul-de Scolt, acaba de chegar a esta capital.ao
em serviço de propaganda desse conhecido
preparado. O Sr. Camargo vciu visilar-nose nos deixou sobre a mesa grande quantidadede hras de papel mata-borrão, com o reclamoda l-.mulsão.

——cfi^ttaw t»
DR. ALCÂNTARA GOMES, Tuberculose

Hodiigo Siiva, tí. Da 3 is i — Kea. telep. K*-> Sul

0

0 concurso nos Telegraplios de
Nictheroy

O Sr. Dr. Anlonlo Carlos de Arruda Rei-
Irão, chefe do districto tclcgraphico de N--
ctlicroy o presidente dn mesa exiimlnadoru
do concurso a que su oslâ procedendo na-
quclla cidade, para praticantes do Telogra-
pho, escreve-nos uma carta, iiuc, por extensa
dc mais, deixamos du publicar ua integra.
protestando contra a reclamação que hontem
inserimos, respeito no referido concurso.

O Sr. Dr. Arruda lleltrão oltribue as ac
cusações de parcialidade a uni "despeitado"
nnonymo, o que niio é exacto, pois o autor
da caria quo honlein publicámos deixou,
para uso exclusivo nosso, o seu nome. Con-
testa o presidente do concurso o facto d.i"colla" passada n um dos candidatos du-
rante a prova cseripta; entretanto, não de-,-
tróe a affirmação cie fazer parle dn me,a
examinadora, como fiscal, o pae desse cau-
dldato, o que de algum unido tolhera 11 li-
herdade no julgamento das provas de seu
filho.

Embora acatando a palavra do Sr. Dr.
Arruda Beltrão, não podemos deixar de dar
guarida ás reclamações dos que se julgam
prejudicados c á de honlein lemos a uecre-
scentor mais esta, que nos chegou para cor
roboral-n*"Sr. redactor da A NOIT13 — Saudações —
Li com prazer a carta de um candidato an
concurso dos Telegraplios, em .Nictheroy, pu-
blicadii nn A NOITE de honlein, c não p«is;o
silenciar sobro esse concurso, em que só se-
rão classificados os candidatos protegidos
dos Srs. Beltrão, l.indolpho & C.

As provas são levadas de casa pelos fe-
lizcs protegidos. Dizem que só entram em
concurso os candidatos dc 13 a 25 annos, e
no entanto este seu criado viu concorrente•>
até de 50 annos. As provas não são assi-
giiinlas pelos candidatos. 0< Srs. Beltrão.
l.indolpho & C. distribuem inlre os mesmos
cnvcllopcs que são numerados "a lápis",
bem como as provas, podendo deste modo
ser maior o escândalo. — L:m candidato."

Su nintnilnuru de Hniitn Crus

Abatidos bnje » n9Q i'f*e«, (Kl poivis, 41
cnrnelroí e i'i vlicllos,

.Mnivli,iiil"-s 1 Condido fí, da Mello, .'.1 r.
» '- p.i Diiiiih & C. II r.i A. Mendes .'.,
(1., IIII r.i l.iiiiu & l-lllio-., 47 I'., lü p. o |(j
v. 1 (•'rnnclseo V. Uouutrt, 1U- i'., :i:i p, o (1
v.; .liiãu 1'lmentn do Abreu. 17 r.i Ollvilu
hinniis & C. I'.'5 r.. 12 u. e 8 v.: Ilnsilln Ta.
rnre», 1 r., 3 p. o I v.{ Ostro & C, -I r.:
C, dos ltiiiillii,l„s, IA r.i Porllnlio & V.„ 1»;
r.i liilgard do Axovodo, -íl r.i Norberto Herti,
8 r.i 1-. P, Oliveira k C, 00 r.i FciiidiiiIi-s
.\ Marcondes, íi p., u Au,'m. i» M. da Multa, '.it
p.j :il» e. c 8 v.

Foram rojellndoí 1 D l'J 8S r,, .'I p. e ;t e,
Furam vendidas : I'-' ,'1,1 r."Stock11 : Cândido E. do Mello, ÜMI r./es;

Durlsch it C„ l!IU| A. Mtiulcs & C. Kll; LI-
nin A Filhos, 331 j Francisco V. Goulart, 211.!
C. Ot-slc de Minas, <!; C. dos Ilelalblslas, lil.l;
João Piiniiiia do Abreu, 1051 Olheira Irmãos
& C, 251; Bnslllo Tavares, 101 Castro .v c,
l'J7; Porllnlio & C„ lló; lálgard da Azevedo,"ili; Norberto Ilcrlz, 1H; Augusto M. Mn|.
Ul. RO, o F. P. Oliveira & C, 1«0.

Total : 2.820.
No entreposto de S. Diogo
O Irem chegou ú hora,
Vendidos : 5:18 8|4 r.. 00 p., 38 c. e 42 v.
Os preços foram os seguintes : rezes, do

8540 a .fiiiiO; porcos, a JíHm); carneiros, de
IÇ200 11 19800, c vlteilos, du íõüO a Win.

No matadouro dn Tenha

Abatidas lioje : 24 reze?.-
Carnes congelados
Caldeira «t Filhos abateram mais 448 rezes,sendo que cm Santa Cru/, foram rejeitadasIres e Ires são para O consumo desla capital.
Foram abatidas hontem o rcmctlldr.. bojo

para 0 cáes do porto.
¦ .-|-f- ¦

-<«*-
O Petróleo tine j^a-
rante a hygiene
completa da cabe-
ça, produz cabellos
fortes e seclosos.
Vidro :iS. Nas perfumarias
cá rua Uriiguavana n. liO.

Uma escola mixta
fechada

A escola mixta da rua Nossa Senhora dc
Copacabana está fechada — vciu dizer-nos
o Sr. Júlio Couto. O prédio ameaça minas
c a única solução encontrada foi o tranca-incuto. Desde hontem não ho aulas, lí é
para isso que a instiucção absorve metade
das rendas da Municipalidade I

laniragio m mm
Ao anoitecer, hontem, deu-se um naufrágio

nas proximidades da ilha do Governador.
A calraia "Alzira", de propriedade dafirma Sobral & C, seguia para aquclla ilhacom 11111 carregamento de 3-!'.) caixas de Itc-rozene e 102 de gazolina. O mar eslava

multo ngilado, devido ao forte sudoeste quesoprava. Em dado momento 11 calraia ader-nou e sossobrou, Os seus ti-ipolanlcs sai-
vnrnm-se.

Dc Ioda a carga que cila conduzia, apenasse ponde encontrai- dez caixas de gazolina.
que foram recolhidas pela lancha "Laura"
e entregues ã policia marilima, que tomouconhccimenlo do facto.

- ¦"' b fxa-Ga»»—<¦—¦

d 1 ® morvèrla a beira
A vida para ellc já não tinha mais en-cantos, A morte sécluzia-o. 15, rcsoiiilo, de-liberou penetrar no seu mysíerioso segredo.

_ Um tiro, uma contòrsão e prompto; esla-ria 110 clominio do desconhecido. E Marcilia-no Barreiros, brasileiro, dc -li! annos, casado.residente á rua Saciu Pena, após esta.s re-flexões, armado de. um revolver, partiu paroo Ccnic. No momento, porém, de desfecha,'o tiro fatídico, a mão tremeu-lhe, desviandoa arma. Valeu islo o Barreiros só ficar Icvc-mente ferido. L'm segundo tiro talvez saivnssc a situação, mas não estaria isto no
programma c elle foi para casa tratar-se,ao envés ele penetrar nos domínios do clesco-iihecido.,.

- ft—íS&€-©»—í -

Uma .sociedade que acaba

Eram sócios de um "atelier" de cosi uras,
á rua Uruguuyana. 11, 22, Io andar, Natan
Abriinovilcli e Alberto Caia, Hoje resolve-
rum desmanchar a sociedade, mas o segundo
tinha em seu poder vários documentos quese recusava a entregar a Natau. Este resolveu
lomal-os á força. Fechando a poria, entrou a
esmurrar o Alberto, que grilou por soecor-
ro, ncud.indo um guarda que prendeu Natanem flagrante,

EM'__S"—<—

âp@!I©iü® ifB é'o iònà
is (bfclao»

O delegado do 17" dislricto, Dr. Lcovigaldo
Paixão,_ iniciou na zona que está sob sua ju-risdicção uma enérgica campanha contra o
jogo do bicho. Hoje, em companhia dos com-missarios Perroue e Moreira, varejou as ca-sas n. 2G0, 312 e 773 da rua Conda de Bom-lim e a di n, 132 da rua José Hygino, onde
prendeu o seu proprietário cm flagrante.
.--.--.. —¦¦-¦fc--»»_r^y?-*--r~-,—¦—. — ,

GAFE5 JAVA
Esle antigo estabelecimento, amanliã, 2,sei abrirá sua.- portas ás II) horas, parn inim-

guração dos melhoramentos por que acabadc passar, Das pinturas do cale Java foi en-carregado o professor Bartholomeu. E o sen
mobiliário foi fornecido por importante fa-
brica desta capital,

O salão do café Java foi largamente um-
pliaclo, loriianelo-se assim um ilos mais con-
forlaveis.

Mãe p$&s^ ê® m:M
Na rua Dous de Dezembro um bonde de

passageiros, approximaclamentc ás i:( horas.
descarrilou. Entre os passageiros, principal-mente entre as senhoras que viajavam, hou-
Vi um grande psnico; e não passou disto...

Limpador c polldor unlvocsal
EM TODA A PARTE

um FIMIPIÜ
MISSAS

Rcsnm-so ainanliã as seguintes:
Padre José Maria de Águia;, ás 11 ||2 namatriz do Pirahy; ás 7 l|-, na matriz doEngenho Novo, c ás 9 12. nn egreja do Car-1110; Antônio Mendes da Cosia Marques, as!), na mesma; Clhudino Alves dc Castilho,ás 9 I|2, na matriz do Sacramento; D. Mana

da Conceição, ás !), n'a mesma; Annibal Viei*ra Pontes Corrêa, ás !» 1|2, nn Candelária;
Carlos Taveira Pinto de Azevedo, ás íl, ua
mesma; Augusto Emygdfo Celestino, ás ü).
na egreja de S. Fraueiseo dc; Paula; mae:.-
tro Alfredo Carlos de Mello. ,i.c 8 1|2, na mes-
ma; Augusto da Rocha Monteiro Gollo, is
9 l|2, na mesma; Dr. Fernando César de Le-
mos, ás fl, na mesma; José Alves Nogueira,
ás 9, na mesma; D, Maria \lagdalcna Ma-
chado de Moraes, ás 10. na mesma; D. Maria
Eu iza Callo Pereira, ás D 12. na egreja dc
Nossa Senhora ela Ilo.i Morte; D. Carolina
da Costa Pereira, ás i), na capella do Dis-
pensaria de S. Vicente de Paulo, á rua Con-
selheiro Pereira da Silva; Barão de Werlher,
ás 9, na egreja do Convento dc Santo An-
tonin.

ENTERROS

Eoraih scpultauos hoje :
No cemitério de S. Francisco Xavier: Luiz

Belisario do Couto, Hospital S. ScbustiSo;
Nóemin Rodrigues Guimarães, rua S. Luiz
Gonzaga n. 42; Maria llodrignc Casnnovn,
rua Barão de S. Felix 11. 111; Amélia, filha de
Manoel Martins Leite, rua liarão de 1'b.í
n. (ü); Maria Anna da França, rua Commcu-
dndor Leonardo n. 56; soldado dc. 3" grupode nbuzes Alberto dos Santos, ríosp'.' '• Cen-
trai do Exercito; Andréa, filha dc Joaquim
Martins, Hospital Evangélico; Volnnda, fillm
de Rosálvo Pereira de Mello, vua llio cie ,1a-
neiro 11. 10; soldado do fl° batalhão do 3" re.
gimento de infantaria José Fernandes dc Sou-za, Hospital Central do Exercito; 'u ' 1 Ira-cema dc Oliveira, rua Dr. Lins de VasconeePlos 11. 315; Duclair, filho de Honorival Car-neiro Guimarães, rua Araújo 11. 58; Neuza,filha de Francisco de Paula Anjos, rua Esíiccio de Sá n. 87; Euphrosina, filha de JoàclIvvangelistn dos Anjos, run José Clemente.11. 811 Adão José da Silva, ITos])ltnl S Se-bastião; Felix Gonçalves dos Santos, SantaCasa dn Misericórdia; professora pul ,ica Bel-larmma Marinho Bastos, rua Amazonas 11. II;liellina. filha de Iva Augusta dc Menezes la-deira do Faria n. 82; Leeticia, filha de M- xi-mino Capnrelli, rua Paula Mattos n lil-Samuel Prelo, rua Conde de Lcopoldina n.llfi;Manoel, filho do Sebastião Mendes rua Pau-o o Silva 11. 17; Amnncio Xfacedo da Silva,Hospital S. Sebastião,No cemitério de S. João Baptista ! Ce-Inste, lilho dc Dcocleciano Gabriel, rua PedroAmérico 11. .12; Maria Barbosa da Silva ia-deira João Homem 11. Iü; Dolores TeixeiraRodri.gucs, estrada D. Castorina nXIV ; Manoel Pinto Lobo, rua dasn. -171, casa. XI.Serão inhumndos amanhã, no cemitério(te S. prancisco Xavier. Emiiia, Cuba de Mi-guel jose Fernandes, saindo o enterro, ás 10horas, ila rua Gomes Cariu-in, „. 75, e Bodo-valho, filho de iManoel Soares, saindo () i'c.is 8 12, da rua Club Alhletico 11. õG,

38, casa
Laranjeiras

reiro
casa
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IEirs;«d 1
Esterilidade c Iraqueza cjcral
Cura certa, radical o rápida — Clínica electro-me-

tlica ospociul Ju 1)11. CAETANO JíiYINK
Das 0 ás II edns -J,H õ

I.AIIC0 DA CAU10CA 10, sobrado
'—" ¦ ¦»—¦Bfj^-'— ,

A ÍVblack-list" na Câmara dos
Deputados da Argentina

.BUENOS.AIRES, 1 (A. A.) - A comnii»suo.de legislação du Câmara dos Depiítadoídará parecer favorável an projeeto do ilepu-lado Avellancdn, tendcnle a reprimir as ap.
pllcaçõcs da "hlack-list", perturbadoras dfliberdade do còmmercio.

srs_-P^c -p o ^ i ç ,€k o
fjcí^r-3 Rcalisa-sc 110 próximo domingo, fl da

agosto, este importante cei-tamen, anncxo' á Ex-
posição dc Avicullura, sendo cie esperar o gran-de suecesso quo virá alcançar esla iniciativa,
Recommcnda-se aos Srs, criadores profissio-naes, amadores e a Iodos os proprietários de
cães, o uso do benéfico especifico hisccliciila
Mac Dougall — para cachorro — que dá ao
animal a côr natural dos pellos, além de au-:
gmental-o, tornando-o sedoso. E' poderoso o
efficaz na cura da suma, lepra, corrapatos,
morriuhn, bicheira e demais moléstias de ca-.
cliorros. A' venda em ioda a parle. Pcdiiii;-!
cm grosso a Roberto Rochcfort, rua do Mer-.
cado, II), Caixa, 1.911, Rio de Janeiro.

Melhoramentos em Mk
de Fora

JUIZ DE 1'0'HA, 1 (A NOITE) — Foi ini-,
ciado o serviço de calçamento a parallelipi-
pedos da rua Halfeld.

¦o4«IB~

Or. EdgarAbranics^teí-e?
pelo Pneumothorax — Rua S, Jc-.é 10G ás 2 horas
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0 scratch carioca
/Em ri união dc honleni, a Metropolitana

çsealou definitivamente o scratch carioca
q.u- disputará im próximo dia 13 o campeo-
Halo interesiailua'

O qu
ma:

di foi constituído da seguinte for-

I-. Nello (
Adhemar i \

Menezes Ml.
Patricl! ti).

Como

Marcos i,F. F. C.)
•'. P. ('..) — S. Vidi

F. C)

A

IKjI

(F. I'. fl.)
Sidney (C. 11. 1-'.) -

Gallo (C. II. F.)
C.) — Aloysio (15. 1'. C.) —
C.) — Mimi (11. F. C.) —

Sylvio (S. C, A. C.)
o conjunto soffreú modifi

facões. Assim, Cardoso, o Icccpcr do S. Chris-
lovão, foi substituído por Marcos, e Ncry por
S. Vidal, o que deu cm resultado ficar no
scratch o mesmo triângulo do Fluminense
]-.' uma medida acertada essa, a nosso ver,
pois que não só reputamos a trindade do FIu-
niinensc a mais forte dos nossos clubs, co-
mo porque não achamos nunca razoável a se-
paração de haecks acostumados juntos, mor-
mente dc uma parei hn como a do tricolor, ti
si o lieeper de um club cguala a sua parelha
ile baclts em valor, como se dá aqui, então
tanto melhor. Repetimos: agradou-nos lias-
tanle ;i resolução da Metropolitana neste
ponto.

Com respeito ã linha dc halvcs nada te-
mos a dizer sinão que é boa.

Agora, quanto á linha de avantes, temos os
nossos sustos. Si Irenãr com afinco, enlrc-
tanto, ii.is tres únicos ensaios, é possível es-
perar delia uni papei efficicnle, pois o.s seus
componentes, ninguém o nega, são optimos
plnyers,

Mas é preciso (pie trenc, e de verdade, por-
í|tie, francamente, achnmol-a a parle mais
fraca do leam, embora não o seja dc fado,

America F. C,
Recebemos a seguinte carta, da qual nos

pedem n publicação."Sr. redaetor spoctivo — O abaixo assi-
gnado, antigo sócio do America Football
Club, surpreliendido pela noticia que honleni
casualmente leu < m vosso conceituado jor-
uai, cm que alguns associados do referido
club chamam a attenção dos demais sócios
para a progressiva e visível decadência do
i osso club, não pode deixar dc lavrar o mais
formal dos protestos, pedindo a V, S. alguns
momentos de attenção para o que se segue.

Devo, anles de tudo,, dizer que, si sou um
amigo da actual directoria, sou lambem um
bom admirador do Sr. ,1, belfort Duarte.

Não me doe a consciência ao dizer que, in-
felizmente, dentro da sede social é a politi-
<|iiice sem nume nem qualificativos que vae
jninando n discórdia entre os seus associa-
dos. Si nn competente Sr. .1. Belfort Duarte
ninguém imparcialmente pode negar o muito
que elle se lem esforçado pelo engrandeci-
mento dn Club, não podemos lambem deitar
;i margem muitos outros que lambem ali têm
dispeudidn a melhor das suas energias. 13'
a Iodos, em conjunto, que devemos esse en-
Çrnndedmcnlo do America Football Club c
ò vemos hoje em logar ile grande destaque
entre os seus congêneres. Ninguém de boa fé
pode. negar a alta competência do Sr, ,1. Bel-
forl Duarte nn parte lechnica, mas na parle
lechnica exclusivamente, e não sei, Sr, reda-'dor, si, com o seu temperamento actual, elle
teria a calma necessária para guiar e aconsc-
lhar os jogadores como outr'ora fazia. O Oje-
da ó moro dislilicto, dc educação esmerada,

(448)

digno de viver entre os mais dignos, o que
elle não sabe é tratar os seus companheiros
de luta como 0 Sr. ,1. Belfort Duarte; é na-
turalincnlc, Sr, rcdaclor, um captalu cnergi-
co que os "alguns sócios do America" rccla-
maiu. Kiilrclanln, Sr. rcdaclor, si cada um
dos jogadores soubesse cumprir o seu dever
de sócio o amigo do pavilhão, como cm 191!)
fizeram na questão Mascou-Mcndonçn, basta-
ria para, no campeonato do corrente anno,
dar ao club um logar dc honra, Quem pos-
»uc jogadores do valor de Gabriel, Harold,
Witte, Üjeda, do incansável Paula liamos,
Adhemar c oulros mais; quem apreciou a pe-
leja dc .'iiite-hontein entre o America e o
Liaugu' não pode nem deve desanimar nos
primeiros insucccssoSj sem incorrer cm uma
grave injustiça, Com referencia no .segundo
toam, tem sido tlv tal forma brilhante o seu
comportamento que não cabem comincii-
Lírios.

Quando em outubro do anno passado me
fizeram conhecedor da chapa dos ncliiaes di-
redores, confesso, não os julguei capazes de
agir com a competência que lèin mostra-
do, collbcniido o club, como acima digo, ao
nivel dos melhores. A sua constante preoc-
cupação com o bem-estar dos sócios e as nc-
cessidiides dos mesmos; o reniodclanicnto das
archibancadas, o que para o club c para ella
acarretou grandes responsabilidades, dizem
melhor e mais alto do valor da presente di-
rectoria, Dem sei que todos estes melhora-
mentos foram ideados pelo Sr. .1. Belfort
iDuarte, mas a gloria só á presente directoria
pode caber, uma vez que o Sr. Belfort, cm-
quanto director, nada fez. 13 não é desconhe-
eido de ninguém que nesse tempo éramos
intrigados e completamente afastados dos de-
mais clubs, sendo até o America conhecido
por — "Club dos moleques".'Sente-se hoje bem a differcnça existente
entre a direeção então dada aos negócios do
club pelo seu director Sr. Belfort Duarte,
que ludo resolvia com lauta falta dc critério e
a que presentemente ali se observa. 13 eu, Sr,
redaetor, pelo que tenho observado da ocluai
directoria c pelo que tenho ouvido do Sr. Fi-
dclcino Leitão, presidente do club, não me
posso abster de proclamar bem alto os no-
mes dos acluaes directores.

Não acredito que se cogite de chapas, pois
creio que todos os sócios deveriam rogar que,
quando não fossem reeleitos todos os dirc-
dores, a maioria continuasse ein seus cai'-
gos, Directores do reconhecido valor dos Srs.
Fidelciuo Leitão, Heitor Luz, Dr. Mcdina,
Luiz Silva, José Santos c outros mais só po-
dem honrar o club c nunca procurai' a sua
rui na,

Para terminar, Sr. rcdaclor. aproveito a
opportunidade para daqui pedir ao também
men amigo Sr. Belfort qué se abstenha dessa
política que vem fazendo junto dc alguns so-
cios; e, si de. tal não é responsável, que não
consinla que o seu bom nome seja explorado,
prejudicando não somcnle o seu bom nome
como lambem a directoria que lauto se tem
dedicado o que vem agindo com a melhor
boa vontade e seriedade — Um sócio sem bv-
pfl/crisias— A."

BssskeÜball
America F. C.

Amanhã haverá diversos c rigorosos trai-
iiings entre os tcams infantis, ás HO horas,
no campo deste club.

O captain geral solicita por nosso inter-
médio o comparcciincnto de todos os plavcrsá hora c no campo acima determinados.'

JOSÉ' JUSTO,
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GRANDE E EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AMERICANO =
-»#_-

(Cada episódio, que pôde sen lido destacadamen ta,conshlue um film, a ser ex. bído
nos cinemas Pathé e Ideal)a;<>;

22" EPISÓDIO

O UbTJMO EPJSODIO
I.XXIl

v) i \CilT DO PROFESSOR ARNOLD
l,om os cotovcllos junto ao corpo, na posl-

ção regulamentar do corredor, o marinheiro
deitou ,i correr.

Esperemos, disse Wators, que cllc não
.chegue lardc de mais!...

--.- Agora, nós, proseguiu o professor Ar-
Jiold. Corramos ac, Iclcgrapho e avisemos os
íioss.is governantes.,.

Jl.ilpb cumprira a sua promessa; ainda
hão havia decorrido vinte e cinco minutos
quando chegou á entrada da cldadclia. O ra-
paz propunha-se ahi penetrar sem diminuir
A marcha. Ficou bastante surpreso ao ver a
.sciilniiüa que montava guarda junto do¦portão central intcrpellal-o bruscamente e
«Alim-se ã sua passagem...

r- Que quer você? indagou o rondante.
Trago um bilhete urgente para entregar

cm mão do commandanle.
Kspcrc um pouco.,, O sargento vae ser

avisado c cllc o fará conduzir por um ho-
mem úc guarda!...

Quanta complicação!... Estou a dizer-
lhe que é muito urgente...

Não é uma razão para que o regula-
mento não -seja observado...

Os dous homens iam travar discussão
quando um grupo de officiaes saiu do forte.

Fnlre elles vinha justamente o coronel que
indagou do motivo dessa altercação.

-- Meu coronel, respondeu o sentinella, c
um marinheiro que traz uma carta urgente
para lhe ser entregue cm mão própria...

Nesse caso, que m'a entreguei
O marinheiro tirara o gorro, entregando a

carta ao seu destinatário que a abriu rápida-
mente.

Da platéa
AS PRIMEIRAS

"A mullirr muila" e "Antigas de Infância",
no Recreio

A companhia dn TllPiitro Pequeno, que va»
i'i.i agora o leu prugiaminii todas ai semanas,
tloiMiOR Imolem um novo cspcctactiln, Fo.
ram dous oc uriglniics qui' se representaram,
A peçu do Aiiulolu Franco, "l.n comi die dc
col il I qui épiiiiHn une fominc miiettc", 0 a fur»
çn nacional, em um ndo, "Amigos <lc Infnn»
fia", dn Sr, Ivdwalihi vinilllil, Ambas as pc»
cas foram postas ein íceno poin montagens
iiiidiidoMis, o que dc algum modo iittcnimu
limas i.int.i falta-, de que se leseiilir.iiu .is rc»
prcfieiitaçüet, ,\ peça dc Anatole Franco snf-
licu m pouco com a adaptação eom que loi
levada pela "lioupi" nacional do llocrolo,
embora não n ponto de ser sacrificada a gra»
çn principal do original, que gira em torno
das altrihuluçòcs de um marido que, curando
a mulher du mude/., tornou-a terrivelmente
piilradnrii, dc lal modo que elle acaba sncrl-
ficando as suas faculdades auditivas, para
não mais aliiral-a.,. No entanto, a iulvrpre»
tação agradou. líinina Pola fc/ a esnosa do
juiz, a mulher muda, provocante, lutelllgentv,
embora com menos vlvncldndc que o cara-
der do personagem requer, Carlos Abreu
foi o Juiz, Deu-lhe a graça sufficicnle. 13
OSSSCS são os únicos papeis da peça de A lia to-
le Franco; o mais são personagens slínplcí-
monte episódicos.

Fechando o espectaculo, fui á scena a pcç.i
nacional do Sr. Eilwaldu Vllllllia, "Amigo..
do infância" é uma peca (pie. escripta, para
leitura, deve fazer mais successo que no
palco. Isso porque lhe falta por vezes a te-
clinica tlicalral necessária. Por que n Sr.
lidvvaldo Vianna não fez sua peça menos
longa ? Assim, cnin a graça dc muitas phra-
ses e de .situações, deixando dc ser repelidas
algumas, tornava a peça mais bem represen-
lavei, lir.iuilii-lhe a monotonia que quasi
sempre dão as cousas mio se reproduzem. H
em "Amigos dc infância" tem-se pena que
!s.-o acontecesse, porque, melhor cuidada, cila
faria um hello successo. Tina Valle foi sua
interprete máxima e applaudida.

NOTICIAS
A companhia Alexandre Azevedo vae para o

Recreio
A companhia Alexandre Azevedo, O excd-

lente "troupe" que acaba dc deixar o Trianon,
sob a maior sympathia do nosso publico, cs-
troará snbbado vindouro no Recreio, com a
comedia "A linda fiinccionaria". Foi hoje,
á tarde, nsslgliado contraio nesse .sentido èn-
tiv os directores dessa companhia C o empre-
sario José Loureiro. A companhia Alexandre
Azevedo ali trabalhará cm espectaculos porsessões. A companhia do Theatro Pequeno,
que ora oecupa o Recreio, irá fazer uma ''tour-
nêe" a S. Paulo, dando o seu ultimo espectii-
culo aqui scxlu-feira vindoura.
A primeira de hoje no Apollo

A companhia do Polylhe.ima dc Lisboa
vae representar hoje pela primeira vez uma
revista brasileira. 13' intitulada "Stá salva
a pátria" e tem dous netos o sete quadros.
Assignando esse novo original estão dous
nomes bastante conhecidos c festejados pelanossa platéa. Rego Barros c Carlos Uitlen-
court. A musica da revista é toda do mais-
tro Luz Júnior, compositor oue o nosso pu-
blico também nmilo conhece p lem applau-
dido. Na "SUi salva a pátria" o compadre
será desempenhado pelo aclor Othclo dc
Carvalho e o afilhado, uma originalidade
da revista, pela aclrlz Antonia Denegri. 13s-
troam na peça, que hoje o Apollo começará
a dar cm espectaculo:; por sessões, a actriz
Flora Sorriso c a bailarina llosila Do-
driguez.
A oslrca de amanhã no Carlos Comes

Não é hoje, como eslava annunciado, qus
estréa no Carlos Gomes a companhia por-
liigueza dc opcrclas c revistas do Éden dc
Lisboa. Essa "troupe" só amanhã estreará
naquclle theatro'..
Os espectaculos do Republica

Com o mesmo successo dos anteriores,
continuam ns espectaculos oincmulog.raphi-
cos populares do Republica. Agora, entre
nm programma dc fitas magníficas, eslá aii
st. cxhibindo a The Olympian Troupe, for-
mnda de seis excellcntcs artistas, que fa-
zein interessantes números de variedades.

Para fazer uma "tournée" ao norte,
começando pela Bahia, o popular actor Pinto
Filho está organisando umn companhia de
òperetas c revistas.

 Espectaculos para hoje: Apollo. "SU
salva a palria"; Palace, "La duchessa dei
Dal Tabarin"; S. Pedro. Companhia profes»
sor Hermann; Recreio, "A mulher muda" c"Amigos de infância"; Republica, variado
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Mme. Guimarães
Grandes alcliers dc alta costura. Especial!-

dade em costumes tailleurs. Rigorosa execução
em robe soirée, promenade, manteaux, etc,
(Grand Prix de Londres c Paris). Dua S. José
n. 80; telephone 4,694 Central. Próximo á ave-
nida Rio Branco,

PALA
O CINEMA DE RJGOR

Mais umn sublime ad.ipuç.io do celebre romance cio lembrado autor ZOLA'-
THERE8A l=fcAQXJI]Nr
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Fazem annos amanhã:
Srs. 1'cIIk Pacheco, dlredor dn "Jornal

do ComnieiTlo; Dc (Inndlda herivira do
\hreu, Dr, A ri II III1 Tlioiiipson roncl .lo.io

Clapp Filho. Dr, 1'liiilo Caval.Mutl de Albu»
querque, Mlle. Anua IIruga, filha do coronelI ulz Bragai Sr. Luiz llapllsla Lopes, prcfll-denlc do Centro Coniinorcliil de Úuvoueit.

Fazem annos hoje: /
Os Srs, capitão Pedro Pereira Rangel, l)i»,

Apollo do Moraes, tenente Abel Coda, Dr.Democrilo Barreto Doutas, conlru-alnilritiilu
Henrique Adalberto Tbedllll Costa, Mine. |)r,
Honorio Libero, Sr. OeorRina Avvlllnu, nos-sn col lega de Imprensa,•- l''cz aniios honleni Mlle. Josénllllía fia-
1I10S da Rocha.

O lar do coronel Alfredo dc Castro ealA
boje ini festa por completar mal-, um anuo
do existência a sua filha senhoriia IJIse du
Castro.
CASAMENTOS

I3stá marcado pnra princípios dc setembro
n enlace matrimonial do Sr. Dr. Luiz de
Magalhães Tavares, chanceller «Io consola.
do geral do Brasil em Gênova, com Mlle. Ma-
ry lialváo Rnciio, filha do Sr. \h-, Aincrlcu
Galváo Bueno, clinico nesta capital
BODAS

0 Sr, Josí da Cruz Secco, da firma P. S.
Nicolson ifi c., commemorou ba dias o 'J.V'
nnulversarlo dc sou casamento com n I3xma.
Sra. D, Frcdoriea Tranqueira da Cruz See-
co. Kssii data loi festejada pela., iiininm ra-,
relações do casal, A's 10 horas, ua egreja do
Bomfim, a mesma onde s^ reallsnra -i casa-

jmeuto, cm São Chrlstovío, loi resod i nina'missa pelo conego Rezende, acompanhado
pelo provedor c irmãos da Irmandade dn So-
nhor do Bomfim, A orcheslra, sob a direeção
do D. Ida l.ahmeycr Machado, executou \a-
rias poça., sacras, licompanhundo a Sra, i).
Lydia de Albuquerque Salgado, na " \vc-Ma-
ria", de Gotinod. Um seguida dirigiram-se os
convidados em automóveis paia a Quinta da
Boa Vista, onde foi servido um almoço, em
mesas dispostas com muito gosto, fnzendo-so
ouvir uma ordiostra. Seguiram-se as d.ius-i:;,
até o itnollcccr,
UAILES

O PERFiuu bi-UUCTOR

Exhibirá quinta-feira, 3 do corrente, o PALA9S csu suTprehendente
accommodaçiio cinemátographica da Fox Film Corporation

A viagem do "An>guary"
e uma declaração do

seu commandante
Procurou-nos honleni o Sr. Antônio. Alves

Dias, que. alleganilo a qualidade de com-
mandante do vapor "Araguãry", 

,vclu pro-
testar contra a exactidão das informações
quo recebemos aiite-honlom da officialidnde
daquella navio.

— Nossa viagi-ni — disse o Sr. Antônio
Alvos Dias — correu na maior serenidade
possível, o tivemos apenas o contratempo da
estadia de tres mezes no porto escossez dc
Leith, motivada pelas necessidades da fisc.i-
lisação dn carga destinada a Gpllémburgo c
C.hrisliania. TIrantc isto — acccntuo.u aqucl-
le commandante — a viagem correu mara-
vilhosamente bem.

-1 «a»» «-

GUARANÁ'
Poderoso fortificanto do sangue e regulado!

<li todas as funeções orgânicas: Coração, Fl-
gado, Itini, Estômago, Intestinos c en fraque-
cimento dos Órgãos Genitaés. Pão, 38500. De-
positarios no Rio — CHARUTARIA PARA1 —
Ouvidor, 120.

A visila á Assislenoia do
professoa Alarlincz

(I professor Gregorio Martinez, da Univcrsi-
dade de Cordova, que ora se encontra nesta
capital, visitou hontem o posto central da As-
sistehcia, escrevendo ao sair, no livro ali
existente para tal fim, as seguintes palavras:"Pela organisação dos serviços de urgência
c pela qualidade dc seu material c dc seu nos-
soai teclmico, a Assistência Publica do Rio
tle Janeiro pôde ser considerada c estudada
como exemplar".

-*•*&-
Doenças do apparelho diges-

ílvo e do svsíema nervoso. —
Kalos X. — Dr. Renafo de Souza
Lopes; rua S. José, ¦59, de 2 ás 4.

AGtASAIvFTO®
Paletots e blusas de malha, casacos de casi
mira, cobertores pura lã e outros
DE INVERNO PELA METADE DO

PREÇO NO

em liquidação forçada.

'Jura assim concebida:"Meu coronel.
Queira ter a bondade de enviar ás 17 lio-

ras" uma bateria dc artilharia ã encruzilhada
dos Velhos Carvalhos, onde deverá aguardar
as nossas insirucções. Trata-se de impedir
uma catastorphc das mais graves que anica-
ça directamente a defesa das nossas coslus,"

O bilhete eslava assignado com os nomes
do tenente Waters e do professor Arnold.

O official conhecia bastante o espirito pon-
derado do seu .subordinado para hesitar um
instante. Rapidamente, deu ordem aos seus
dous companheiros para que o seguissem, e
os ires recolheram-se" apressadamente ao in-
lerior do forte.

* * ?

Sobre uma elevada encosta que dominava
O mar, dous cavallciros seguiam ao galopo
das suas monlarias a estrada grcdósa que ia
ler quasi á crysta do rochedo.

Chegados ao ponto em que terminava o
caminho, um delles tirou do bolso um bi-
noculo de marinha, com o qual explorou o
horizonte.

Yò algiíma cousa, professor? perguntou
u tenente Waters.

Sim! respondeu-lhe o companheiro.,.
Distingo nitidamente o navio no qual os ban-
didos que cercamos pretendem entregar-se â
sua tarefa criminosa...

Já teriam elles encetado os seus Iniba-
llios?

listão oceupados cm proceder aos ulti-
mos preparativos... Vejo-os na coberta, in-
slallandn amarras c arpéos com o.s quaes
vão tentar suspender o cabo...

Felizmente, vamos poder alrapalhal-os,
O professor consultava o relógio.

 Dentro dc um quarto de hora, n bale-
ria terá chegado ao local combinado para o
encontro...

Gomtanlo que chegue a tempo, que os
miseráveis não consigam ale lá bons resulta-
dos nas sutis tentativas...

A encruzilhada dos Velhos Carvalhos
fica distante daqui? .-

E^k 42k BPJ5 /3_ "IP" ff3131 _l BPfc /ítf62^
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Unia scena de cinema
Quando a policia trabalha...

—Depressa, gente ! Temos que despachar
a freguezia da outra casa.

Que lufa-lnfa! Cada coixeiro se desdobra-
va, ua ambição dt- uni interessezinho,

Que o patrão não podo ficar com as
duas casas. Acabaram com o serviço de des-
pnchos do armazém,
¦— fecha, pessoal.

Saiu o patrão. Albino José dc Cima; saiu
o sócio. Antônio Ferreira Cardoso: sai ram
os cnixeiros, .losé do.; Santos, Manoel 011-
veira o Manoel Dias. iam do armazcm a
rua 'forres Homem n. 2\, j..ir;i outro, tam-
bem de sua propriedade, á rua Luiz Itaf-
hosa u. 18(1.

Só, ficou naquclle o caixçiro J.acyntho
Maria, que viria com a correspondência.

O grupo de homens, um a um, pela rua
Tlieodoro da Silva, chamou a attenção da
patrulha dc cavallaria.

Tudo preso!
Mas viniio^ n tU-'-j»i.vl..,>» u frofÇttfZln

da outra cisa...
¦— O delegado ó quem despacha esse nc-

gocio. Sigam.
Seguiram para a delegacia do lí>" districlo,

A patrulha voltou para o posto,
Dc volto, saia da rua Torre.. Homem o

cnixclro Jacyntho com a correspondência.
—Olha oulro.
Jacyntho protestou. Reagiu, apanhou da

espada,
—¦ São todos ladrões — eommcnlavam os

da patrulha, Oue hello serviço!
Quando chegaram á delegacia já o com-

missario linha soltado os outros, (pie saíram
um a um, apurando o erro, ti excesso dc zelo
da patrulha.Vocês é que estão presos por lerem c<-
pancado este homem.

Os soldados entréolharam-sc:
Eslá ahi. Depois dizem que a policia

não trabalha,..

AHI SM 18 llflli
GONÇALVES DIAS N. 40

Curso de preparatórios (1- e i- annos) 103 n. 153000
Curso de sciencias commcrrinos  2OS000

Os recursos etoilnrocs cm
Minas

BELLO HORIZONTE, 1 (A NOITE) O
Congresso, constituído em tribunal especial,
julgou os seguintes recursos eleitoraes :
Ouro Prelo, negando provimento ao recurso
interposto contra o reconhecimento do juiz
de paz João Guimarães Barbosa: Itapecerica,
negando o provimento interposto contra o re-
conhecimento do juiz de paz Moysés Ribeiro
dc Castro; Araguãry, pedindo a niillidadc das
eleições dc SanCAima c Hio das Velhas, e o
reconhecimento do vereador com sede 110 mil-
nieipio Liiidolpho Rodrigues Cunha, sendo
negado o provimento para a primeira parte,
mas satisfazendo na segunda,-««•*«-
Drs.Leal Junior e Leal Neto
Líspecialistas "in doenças dos olhos, ouvidos
nariz e garganta. Consultas do I ás 5 — Aí
semblín n (iO
iMwaMBaeaBBBBaagBaaBBBHB

Continua despcrlnndo enlhuslasmo na alta
sociedade o grande baile a roalisar-sc nn dia
lü do Corrente, nos elegante-, salões tio Cluii
dos Diários, em beneficio do 1'nlrnn.iln doa
Menores.

() "rolillon" terá a direeção da Sni. Car-
los dc Figueiredo, Mlle. I.. li. 1'aes l.cme <
Dr. Paulo Goulart o Gustavo Húmus.
VIAJANTES

Hospedaram-se hontem uo Flumincnsc-H'i<
tel as seguintes pessoas: Hugo lluntrclii, Col-
latino de Itczeiule o irmã, Antenor lieis, Av-
trogildo Simocns, Jorge C. Silva, Cyro Itiliei»
ro, Joaquim Ií. de Alorae> Carvalho, Hcnri-
que Augusto Mnnscn, A. Machado Juuior, Car-
los dc Moura, João A. de Moura, Octavio A.
do Moura, Alexandre llcrtoni, .1. Gurjão. -.-.i-
ronel Cccilio Tupinainbá, Dr, Alberto Jur;
queira, Elysio Nunes, José Itczeiule, Arthii
du Silva, l.uiz Villegrini, .1. I). Silveira e (•:
sar Michel.
ENFERMOS

Tem estado enfermo o Sr. Dr. Galvão i>uc<
no Filho, secretario da legação do Brasil
cm Roma. O joven diplomata lem sido mui-
to visitado na residência de sua familia, á
rua Corrêa Dutra, Cattcle.
PELAS ESCOLAS

Com a nota "dislincla" concluiu o 0" an-
no do Instituto Nacional dc Musica Mllc. Dar-
cilia Noronha, filha do Dr, Júlio Noronha.
A ino.sn examinadora era composta do mães-
tro Nepomuceno e dos professores Leão Vel-
loso c Santos Mello. Mlle. Darcilia é alumna
da pianista i- professora Mllc, Santos Mello.

Neste mesmo dia concluiu o ó" anno, com
plenamente 8, Mlle. Eürydife Corroa, aluinmi
<1« ,„....„.. ,.,-or ,.- Perante a congregação da Faculdade de Me.»
dicina do Rio de Janeiro acaba de defender
these, obtendo nota tlistincla, o joven medico
Dr. Olavo Doylu e Silva, filho do Sr. Leo-
poldò Doyle e Silva, funecionario do Minis-
terio da Agricultura. O trabalho do no\-..-I me-
dico foi um longo e minucioso estudo sobre a
clinica do estornado c do intestino.
MISSAS

Haverá amanhã, ás 3 l|ü 1 oras, na matriz
de S. Cbristovão, missa de sexto mcz por
alma do professor Alfredo Carlos dc Mello.
Manda-a celebrar sua Exma, viuva., Mme. Ile.
lena Taveira de Mello.
— ¦—,.,..., —¦ >"-<H*&»"'< '

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
—«—

Telephone 5.955 Cenlral
mm isft coMSTiTüsçãs na. ©

-«•*»»

Cbh-sulforio
(Só se respomi n .u-tas assignadas i»om

inlcinos.)
A. D. C. — 0 uso de toda a bebida alcoo»

lica é condemüávcl, maxinié quando contém
nino porcentagem elevada de tileool, como
acontece naquclla a que se refere, Aconsc-
lho, sinão abandonar, pelo menos diminuir £
quantidade,

C, M. 11 S. — 0 seu caso não permiti!
tuna indicação sem exame.

•\ V. — Procure o Dr. Paulo Fonseca.
E. Ii.  Não.
O. O, O. — Faça lavagens com permaiiga-'

nato de potássio.
S, ]'. — São symptomas dc probabilidade,

porém não é possível affirmar.
Dr, Dario Pinto (Interino).

—a5-&£sw—i-

l.'.uiili'ccionn!n-fo vestidos .-nino o- ullinios nunlcloj
dc P.iii^. Itua Pedro Americü n. li, casa '¦'-.

cousa de alguns minulos d
'-- 

Não! !¦:
galope,..-- Então, seria bom, tenente, que você fos-
se ao encontro da bateria para dar-lhe or-
dcni que chegue alé cá. Nessa expectativa
aqui fico vigiando o horizonte...

Waters não esperou quo elle repetisse o
aviso e esporeou o .-mimai. Chegou á. encru-
zilhada na oceasião cm que a bateria dc ar-
tilharia ahi apontava,

Scm_ perda de tempo, o tenente deu in-
strucçòes para rf tie o official inferior seguis-
se com os seus homens o poças para o ponto
do penhasco cm que o professor Arnold cs-
tava de observação.

Num abrir e fechar dc olhos, o pesado cor-
icjo partiu a toda a velocidade pola estrada
que o tenente lambem seguia.

Canhões o artilheiros não tardaram a che-
gar á posição designada.

O professor, que não cessara dc observar,
com o auxilio do binóculo, a immcnsidade
do oceano, apressou-se a indicar ao official
inferior a posição exocla do navio da draga.

Em poucos minutos, unia peça foi posta
em bateria. O sub-official foi em pessoa re-
'guiar a mira o a pontaria.

Fra tempoI... Reinava febril aclividade
na embarcação, Varias tentativas infrutifo-
ras Iinbam sido feitas, sem que a draga con-
seguisse encontrar a immensa serpente sub-
marina que as suas garras procuravam cm
pura perda no fundo das águas.

De súbito, os homens que dirigiam a ma-
nobra soltaram um hurrab ciilhusinslico,

— Tcmol-o, capitão! exclamou o hetacm
que os commandava dirigindo-se a Julius Del
Mar.

Ao mesmo lempo, com infinitas precau-
ções, os cabos da draga eram içados ;m lon-
go da quilha.

Não tardou n que o próprio cabo surgisse
acima das ondas,

Do! Mar approximara-sc, empunhando um
machado. Uma feroz alegria estampava-se-
lhe na pliysionomia.

— De vagar, meninos! disse elle.,. Traia-
se do não deixar cair de novo o peixe que
vocòs pescaram..,

O aventureiro brandiu o machado que cm-
punhava, prompto a seccional' o cabo em
duas parles.

Na oceasião, porém, em que so erguia o seu
braço, uni obuz foi bater em cheio no file-
role, ao mesmo lempo que uma formidável
detonação, cujo éco prolongou-se por toda a
Immcnsidade do mar, rebóava ao longo.

Presos do pasmo o pavor, os homens que
mantinham o cabo fora da água recuaram
Iodos juntos e a pesada corda tornou a cair
nas ondas (pie o cobriram dc novo.

Quasi a seguir, um segundo obuz caiu no
meio do passadiço, derrubando todos os ho-
mons e abrindo á ré. do navio uni grande
rombo.

Uni alguns segundos, a ugua coiftfcçou a in-
vadii' o flanco aberto da embarcação, cm-
quanto que a tripulação, aterrorisada por
osso canhoncio inesperado, c desvairada, com
a perspectiva Immincnlc do naufrágio que
inevitavelmente a isso se seguiria, corria
desordenadamente pelo passadiço, soltando
grilos de terror o angustia.

Assim que a embarcação foi al Ungida pelo
primeiro projectil, Del Mar percebeu immc-
(liotamente o que oceorria. Sem hesitar, di-
rigiu-sc para o lado opposto da amurada que
galgou rapidamente.

Precipitou-se fio mar o poz-se a nadar vi-
goi-osamonlc para o largo.

No penhasco, por sua vez, os artilheiros
haviam lançado um prolongado clamor de
júbilo, ao verificar o feliz resultado dos ti-
ros das suas baterias,

O professor Arnold, cujo binóculo não lhe
saia dos olhos, nada perdia do (pie se pas-savii a bordo do navio arrombado pelos dous
projeclis.

Assim é que viu dislinclamcnte Dol Mar
atirar-se ao mar, o, chegado n.igua, dar lon-
gas braçadas para o horizonte.

O profossor martollava a cabeça para des-
cobri!' a t^zão que o levava a fugir para o

largo, em voz de tentar voltar para a costa,
quando uma violenta revessa produziu-se uo
meio das vagas, a cerca de uns vinte metros
á frente do nadador.

íjuasi que inimediatamenle, Arnold disliii-
guiu acima da superfície das ondas nm ob-
jcclo singular, uma espécie de canudo preio
c comprido,

Ura o periscopio dc um submarino...
O professor immediatamenle comprehen-

deu...
A nova embarcação, que intcrvlnha tão a

propósito, devia ter sido testemunha das oe-
eorroncias, e ora esse o motivo polo qual
chegava lão apressadamente^ uo local do .d-
nistro, no intuito de recolher os náufragos.

Del Mai', que conlva sem duvida, com essa
soecorro, ergueu um braço fora dágua, o agi»
toti-o da direita para a esquerda para atira»
hir a alteneão.

Effcclivamcnte, o sulco travado pilo sob.
marino pareceu tornar-se ligeiramente obli-
quo alé que a sua própria couraça surgiu á,
lona dágua.

Logo (pio chegado, n coberta que o encer-
rava abriu-se, dando passagem a um inari-
íib.eiio (pie atirou uma corda ua direeção do
nadador. Este a ella agai-i-ou-.se enérgica-
racnlc c içou-sc até o casco que emergia A
superlicic do mar.

Depois, ajudado pelo marinheiro, penetrou
immedialamente no interior. O homem se.
gniii-o, tornando a fechar sobre elles a cot
bertura da capota.

Entretanto, o professor Arnold dera o setj
binóculo ao tenente Waters, que. tomando d
commando t\.t bateria, deu aos arlilheiroí
uma ordem rápida.

Uma terceira detonação fez-se ouvir e um
terceiro obiis tendendo o ar foi attingir csubmarino no momento em que este comecava a mergulhar nas ondas,,,

(Continua)
Este folhetim i o fi' do 2211 episódio, ouescra cxhilntlo quinta-feira. 3 de aaosto, noscinemas Palhé e hh-al.
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SEDAS
¦ii- j*

T CASA ALEXANDRE

12!$0Ó0

12SO0O

rccidos modernos!
Ci e pe da

China su-

ficrior 
qua-

idade cm
todas as co-
ros, c a d a
metro ....

Tattetás, loi-
tes, artigo
da é p <) c a,
cores esco-
TTiidas, cada
metro a . .

Charmeuse,
tecido de
muito eííei-
to, cores va*
liadas, cada
metro a . ..
U' vantajoso comprar na

OASA LEITÃO
Largo ie Santa Rita

Compra-se
qualquer 1 e?a de
3)rcellana antiga, á
rua do Ouvidor, 88.

*..# w*v* V>

DOS IlARAi KIIIOS
HA TAB& SA UA A/-65, r ua Condi Bomfim, 66

Exma.! E' um grande., favor !
V. Ex. mo Indicar uma caia onde
poisa enoontrar fazendaa de alta
novidade para comprar une veitldoe
para mlnhae filhai!

Sr. Dr. Amaral, V. S. vá á Casa
Alexandre, rua Conde Bomfim 66, lá
encontrará tudo quanto procura.

16$ooo

Gravura n*Hi*!»<l8
Cruni! du Clilna Mipartur. •.•„•• ....
Urnio da Cliln» nmh *.i|"'ii«r. '»'S o. ....
Ca»u Clillfoil, do lod»i l»»WQ ° ....
Soilu lavavuI, 'i&. 3$0oo « • •, • • , •„.. *.... :«- .'
rXlâi do «Min, Iodai u coro*, largura um nmlro. ir*. 11\ 19$ o.
Unbnnlliwi da lá, novidade do imlas a-, cole*, .'<!¦> c . . . .
Oranüfl «ulilu do lal»«« bonladni
Vwlldínliiiii luiloi, nrtlRO clilú
Cruiio Inaloii bonllan corui, cotio
Unho, do cuca >i«-Ca-m|3 • 

pára noite' 
* 

.'
CainUnt do dormir pam senhoni, 4$ 
Caml«a» do dormir paro «onliora, 5 o. • * •
Camisas do artigo o lino o uncrior, •'••»•••*•».• • • '

Camisas para ala
Canihai do morlin, folio, l$40Q o.
i ainiiai onfoliailflí, mala du/iu K<> >•
liumstt* riuiiccioi, 10$, 8S, .''Sc. . . » • • • -

Calças para senhoras
Odçai do bonr-moriiii.,.
Cuícas «iifciladil*, 'IS. ;1$ o. • . • . • , *
Calcai franerzar, arligo fino n «uporior, ü$,.>l5, JSoiw o. . . .

y 65 - RUA CONDE BOMFIM -- 65

«SOOU
NSOÜÜ

sssoo
llSOOU
75*1.00

IISIIOO
r.*>r,iio

S800

:isr.co
r.*000
8$000

15200
7$0l)0
ajíoo

IJCOO
2.^00(1

CAMPESTRE
RUA DOS OURIVES .1/

TclC; h. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Colossal fcijo.ula!...
Lingua Rio Grande eom ba-

tuias!...
Ao jantar :

Pcrú á brasileira!...
Alem dos pratos do dia, o

irnciui» é variado!...
Todos os dias ostras cruas
Boas peixadas!...

PREÇOS
COMMODOS

Perolina Esmalte-ucn0"
preparado que adquiro e censerva a liei-
!c,:a ila pelle, approvado pelo Instituto dc
Belleza, dc Paris, premiado nu Bxposiçiio
de Miluna. Preço 3§0UO. PO' OK AIIH0Z
PKHOLINA, suave e cniliellczndor. Preço
i.70U0. Exijam estes piçparados, ú venda
em iodas as perrumarias e no deposito
dcsio e dc outros preparados, »i rua Sele
d« Setembro 11. 209, sobrado.

Vende-se na Casa Cirio

<1.V»».V .S\uUil..»l<>— AI..S« 00

um andar com todo o con furto
pa a casal dc tratamento, por
35.,$r)()0 todos os moveis: são
completamente novos. Ver e
tratar, rua do Cattete, 86, so-
brado.

Está constipado? 
'=

ês£-.TOSSE MUITO ?
^~fi RESFRIOU-SE?vi mu 1

^^;p^EÇ"€?^"DI|m'VlDRÒ R* líÕOO':^ENÒE-SÈi.EM^ TODÀé AS PMARMACIAS
-&Ef*ÕSIT0S/ PRIrifCIPArZS^ DROGARIA PAC.HECO.lf-» AMDRADA5.*13^7
^•LÀÍSORflTORlOiHOHCÈÔPATICO ALBERTO.LOPESiC.
''.yjí'-.

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
GIORELLI & C.

75 Praça da KoiHihlIcn 75 -Tel. I.Q3Q Contrai
Importadores de gêneros Italianos

especialidade cm vinhos: , üflrborai Neblolo, Griynolino c
Cnnri bronco. Vinho Chiand cm caixa, diversas marca»

W&Hg,—¦— ¦-  ,'¦
Variiado sortimento de ranssas alimentícias laoncauas poi

svstcmas os mais modernos c aperfeiçoados. .
Talliarins com ovos frescos ás quintas-feiras, sabbai

domingos, 110 armazom á rua Lavradio 18 c 20. Telep
3.756 Central.' Massinhas glutinadas com ovos, cm caixinhas dc diversos
tamanhos, recommcndavcis como optinío alimento das cre-
nnças c cónvalcsccntes.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM «ATAbOGO

.abbados c
lone

—.-^r^^zxs^vA-t^i^íi^.yyr-ss?.'

TINTURARIA RIO BRANCO
29, Avenida Mem de Sá, 29

Casa de primeira ordem
WMmmmmmmmm———*

MaiidnD.isc.il a rotípa c r. cuitega — GRÁTIS — a ilomiciliü. —
itlleiulc piunipliiilieiitc aos cliaiuadus uclo TELBPHONB 4.B34
Cculial. — Uiiiiia a *.u(.eoo (cdio ile casimir», |iorH$uuq; lavaicniini-
canicnic, sem deformar nem c«t***gar, o temo (ior 0.>üoo, imgc, o" 'l1"*'"
(juci cól, sem luiupcr nem desbMar, passa a ferio as loupas
com pcrfeii-noi (»t modilica\-fies o quacsaucr concertos) co'-
loca dcbiiim do fila de seda au de algodão cm liacks, pale-
lotsccollcies.—líspccialidadecm trulwllios cui roupas de senüoia»

A Nolre Dome de Púrís
grande: venda com

o desconto do 2o *i.

Em todas as mercadorias

rcoiiif

Pretos.módicos e trabalho perfeito e gapanüdo

i

l

SEDAS
TECIDOS

CDERNOS!

SiTilf IU"2
Domingo ;'t nuile, cnlw o Cinema P.ilüi^

s a rim Senador Dun as, uni bruclia • om
peniliise brilhantes (lembrança ilefiuni-
iinl Qucii) o entregar a Mme. Alcina
Lebhiic, Tliealro Municiiial, lem boa
recuiiipensa.

Taffeias liso
Todas as cores

Tafíeías furta côr
(changeant)

Lindas combinações
de cores

Faiíle, ultima moda
CORES ESCOLHIDAS

Prefiram comprar
NA

asa Leitão

lo lia quem negue
que saber falar mais de um
idioma é dc grande vantagem
para vencer na vida.

d Curso Normal de Preparatórios, já
muito conhecido pela pontualidade, ussi-
duidade e competência de seus professo-
res, inicia ucluiilmcntc o seu curso pratico
de línguas vivas: Francez. Inglez ou Alie-
iniio, lui-iouado por pruliissorcs dessas
nacionalidades e a preços rcduzidissi-
mus: 105000 por idioma. Aulas diur-
nas n nocturnas. Informações na sede
do curso, URUGUAYANA N. !)9, i- andar,
de 10 horas cm diante.

LARGO DE

iâlTA RITA

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

li, Largo S. Francisco de Paula, II
Tclcplioiie .18 li-Norte

O mais confortável salão.
Primoroso serviço de cozinha.

Menu
Amanhã ao almoço:

Salada do nrciiQUes.
Caldo verde á Villa lleal.
Angu .'1 hiiliiiina.
Succulcnla feijoada au Progrcssc

Ao jantar:
Suecesso

Paln e.niii anui; ao provençai.
Cabrito com purê do ervilhas,
Tiigliíirine á I'.. nicdoru.

Ostras frescas
Legumes paulistas

Caprichosa garra feira.

rrtEnergil poderoso tônico
Novo anti-rlieumatico

f-rlEnergil depurativo agradável
_ Rei dos laxativos
£^ Grande remédio da mulher

Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

-?0
A' venda em todas as boas pliarmacias e drogarias. J.

M.Pacheco, Granado & C. c Araújo Freitas ÍSc C.

DENTES ARTIFICIAES
sNovo Systema

OR. 8A'
ESPECIALISTA .

Pioininci.1 clara c perfeita Jas palavras. Mastigação cgual a
dos dentes naturaes. Segurança a toda a prova.

Commódidade absoluta

Rua do Carmo 7l-Canto da Rua Ouvidor

0 BOM FUMADOR nio pr mais dar outra
PAPEL DE CIGARROS u ¦»

de BRAÜNSTEIN írères. - PARIS
mctcicfliii co u;;í; iincn c '•>

prlPílpui (imiti! titilüim
para PAPEL «lc CIGARROS
cm Rosmat» e 13ubinus

Fera dc Concurso :
Londres IDOS - Tuiin IÜ1I

EM
Todos os tamanhos,

Todos us cores,
Todos os gostos,

~E-
Todos os prfí.os,

Variedade e

FUMADORES, Exilam em todas_a» labacariaao
Zig-Zag

GAFE' SANTA RITA

^Qj^^gw^gfy

&$
DOS

•íü
CL.

3
0 lÊÊmliSíífàÈ w

CASCAI) URA
PHARMACIA K DROGARIA

CARDOSO
Consultas ^niti.s a cargo «los

Kxmos. Srs. Drs.
llcrculiinn 1'inlioiro, das 8 ás 10 e

ilns 13 ás 15 liorns, medico c parloiro;
Manoel Voitoza,' medico e operador,
das 11 às lll horas, J.M. Cardoso k C.

Gratifica-sc a quem der noti-
cias de um, grande, todo preto,
fclpudo e dando o nome dc
«Nero», árúa General Dionysio
Cerqueira, 28, Botafogo.

nde-se
completa ferra-
meiita para arte
dciilaria, á rua da
Carioca, 28, 2.°
andar.

ESCOLA DE CORTE
Alme. Telles Ribeiro ensina

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

Pratica por tempo indetci-
minado.

.Moldes experimentados e ali-
nhavados.

Acceitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas dc cbapéos. Av. Rio,
Branco t-37,4" andar.Odeon á
direita do elevador.

Trino*
oos nervos ^jSustfkaP

NEURASTHENf^
MAO H/U.I10

^Tônico oo Estomaoo
0YSPEPSIA
SNXAQCSCA

Tomeo
CO IMTE5TIW0
ENTERITE __
em víh/culo calaianti

OCMEUSSAfANlZ

ijfff!!jj

GRANADO • C.»*—1 it H«r(0. 14

TELEPHONE 236I

TeíFs Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoias (leve e saudável^.

Introduzida no Brasil desde
18b5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

Rua fêiaclmelo 92
antiga Cervejaria Logos

Centro dos Chauffeurs
do Rio «ie Janeiro

Sédt— Rua da Quitanda n. G, sob..

Assembléa Geral ordinária
Em I- do agosto próximo futuro, para

eilnra do relatório do presidente e elei-
ção da eommis ão dc contas.

Rio, 30 de julho de 1010.
0 I- secretario

Antônio dn Custa Moreira

RUA DO ACRE IN. 81
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RIA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

INao ha mos-
quitos

que nos incommo-
dem, quando se pos-
sue um bom coíti-
nado de filo!

E é tao fácil ad-
quiril-o, comprando
o filo superior com
a largura de 4 m 5o,
que se vende ao re-
sumido preço dc...
5$5oO por metro.

Na

CASA LEITÃO

UIH ai fÉialiBlatnii

quantidade!
Itccommc lidamos

11111 artigo dc muito
eíícílo, lindas cores
e bom tamanho, ao
preço de «$000!!

Que se vendem
NA;

Casa Leitão
Largn Ja Santa Btta
Compra-se

qunlqncr ijuiiiitnlnda dc joijis velliaj
com nu som iic.ln», dí qunlijiicr vnlor c
cautoliu ilu iMnnta daSoccorro»; nngd-se
liem, nn ruaC.unealvcsDl.i* il. 37.

Joaliwa Valentim
Toloiiliúno 001 Coulral

Companhia de Loterias Naclonaei
do Brasil

lixlríipçõcs publicas, sob a nseáll*-
noção (lo goveruò federal, as 3\\\i e
aos sabbndos ás 3 horas; a ta»

Visconde de Itaboraby u. 45

AMANHA
297-43"

CrutaJahiaiia
Tendo |>,'l<^adlT por grande lofojniP «te

riiüliiiiiiiiili-, n^ novos pfüpriclaríoii *oli> ,
citam nua iiprocindoros uosle ituliyo e
conhociilo cstubcicclmcnlo o 1'nvor .te j
visilal-o,a(lm.do veiMcnreni iiineilioM,
nüo sú no estnlioiccimontbi como rta çóA
zinlta. bem iíssím na boa ordem que -je
meemos são immensnmonle orgullioíos
om manter.

Bsperaiiilii ser ttllcndidos no prcseii-
to convite ficam -,-ríilofl.

Praça Tiradentes n. 71
He.i?i s * SiCva

I Meia canada de bom sangue! I

E'uma garrafa'<le-Quinlura babarraque. ã

O uso do Quiníum Labarraquo na lho ou petis excessos; os adultos ¦
doso dum calieo dc licor, depois de fuligados pelo mui rápido crescimen- ¦
,..wl.i «/ilnínün A miimt.i llflcIfl rini-ii r«l In ' MS mPIlilUlS (IIU1 ftUStüin U SC 1*0T* H

Larpo de sna 1

BENZOIN
Para o cnibellczuiiienlo do rosto c

das limos; refresca
a pelle irritada pela navalha

Vidro ISoou. Pelo Correio
T.Sooo

Perfumaria Orlando Rangel
¦ilMIllf——1fll I' I IIMWII—MMMI

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unbolíno, as

unhas adquirem um lindo brilho c ex-
ccllento cor rosada, que ijão desappareec,
ainda mesmo depois de lavar as mãos
diversas vezes. I'm vidro, l$iiCI0. Ue-
melle-so pelo Correio por 2$0Q0. ria
iK Carrala Grande,') rua Urugnayana
n. 60.

O uso do Quiníum Labarraquo na
doso dum calieo dc licor, depois de
cada refeição, é quanto basta para re-
stabeleccr, dentro de pouco tempo as
forças dos doentes por mais esgotadas
que estejam, c para ciirar,'segiu'ameiik
te e sem abalo, as .molostias de laní-
gliidCí! e de anemia as mais antigas h
mais rebeldes n qualquer outro remej-
dio. As mais tcniizcs lebres desappà!»
rucem rapidamente tomando-se e.stç
boioico medicamento•

Por isto, os pessoas fracas, debi^
liladas pelas moléstias, pelo traba-

lho ou pelos excessos; os adultos
fuligados pelo mui rápido crescimen-
lo ; as meninas que custam a se for.
mar e a se desenvolver; as senhoras
paridas, os velhos enfraquecidos pela
edade; os anêmicos devem tomar vi-
nlio dc-Quinium Labarraquo. E' parti-
cularmente rccommendado pura os
.cónvalcsccntes, Acha-se e Qtiiniiini
Ubarraquc em Iodas as pliarmacias e
drogarias.

Dcposilo: Casa 1'rère, rua Jacob
n. 10, cm Paris.

A FIDALGA
Ileslauranl onde se reúnem as melho

res famílias, Rigorosa escolha reita dia-
rianicnle, em carnes, caças c legumes,
Vinlius. importação de marcas exclusivas
da caso. Preços modiuos.

11UA S. JOSÉ', 81 - Telep •t.f.K! 0

ESTÔMAGO, FIQADOE INTESTINOS
Digestões difficeis, azia, gnstrites.

enteiiles, priiüo de ventre, ináo hali-
lo, dèr e peso no estômago, vômitos,
dores de cabeça, curam-so com o
Elixir eupeptico do prol'. Dr. Benicio
de Abreu. A' venda nas boas phar-
iinicias e drogarias do llio c dos Es-
tados. — Deposito — 10, Rua Io de
Março, 10. — llio.

VENDE-SE
Vende-se barato o prédio da

rua Antônio de Padua a..li,
Riachuelo, próximo da rua 24
de Maio, com duas salas, cinco
quartos e mais dependências e
grande terreno; trata-se no mes-
mo com a proprietária.

Poi i.lUÜ er.i meios

Sabbado, 5 de Ago-to
A's 3 horas da tardo

Gr:inde e extraordinária loteria
Novo piano — 303 — C"

200:00 0 000
Por IliSOOO. em vigésimos

Os pedidos de bilhetes do inte-
rior devera ser acompanhados de
mnis 6(10 réis para o porte do Cor-
rcio e diriflidos aos agentes geraes
Nazarctli & C, rua do Ouvidor
n. 91, caixa n. 8)7. Teleg. LIJS'-
VEL e na casa P. Guimarães, Ho-
snrio 71, esquina do becco dns Can-
cellas. caixa do Correio n. 1.U73

DINHEIRO
B Bmpresta-se sobre jóias, roupas, Ia-
n üendas, metaes e tudo que represen-

te volor
^-v>'-*^' **-/

Rua Luiz de Camões n« 60
TElEPllÓNE^l.oía XOnTE

{Aberto das 7 horas da
manhã its 7 tia noite)

J. LIBERAL & C.

Leitura PortUíjUezc
Aprende-se a ler cm .'IO liçfics (do"

meia hora) pela arte mnravilhosa do
grande poeta lynco João de Dous. Voil,-
iade e meniurín, a todos aprendem em
ÜO lições, boin.n-, senhoras o crcançnsi
Explicailorcsi Santos Braga c Violelíj|
Brasa. S. ,l..>é W'., I- bndar.

PORTADOR
Durante a noite —»'

Telephone Cealra 1
3131-lOiO Petit-Bleú
«Mensageiro».

OFFERECE-SE um homem,
para qualquer serviço, salicn
do ler e escrever regularnieii-
te e tendo bastante pratica dç
expedição de jornaes; c •¦'¦ i«
a M. Reis, á rua Sete <
tembro n. 3(i

MOVEIS
De todos os estylos, a dinheiro

e a prestações; sem
fiador
NA

Renascença
Rua Sete de Setembro 20S

O que todos já sabem é que:
A FABRICA CONFIANÇA DO BRASIL

de roupas brancas para homens, senhoras e çreanças, é a que vende mais barato e a qne
maior sortimento tem, as camisas e ceroulas do seu fabrico

são as de mais esmerado acabamento e tamanhos avantajados. Única no seu gênero-, ~ e systema de negociar. : —=z
Os nossos collarinhos de linho ainda se vendem:

DIRETOS OU VIRADOS, 3 POR 2$000. SANTOS DUMONT, 3 POR 2ÍJI30O
SO' NA FABRICA CONFIANÇA DO BRASIL

87, RUA DA CARIOCA, 87 = RIO ===== NAO TEM FILIAES

CUBSO DE PREPARATÓRIOS
Mensalidade 2.5$000

Professores <Io Pedro II Ob-
teve nos exames de dezembro
124 approvaçõés, Rua Sete de
Setembro n. ioi,r ei' anda-
res.

Vendem-se
jóias a preços baratissirnos: na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. 31)4 — Central

Stadt Micta

Mme. André
Atclier de costura. Fazem-

se vestidos na ultima moda
com perfeição c a preços mo-
dicos.

Rua da Carioca n. 43, r an-
dar. Rio de Janeiro.

W\

Aberta até 1 hora da manhã
Praça Tiradentes 77

TKLEPIIO.NB 1.831 CENTRAI.
Iluje ao jantar :

Frango com couve flor, petit
filet ao tinancier e miúdos de
gallinha á Ia cocola.

Amanhã a" almoço:
Succúlento cosido á bahiana,

tripas á moda do Porto c colossal
peixada á J. Seabra.

Todos os dias moqueca, ca*
rurú, vatapá, frigideir«ãs, ostras
c camarões.

Sii se encontra n mais variado 111'im »*
primeira easa, a CHUTA 1)0 Ni ItlU.

Vinhos saborosos

ACEITAM-SE ENGOMMENDAS
f|"**"""**"T*'

isr-aKRsgy-sg^ssBgagai^gr^^

LOTERIA
DE

1ULO
.Oarantida pelo (roverno da

Estado

Quarta-feira, 2 cio corrente

15:000$000
Por 800 réis

Sexta-teíra.j 4 do corrente

THEATRO APOLLO
Empresa .JOSÉ*-LOUREIRO

Companhia" do Polyllicama de Lisboa
Hevista nacional -HOJE— llevisla nocional

I» sessão, ás 7 I) i—-" sessão ás '.) UM
g •

Por i$ooo

Bilhetes á venda em todas as
;asas lotericas.

111 a in
Original de UASTOS TIGRE, REGO

BARROS c CARLOS BITTENCOURT, mu-
siea de 1.17. JÚNIOR, dous netos, sele
quadros e duas lindíssimas apotlieo>es.

Titulo? dos quadros— 1-, Artes e
Scieneias; 2-, Paiz Zoológico; ;)-, 0
mensageiro amoroso; •>•-, 0 amor da
Pátria, implorando a paz (apotlicoso) ;
5 , Boliea lhealnil— Remédio para tudo;
üé, Salvação a niuque ; 7-, 0 cotVqnis-
tador (1'alnias—Confralcrnisação sul-ame-
ricana (apotheoso).

Cupidinlio u Braçu do Ferro, Ministros
.Io Miioue, IGNACIO PEIXOTO ; Salvador
da Pátria (compadre), 0T1IEL0 DB CAR-
VALHO; Chiquinho (afilhado), A.NTÜNIA
NEGRI.'

Amanhã c todas a» noites — STA'
SALVA A PÁTRIA.

<«c»ror.**aMga!M«sra *;.

PgWg TeEMSE
CYCLO TIIEATIIAL BRASILEIRO

Companhia VITAI.E

HOJE HOJE
A.s 8 Sty-i-

2 0 maior e mais ruidoso suecesso destu
temporada

il lill
lllli

Nolaliilissimas creaçõos do PINA
GIOA.NA, IIERT1NG, G1UL1ETTA GESTI
o GARLO GIPllANDL

Toma parle leda a companhia
Am*nhã-LA RUCllSESA DELBAL

TABA3HN.

CABALIET JRESTAÜItíVNT IK>

Cíub dos Politicos
IMflJBBBB

Restaurant, Gaféj e Gabinetes
ao ar livre.

Praça Tiradentes n, 1. Tclcnli. 605 Central
HOJE:

Croin-au-pot, pescada eu
Gratin.

Sardinhas nas brasas, peixa-
das.

Amanhã,
Colossal cozido especial.
Peru á brasileira, lagostas.'Mayonnasie 

de Lagosta.
Preços ao alcance de todos

HOTEL AVENIDA
O maior c inais importante oü
Hrasil. Occupando a melhor si*.

tunção da

Avenida Rio Branco
Servido poi elevadores cleclriços.:
Freqüência iinnunl de 20.000 çhciw

as Diária completa, a partir u>3
I0$ü()0.

End. Teleg. --AVENIDA
mo de jANr.mo

O mais chio e elegante dos cabarets do Rio
NA RUA DO* PASSEIO 78

A's -21 horas 0111 ponto, hoje cUodasas noites, a mais completa « troupe » de
artistas vindos expressamente.

Cabaretier: Barytonô Sr. FiíSANCÍB NSAGLIAÜfll.
NINETE DUVAL, diseusc—LA BELLA PORTENA,

coupletista — GlOCONDA, italo-argentina — MARCELLE
CHUDERONÍ, excêntrica—EMA NICOLINI, cançonetista—
FLORY, italo-franeeza — LA MIL AC RITA, bailes orientacs
-PURA JENELTY, estrella hespanliola—A NENETTE,
chanteuse mignone.

Suecesso da orchcstra de Uiganos do professor PICKMANN (a melhor
da rua do Passeio).

Ia seiiuuia, novas e giaudiosas cslrêas de ai listas que chegam de

artistas "âo contratados pelos agonies eseliiMvos PAItlSI & M0L1.NA,

A cozinha inloriiacioiial do Club tem justaiHenlç chamado a aüenção do
publico elegante, por ser a que servo as melhores eeias do Rio.

AHTE..;> ELEGÂNCIA...- BELLEZA..., MUSICA..., FLORE?

THEATRO CARLOS GOMES

 — "¦" •"- **¦"•*-•

Amanhã Amanhã
Quarta-feira, 2 de agosto

Estréa da grande companhia do fecries
e revistas por sessões do Edcn-Tlica-

tro, de Lisboa
Empresa TEIXEIRA MARQUES

A'< 7 3,1 c 9 3/-I da noite-1" e 2»
scssêes, com a I" e 2» reptesentações da
popularissima rcvisla-lanlastiea o-.ri dons
actos e -.ele quadros

msmmm

S. B,—Ne
Buenos Aires.

Todos esl(

9111» 5 no Tao
BOOERta

que i-m l.i-lio.i nieniiçou foi-niidavcl
suecesso o mais du -Jõo rcprcicntetOcs
seguidas.

Tomam parle Ioda a coinpauliia, cor-
pora';ôos de .:.'.iui e bailo.

CLUB mS BCHEMIOS
RUA DO PASS1ÍI0, 5t

RESTAURANT E CABARET
GIUXDKS CSTREAS

Mino. SUZANNB MUGUfiT.
Mino LHA DE3CIIAMPS.

Imponentes sceiiarios,' deoluuiteanie
guarda-roupa,

Hoje o todas ns noites-, n soíhío chie
dirigidii pela «viiipaihica caliai-eli''ro

LADRA- DE SABE
Suecesso de

Excêntricos dansaiinos americanos
5lme. SU.HA.
tlinc.GEORCBTTI-l.
Mine J. DAHVILI.I..
Mme, f'ANNY P.Ül.LIN.
AHI.i;ilKI.\ POUPEE.

Orcheslradfl !,¦ n Mci aghi

Kícvcüientc-ijríiiidci: cslréas,

THEATRO RECREIO
Companhia lio Tliealro Pequeno—In.'

ciativa c (lircccão geral dc MARIO 00-
MINCUHS e RENATO ALVIM.
HOJE - I do agosto do 1010 - HOJl

O pan no .subirá ás 8 :! I da noilo
Em vista da molostia rcpciilinf

Ia actiiz Sra. ELVIRA ROQI B. a di<
iccção ví-.-e nhrigada a rclinir do u-mtal
o comedia AMIGOS DE 1M'A.M'Ia, •'!' r"^
mio do concurso conferido por COELIIjl
NlílTO, OSCAR LOPES, JOÃO IIAIUIOSA
o GUILIIEIIMINA HOCIIA,"o Milisliliiil-ili
anroveitaiiilo o pedido de diversos « li,'.*
hituós«, pela imigniflca comedia de OS-
CAR UUAKA.IAK1.N0

O SR VIGÁRIO
0 ospoclaclllo surá cumplelado com o

grande suecesso de honlcm
A BÜUUHER MUI

Comedia cm iloús actos, dó AnatülC
[¦'rance (da. Academia franceza).

I.umio a 11 iiiisc-cn-scèiie ". Vestuário
a caracter. Época, 1822.

Amanhã-A MULHtR HVJOA e 0 811.
VIGÁRIO.

1.

V

.»*


