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Dous annos de sangue!
^oderjJar tedesco em 1914. Os sete maiores desastres estratégicos tedescos.
Odeçjjnjodo poder militar tedesco. Adição g^Mig^depoisde dous
Bsjjyiieri^^

ASSIÜNArUKAS
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NUMi'l(Q AVDT.NO IOO RKI»

Assiste o Mundo ã passagem do segundoannlversario du igrando guerra.
Quando, cm agosto de 1011, dizíamos, cmnossa primeira critica sobre a conflagraçãoeuropeu, quo, aquelles que sentiam o coração

palpitar pela victoria da França gloriosn, po-tllam ter confiança no futuro — UnhamosInteira razão.
Os tremendos acontecimentos destes dousÚltimos annos de Fogo, Devastação e Morte,vieram comprovar que falávamos a verdadee, Ulll a um, os fados rcalisavam-se dc bar-monja com as nossas previsões -- nenhumfalhou.
Todo o colosso tedesco, Ioda aquelle gl-guiite de forças e elementos «le destruição,appnrciilemcnté Invencível — foi sendo cs-

pliueojatlo, partido, triturado, nillllqiiilndo evencido, gradativamente, por parles, aos pou-cos — o boje, a hydra liiribiiiiila que nmea-
cava tragar n Humanidade, tolhcndo-llie a li-herdade, dominando-n e eseravisando-n, júzsubjugada ii mercê du vontade dos eomhaton-les do Direito c da Justiça,

lia dous annos passados a Allcmanha dc-claravo guerra ii Rússia, á franca e á Ingla-terra; invadia e massacrava a Bélgica; comnrrogancln c atrevimento inauditos desafiava
O Mundo inteiro.

Hoje a Allcmanha ainda escravisa popula-çoes civis do norte da frança, comnictte, cou-Ira todas as leis humanas, assassinatos jmli-Clnnos, fuzilando o capitão Fryalt, como fu-zilou Miss C.-ivell. mas vo seus exércitos ver-
gonliosamonlc balidos, aprisionados e cm fu-
ga nas fronteiras da Rússia e nn frente iu-
glezu, o seu orgullio abatido e humilhado de-Iroiitc de Verdun e o seu pavilhão varridoua superfície dos mares.

Em agosto de 19U os tedescos marchavam
para a vieloria, para a conquista do Mundo;cm agoslo de 1910, os tedescos marcham paron derrota, parti o dcsapparccimcnto dentreos pqyos civilisados.

Fazei' o histórico dessa luta tremenda, semporollelo em todas as épocas, fazendo mesmodcsapparcccr ;l guerra dos cem annos aguerra dos trinta annos, a guerra dos selennnos e as próprias guerras napoleoiiieas, se-ria escrever vários volumes, e estas columnasmio comportam sinão ligeiros conimeiitarios.Honre o drama sangrento, cujo prólogo teveinicio em 2 de .agosto tle 1911 c dc eilMépi--logo ainda não nos é dado precisar a datapoi* isso que novas c ainda mais cruentas lie-Catombes humanas terão qne se produzirpara a conquista da Paz, Procuraremos, pois,lazer uma synthese dos acontecimentos maisnotáveis sob o aspecto estratégico, dando umbalanço na situarão geral dos belligerantcs.apus esses dous annos de lutas sem tréguasAbordar todo o vasto laboleiro da guerraseria Impossível, de um só golpe; precisamosestudar esses vmle c quatro mezes de guerra,por parles; a passos largos percorreremosas linhas de batalha, estudaremos a sua si-liiaçuo anterior e presente, compararemos oselementos dc acção de cada um dos gruposde belligerantcs, no inicio da guerra 
'e 

naacltialidade, passaremos em revista certosJactos de ordem taelica, política c moral,para podermos tirar a conclusão, isto é, parachegarmos — a derrocada.
Ttil era o poder militar da Allcmanha cm1914 que seria temeridade, mesmo loucura,eiilrcntal-o. Com tenacidade c energia di-guas de melhor causa, os tedescos, com a rc-gularidadc e o metbodo que o tempo lhespennittia, transformaram a sua nação cm univasto acampamento o o seu povo em um ex-ereito íinmcnso. A paz tedesca encerrava cinsi os gerinens das conquistas; era o véotransparente por trás do qual se elaboravamos mais terríveis projectos ambiciosos.A Iiuropa, sobretudo a França, sobre aqual se voltavam as vistas tedescas, descui-dada e confiante na fé dos tratados, deixava-se embalar nn doce illnsão de que a confia-graçao européa seria uma utopia.Como em 70, quando a França deu aoMundo um exemplo admirável de energia na-cloiiaL em 1914, a própria França, a Bélgica,a Instalem,, a Rússia c a Servia, ao ruídodos passos triumphanles do inimigo, puze-ram-sc em armas, e o que os tedescos fize-ram cm meio século de horizontes tranquil-os, fizeram os aluados nos dias dos desas-res, com o inimigo ás portas de suas capi-aes, com as fronteiras illuminadas pelos fu-¦lebres lampejos do bombardeio dc suas pra-pas fortes, das explosões das bombas lança-•Ias ifo espaço sobre populações civis e pelasnoticias do messacre de infelizes mulherese ereanças victinias da sanha das hordas tc-Moscas! que galopavam em busca da victoria IÜ la-ao longe, em Liége, os belgas herói-cos, isolados no meio da torrente tedesca,que ia crescendo sempre, tetriea, incessante,ameaçadora, a inundar a Bélgica e a França,lutam titanieamente, longos dias, e são elles,com seus esforços de leões, com seu Impo-nente e generoso martyrio, que retêm a mar-

nos, eanaes c montanhas, minaram emfimlodo o seu território, preparando-se para aguerra premeditada.
Alarmadas eom somelhanto preparação me-lliiiiliea o continua, cada vez mais intensa, aspotências europeus, no entanto, não podiam,nem deviam abandonar a sua evolução nalu-ral dc progresso e eiviiisaçáo, para so atira-reiii exclusivamente ao militarismo, porquenão visavam os fins oceultos de Interesses in-confossaveis visados pelos povos tedescosEstalouin guerra, c é obvio que o desequili-brio de forças era palpável - a França, aHussia c a Inglaterra foram tolhidas de súr-preza --os escriptores tedescos preconisa-vani a pulverisação da França, o esinagamen-to d.i Rússia e o isolamento da Inglaterra.Mos, bem diverso seria o iinincdinto resul-lado almejado por esses escriptores, si essaspotências tivessem seguido "pari-passu" aspegadas tedescas.

.1 aiiliiliiiainenle, porem, esse desequilíbriofoi dcsappai-cccndo c, cgualadas as forças doscontendores, a mlelligencia o a bravura se-riam os fnetores iirimordínc* nara o esmaga-

mio ju penetraram na Hungria, aquém dosh.irpathos, em eanilnho da Transylvanla,
para afogal-os pelas costas.

Em Erzerum foi assignalado o fim da fur-quia, ç iá, os moscovitas nnnunclaraw a aber-tura dos Dardanellos.
Em Verdun, o orgulho, a capacidade, o va*

JOl* 11. .f.ii...:.. *. â..  .* i «

, ,, . - pó e no fumo das ha-talhas Iodas as esperanças tedescas e a Fran-ça rcsurgiu grando como nunca: o seu be-roísino passou além do inacreditável, a suataclien foi consagrada como a mais sábia e o
SELiSTO1? . C(,,Hll-s0 J«« mais rutilantes

mento desse poder formidável c ameaçador.A grande lula decisiva exigia tempo c es.paço — nno poderia ser travada sem que fos-.sem preparadas e dispostas as forças mie dc-viam nclla tomar parte, nos differentcs thea-tros da guerra. O emprego tactico dessastorças exigia uma preparação prévia.A guerra de trincheira, travada em Iodains frentes, durante longos mezes, não foimais que o recurso de que lançaram mão osalliados para essa preparação, e, agora agrande manobra se desenvolve, com segurím-ça e firmeza-cila já se cshoça cm todas asinlias dc batalha; depois do equilíbrio a ba-lança da guerra pendeu para o lado dos eom-batentes da Liberdade.
Agora pódc se ver com claresa que, só a,

o"«««., «vvuimiiiuo-ai* como iiiii giganle stol-to e invencível, abuso c altanciro, iniliffe-ien e ac- numero, ao ferro, ao fogo c ú morte,osphacelando aos seu^ pds a Allcma ba in
Esses tremendos erros reduziram os impe-rios centraes a inipotcncia, porque os condu-

dâ g"and°e ÍSfnT10"' 
dcSllslres Ç?trate«Icos

Por um capricho paradoxal, cada grandefeito tedesco desta guerra, trouxe como con-seqüência immcdlata um fracasso irr inedia-vel para suas armas. *- u"
A offcnsiva pela Bélgica, com a resistência

o 17™5S 
aDnu Im-' a, ra,)i,,ez d:' '"'"'cJia sobrea França, conduzindo ao desastre do Marne-a conquista de Calais teve como respo ta à

tomada dc Varsovia, trouxe a actual offeiisl-va irresislivel e arràzadora dos russos; 0 es.magameiito da Servia foi respondido 'com 
âespada aguçada que em Salonica está levan-tada sobre a cabeça da Bulgária, da Turquia fldn própria Servia; a invasão da Inj£ e"-J.

'a flcçíio "punitiva" austríaca, dc novo, lenta-meiile, proseguem em sua marcha para oiiortc.
Do Riva a Monfalcone t\ resistência tedescaviic^sendo quebrada, c as aguerridas tropasoe tndorna dia a dia conquistam os cumesaliriiptos que se levantam á frenle de sua lf

_.- „u., ^l^^j „,, ymiiüiosa conecHe» pelo Trcntiuo avainjarão as massas ita-nanas que deverão operar na Baviera, quan-(Io.as tropas francezas, inglczas e russastransiiiizercni as fronteiras dn Allcmanha.Uo outro liido do Adriático, em Valona, um
ÇXCrcllo italiano aguarda o momento oppor-limo para se lançar contra os ledescos queoccupaiii a Serviu; mais adeanle, caminhandopara o oriente, ao sul, Sarrail, com 000 milSOWadOS espreita a hora azada para castigara Bulgária o expulsar os invasores da Servia.Mareliando ainda para o levante, além dosuardaiellos, encontramos a Turquia, ilebili-tadu, agoiiisaflte, a braços com a formidávelorrensiva do grío-duque Nícoláo.I*awndo "pendant" com os tedesco?, os

£*?*' ,como í,uc Procurando se levantar daMOTO» latente em que jaziam, também pre-tenderam lasquinhar o colosso nioscovila.suppoüdo empreza fácil c segura.Falau-sc em offcnsiva ottomana no Cau-C\tlH 
5Sf E';i!en,,": «ril B««S*J'W. ns tropos de

;.^Síct fV.-mpviraentaram-ses pretendiaminvadir a índia c penetrar m Transcaucasia:
javantegosavam uma "revanelie" contra seustiadicionaes inimigos — os russos.
w»..i' ° tírãq-duque Nieolao, que, pelosKaipatJios procurava penetrar na Hungriatalve* para soecorrer os servios ameaçados
pelos...austríaco?, desapparecgn do theatro eu-

Esboça-se uma agitação
no Pará

Algumaspalavras do Sr.Lauro
Sodré

A propósito do que hontem publicámos so-bro a suecessflo no Pará, conseguimos hojenos avistar eom o Dr. Lauro Sodré, que, tudo
parece Indicar, será o candidato opposiclonls-ta á gente do Sr. Enéas,

Antes do mais nada disse-nos S. Ex. queiifio lia por cmquanto, cm torno do nomes,seiuio uma optação de caracter exclusivainen-le popular, animada pela campanha feita pelaimprensa de Belém, por diversas associações0 ., íluc k'm Promovido "meetings" e rc-uniões. O seu nome ainda não foi indicado
çm manifesto político, nem lão pouco ú pre-tendente ao cargo quo o Sr. Enéas occunàimas, por mais espinhoso que seja e por diffl-cilima que se lhe afigure a larefo, não a rc-ousará si a seus conterrâneos parecer dignode cxcrccl-o pela segunda vez.
nn„i„° ,nos,11referirmos ao banquete do Sr.
«.»*&«?-'.M,ra,?Í»»; deputado governisto, aque ojgr. Lauro SodriS compareceu, S, Ex. nos

n„7.E.' fcri« mi0,ucs'.ivc na raildcncla do Sr.
«„,2l. ° M,1,la"d^ A csse díK"0 conterrâneosempre me ligaram laços de affecto pessoaes,embora durante algum tempo a politiea nosseparasse. Nada de estranho, pois

Conversando também sobre o Sr. Enéas o
UtiJl' £•.' ?,,,uIdlni?s « noticia, por aquelle
m, íi« 

0n81)al,,ad?' ílc <mc S. Ex. se compro-
ÔmÍ- 12 n- n,dl erh;,ao, •V"'lid0 ¦J,lli"10 dirigidopelo Sr, Pi nheiro Machado

O JURY EA JUSTIÇA

0 Sr. fioiiíTils k i

Atlçiulendo a um nosso appcllo. o dcmnpulado rlograndeiise Dr. Goincrcind.» Ribasnianiloii-iios o seguinle, quemento em torno do Tribunal do Jury, talcomo clle está installado entre nós.-- Dou os meus francos applnusos á caiu-
ganha que A NOITE iniciou sobre .. .lury.,Senipre considerei o velho tribunal popnlaí...... ......i.us.111 i'ii.iiiuiiiai nos imeresses dujustiça. I*. esto, aliás, o modo do pm.;ar dagrande numero dos melhores juristas contem;porancos. Entre os crlmlnollstas lliillauos,que seguem a cseola nositlva, forma iu lciziáii

Machado. .—Esse alcivc, declarou-nos o Sr. Lauro foipor completo desfeito. A ''Folha dó Norte»publicou documentos que deixaram illesa aminha pessoa. E» .uma inverdade. Nuca assumi tal compromisso. E ate por oceasião dareforma de partidos eífecluada no Pará da-quella memorável organisação da política na-raciise, çu ^hye opporlunidade de telcgràpliarao Dr. Eiie-âs Marlins que no partido enlâoorganisado não havia logar para m,„Portanto, uma perfídia, c nada mais.
!•:•,
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de Portugal
A MISSÃO DOS DOUS MINISTROSA PAUIS E LONDRES 

-UlMMKO'S

taLeISAn^o(^'fls) 
~ 0s •S,:s- Affonso Cos-

ú^s%Sc^,sSpía"as"aSSUmÍ,'aiU * e™ía
v presiuenie da Republica presidirá á re-un ao do conselho de ministrou, níarcada nára

aÍão 
'ev/í-a'1! 

yCrA .d*»\V"$° o <üa da e0„v0-caçuo extraordinária do Congresso Nacionalafim de ser relatada a ,„issri« daquelles dousministros no estrangeiro.

i Íwa (A nENTENTE LUSO-HESPANHOLA
LISBOA, 2 (A. A.) - Noticia-sesetembro, juntamente com os m ni ros dnGuerra e Fazenda coronel Norton de Mattose Dr. Affonso Costa, também irá a Madrid vi-sitarorci Affonso XIII, de ftcspaina, o Sr

><•*¦

p@so nsorto ílss des-
is m

os adversários do Jury. Em toda a parle a"iiú
stituiçáo tem soffrldo
acerbas criticas o sue-
cessivas reformas,Mas
a meu ver quem me»
lhor poz a nu' a iu-
compeleiiein e i iu-
prestabllidadc do Jury
foi o grande o iiicoin-
paravcl jurisia flodoN
pho Ihering. o gloriosaautor do "Espirito du
Direito Romano", da"Luta pelo Ilícito" a
da "Finalidade no DU
rcito", que é a suoj
obra culminante. Iu-
spirado nos ensina,-
mentos dos mestres,
que aconselham, a bem
dos interesses dn de-fesa social, o eerce.i-
mento da competência
«lo Jury, quando não
for possivel. como cn>
Ire nós, eliminal-o,
apresentei ha tempos
nn Câmara Um proje-elo de lei, que transfe.ria para a competência dos juizes de direito ojulgamento dos criminosos dc morlc. Lem-orava eu então, qne se podia reduzir a mis--ao do Jury, dando-lhe a julgar apenas oucrimes menos graves, aquelles cuja reprodu-cção menos abolassem a ordem social. Mas aminlin tentativa caiu. Aliás, eu já o espera-va. Conheço bem a força do preconceito, q'iuv <lu *0"!ía data, no espirito da maio-

Ummmmmmmwmmmmm wtiwn

O Sr. G. Ribas

'adlcou,

<Mia galopante da nova invasão dc liiinos, quea impede de se arrojar sobre a França c a In-glaterra, que dá tempo a Joffre para organi-sar o seu exercito, para enfrentar a sua fúriaem Cbarleroí e osphacelal-a no Mame, mu-dando a lace dos destinos do MundoAo par da bravura indomlta da guarnieão
tãu&l .¦ , 

' al)ncBa«50 da Bclfiiea, um factoprovidencial para a causa do Direito veiucontribuir para que os sonhos de conquista(tos tedescos se esboroassem como cartas dejogo sopradas pelo venlo: — f„i .., fa]ta ,|eprevisão de seu famoso Estado Maior e o'des-preso com que encaravam os inimigos mioiam atacar.
Emquaiito os imitadores de Napoleão gros-seiraniente procuravam reproduzir os planos<iue ha uni século iinmortalisaram o grandecorso — isto é, por parles, bater o inimigo,os combatentes da Liberdade superiormente¦iOulicram aparar os primeiros golpes, sem seintimidarem com a lama de que eram prece-tinios c transformaram cada uma dc suas in-vestidas em um grande fracasso para suasarmas.
Em dous annos, e sem liberdade dc acção,os defensores dn Civilisação executaram obramais perfeita e mais solida que a apregoada

preparação tedesca, e dentre todos, é do In-loira justiça destacar a Inglaterra, que, nãopispondo de um exercito capaz de pesar na

Rússia, si tivesse se dedicado com o mesmoardor tedesco ao louco preparo bellico dos ul-limos cineocnta annos, para se lançar á guer-ra que destróe a Humanidade, de lia muitoo poderio militar da Áustria e da Allcmanhateriam aesapparccido*, como presentementemarcha para ter apenas triste recordação naHistoria.
Para ser > altingido o objectlvo estratégicolinal e decisivo, foi mister, antes da offen-siva, contrariar a vontade tedesca, desorga-nisar seus exércitos, fatignl-os, gastal-os;agora os soldados alliados vão destruil-os.A vasta concepção estratégica dos generaesa liados, grandiosa e arrojada, era harmônicaem _todos os theatros de operações e, por essarazão, Jiouye como que um estacionamentodos exércitos nas frentes de batalha, porqueera imperiosa a necessidade de quebrar, em

descos ' 
a illiciativa c os «forços t™

atlingtdo. 
"desk,ei'alui»" ^i brilhantemente

„nE'í,m,Íi?,8'e' "° Marnc. «o Yser, em Varsovia,
!".,_ rVi»»:.:?»»^Erzerum e em Verdun, a von'tade tedesca foi contrariada, abi seus exer-
çitos começaram a sor desorganisados, gas-
í« i-i«allínd?8; »cs«as retíiSes as esperan-
s'.,i.,i „ aSt de?v«»ec«,flm-sei foram volatili-saclas c assignaladas pelos maiores desastresde sua estratégia brutal e irracional. 'lim Liége, os tedescos tiveram o primeiroaviso do futuro que lhes aguardava cuja™firmaçao encontraram nas margens do Mar-ne onde, de uma vez para sempre, foi redu-zida a po a lenda da invencibilidade das tro-pas prussianas que, derrotadas c assustadas
èilvo^sX. 

rCtr0Cetler S"m «l«»«" o oiíf-
No Yser. a offens

actual theatro da guerra
conquista do canal de Suez teve como cou-seqüência a queda de Erzerum e o próximodesapparcciinento da Turquia do mappa-mundi; o desespero de Verdun mareou o'fim da offcnsiva tedesca na grande guerra.Para podermos avaliar, porém, a situação:
geral dos combatentes, só podemos fnzel-o si
passarmos em revista os difíerenles theatrosde operações.

Vamos pcrcorrel-os, dando um balanço no
t\ £L^n,Z* 

S° cmonlnm Pi-cseiitcincntc do. outro lado 
'dõ"BÍspÍíoro.

os ameisanos. Corao estrondo de trovão ecoou cm Cor-

ropeu da guerra, para surgir como phantas-ma, nos cumes gelados do Caucaso alteroso.A noticia correu célere pelo Mundo. Lá,iioS eontins da Ásia, em terras armênias, cn-
Wi. montanhas, escondia-se uma cidade quasidesconhecida, em torno da qual se levanta-
Pm poderosas fortalezas — era Erzeruin.Protegida pelos penhascos e defendida porgrossos canhões, seria o refugio do sultão esua corte, quando o perigo fosse ameaçador

, llva tedesca foi destritidn
r,ía.?i"CpU 1,0í' tei'^a: ° m*ill,anto corpo 

'da

que os tedescos queriam abrfr a"to 5 Sficou para sempre fechado, o desemb imuê
!^!?,a !n:a im»edido. <=omo o foi paia Na-

íuerra de gigantes que cm 1911 ia se travar
K„°sLc,!l;l formidáveis forças que tão bri-«h.in emente levam dc vencida os pseudos-in-vcnclvcis tedeseos. p^nuoh m-
-.;M,KUl0".Ian.I,a e a AusWn. duranlo meio•ectilo, adextraram mllitarmente toda a
W»ção valida; accuinularan, quan i.h lc•nealeulavei de material bellico, 6m tSo g|n-

ri„OIconc,,eber.dlff,CÍimente 
"' ^'«UrfíSo pi..i ia conceber; fabricaram os mais colossaes*¦:formidáveis engenhos de des rulção- «na-'•!'•"» Pelo mundo milhões de esp ões- fo?-l,f»«rnm iodas as suas fronteira1 poríoi i

poleão, no começo do^seeü o pt^sà iV e o exereito britannico libertado da péclm ridi?cüla-nsante que os tedescos procuravam lhe aü-
líni Varsovia o Iiaiscr, espcetaculosa c ri-diculamente, annuncioii uo Mundo que o pesoe sua espada invencível doseneadeara-so^so-bre a Rússia,, aniiiquilando seu- exércitos*nas margens do Vistula, porém, foram os te-descos preparar o túmulo para seus exerci-tos, c com a mesma convicção com que Ita umanuo affirmávamos em nossas palestras sobre a grande guerra, lemos certeza de «ine daHussia os exércitos tedeseos não mais se' re-tirarão sinão aos pedaços, em fuga, reduzidosa impotência, incapazes de deter as avalan-ehes humanas que sobre a Allcmanha e iÁustria, lmplacavelmento, vão se desprenderNa Servia, o orgulho e a vaidade tedescosforam alimentados, mas, em Salonica, Valonae Knvala, perigo maior os ameaça, tolhendoseus movimentos, desfalcando seus cffecti-vos e impossibilitando que corram para onorte afim de tentar deter as ondas nissag

Justamente na linha curva que se estendodc Nieuport a Verdun, em terras belgas e aonorte da França, travaram-se as batalhasmais importantes sob o ponto de vista eslra-tegico e político. Aos bravos defensores des-sas linhas estavam entregues os destinos doMundo.
Si essas linhas fossem rotas pelas tropastedescas, a causa da Civilisação periclitària.Ii, porem, esse, o theatro da guerra quetem conduzido os tedescos aos maiores de-sastres, ç que decidiram do futuro da Allemã-nlia; abi quebraram-se todas as energias tc-desças c, um a um, foram annullados os cs-forços sobrchumanos dos soldados do kaisercom difficuldadcs inauditas os tedescosconservam as trincheiras que cavaram parafugir a perseguição de Joffre, das quaes pau-latinamente vão sendo expulsos, depois deduramente castigadas pelas tropas aluadas,que lhes nao dão tréguas.

As magníficas e seguidas vietorias ingle-zas e francezas, demonstram o gráo de debi-lidado ç frouxulão da resistência tedesca, in-capaz de supportar a offcnsiva geral. Abala-da em seus alicerces, com suas reservas esgo-tadas, a linha tedesca se desmoronará inteira,por completo, para apoiar-se na linha natu-
Metz. resjsteuda> Golonia-Liége-Naimu-

A iniciativa tactica nesse sector nerteneeás tropas de Sir Douglas Haig e Toch. Mu tobreve fraiicczcs c inglczes pisarão errHoobelga, expulsando os tedescos do norte da
No limite da extrema direita dessa linhaevanta-sc a Inexpugnável e invencível praçaIe Verdun; abi, depois das mais tremendashecatombes do exercito tedesco, os francezesconquistaram glorias resplandecentes; maise -100 mil soldados do kaiser, nas riiargcn!do Mosa baquearam por terra; a offenliva

^^^oT" 
in^el, detae^l

Como guardas avançadas da Fri

staptinopla, em Berlim, cm Vieiina, quo norecôndito refugio do império do Crescenteappnrecido houvera um grande exercito mos-eovita, tendo á frente um phantasma — erao grao-duque Nieoláo, com suas tropas.
Algumas centenas de milhares dc soldadosbarbados e vigorosos, vindos dos Uraes, do

. lago Vau, da Sibéria e da Mandchnria, snr-
giam pelas fronteiras da Transcaucasia c daPérsia, annuneiaiido o poder do império doczar e o fim do império turco.

Com fragor retumbou a nova da queda deErairum e os que duvidavam da capacidadeestratégica dos generaes russos, c acredita-vam nas palavras proferidas pelo kaiser, emVarsovia, amiuneiando a destruição dos cx-crcitos moscovitas, começaram a coniprclicn-der m.Significação da apparição do grãò-du-què Nieoláo em lrente tão distante dos cam-pos de batalha da Europa.
n/,1'iobiZ0n.d!'5 í5.1?1 ?efe'ui(,i» Erzingham, depoisBagdad, ate altinglr Conslantinopla, serãooSi-nomes que se inscreverão nas bandeirasvitoriosas das tropas moscovitas.«ela Armênia, pela M^esopotamia vem seapproxmiaiido o principio do fim...

Mas:, o poder gigantesco da Rússia não estásemj.o posto em prova na Turquia d'Asia;!sempre dissemos que o perigo maior naraos tedescos estava no oriente.De lá, rolando desde Riga até as fronteiras
UniatSitna> através dn Gí,licir,> fanspondo osnarpatiios, os exércitos moscovitas despren-(tem-se em torrentes que tudo inundam.
võidvel!' 

'St,'Óein C lrÍtlU'am' e0ln fu":
O grande rolo compressor moscovita, de-

íhLí^11^!..!: ^^ificadas «»¦! p?í?.

Favores a um finado.
i.^ Sr- Camillo de Hollanda apresentou
S^ecto^"^ 

"ÜS Dci>llta"ÜS * •**
"O Congresso Nacional resolve:
Art. 1». E' considerado como concedida

?,?, P03lo10ini'ne(liatai,iei,te superior a refor-ma do V sargento do Exercito João Ahèda Silva Corrêa, já fallecido, para o effeitodc ser assegurada nos seus herdeiros a per-eepçao do meio soldo respectivo
contrário!» 

Revüí>'am-se as *Jisposições en-
»—<«»» i ....

Mítica íls Matto Gpossj
- ¦—#—-

J general Cdütd.io confia ncSr, Wencesláo
O Sr. Pereira Leite recebeu hoje um tele-g anima de Cuyabá, do Sr. general Cae an,ã?i 4 b"(l"ei,íl«e. em que diz que chegou á caPitai de Matto Grosso o Sr. major "Tácito 

Wer.
Fiz seiüit*3 (f8s,.rCl;'Í-m,inl0 d0.'s,-'u ^minnncíoi az sentir o Sr. Laetano estar confiante n-
d(*Sasuad°-„?fIn-,',V7CCSlà0 Braz 1,a mmn."enç ó(le sua autoridade e no restabelecimento da
aínigòls!,ei'tUrbada Pel° senador -'VSo e°seus

ãslôntaüvas8 .",e^cC;fc^ía'1í.'is,,,!emc,^ ^
dam a hora solemne para ^e atlrarní,, oi,,vés (Jo Rheno, em caminho de Jíetz1 s 

"
sburgo. l£ *M,a-

yyyyyyyy "v ""y ',"JvL•-s,-^ eom velocidadee seeute, esmagando os tedescos que pro-euram impedir o seu avanço. l-Nem a ferocidade dos tedescos, nem a fa-Rgnai de von Hlndoiiburgo. nada. níISS*0 IL
mí—-', e, como di^-o provérbio — quem dá nor

cih, i'(7,c aC,e ^mplfla do famoso exer-
mma; í> ""-"1.n..toda-:.a linI.la «"lental; do ba-
só pri
cm.Bei-1

Soará o momento das tropas de Joffre nl-sarem as terras da Allcmanha P
Caminhando para o oriente, além da fron.,C„^a 

S"?."'«22;:í?3«5 "ó? Alpes^r^";

ama; e jamais poderá contei- os russos que"
ÍS ^otí à° entrarem victorio òscm.Jíe.lin, pm-a darem as mãos aos fraiicc".

Paz íiSatenT a All011,a"h:l SUPPn^a

coHtmuos .fluxos c refluxos das j"ihas h.
ít? dous últimos annos de Sfeietbiimaii;

canhão; *, os^Uliano^^oisXcin^i 
%B\^'^ $&T 

^,

v 
' yuaes ss conseqüências estratégicas #.1

avanço das tropas alliadas nos diversos thea-tros de operações?
Feita esta analyse retrospectiva das diver-sas frentes de batalha, conhecendo a situação

ce„fa.fin°^lai 
°-n 

T SC -d,ebatcin os impérioscentiaes, hoje desprovidos «le forças navaesporque as que lhes sobram, depois da terri-
das nor0Rtair,a 

JutIallília; .^ham-se encurrala-das no Baltico e no Adriático, incapacitadasde_ se medirem com as esquadras alliadas ~vejamos o que poderemos prever para o' fu-
Em todos os theatros de operações, emboralentamente, as tropas alliadas avançam9 esao senhoras da iniciativa tactica; o ataquesimultâneo e 0 esgotamento militar dos im-perios centraes, „ão permiti irão que s,àstropas maiitenham por niuilo tempo a esta-bililade re ativa que tem sido mantida nocoiijuncto das linhas de batalha.

. A Turquia vae cedendo facilmente- o seráimpotente para resistir aos russos que avan-Cam com. notável rapidez; a.Áustria já ha-que a, abandonando a Bukovina, recuando naGalieia, na fronteira da Itália; os. russos ámarcham nas planicies da Hungria, depois datravessia dos Karpathos, avançando para o
^!?,.COraoDq,lle Prpuurantlo as-fronteiras b.il-gaias; a Bulgária capitulará no momento queo ataque simultâneo dos alliados, pelo sul odos russos pelo norte, isolal-a da Áustria ' '

Impotentes para deter as tropas de Koúro-patkine, os exércitos de von Hiiideiiburgo te-•ao que evacuar toda a Polônia e toda a li-thuania, para tentarem resistir mais eficaz-mente na fronteira da Prússia Oriental
H,;*í,v»n n»,yffl an^o-franCeza do .Somme, at-
linha tedesca «Ie Soisson a Verdun, de Arrasa Nieuport - é o começo da derrocada.No momento que se iniciar a acção italiana
inuU, iKUCk' "° Tyr?í« 1l,""d0 " SSanglo-francezas, no oceidente, se atirarem
KL" 

Im,ralha? de Mege,'Namur, Metz ehl asburgo, mira transporem o Hheno, e oroo compressor moscovita começar a rolarsobro a Prússia Oriental e a Silesia, a gramemanobra envolvente terá so trai fonn Ionum cerco gigantesco, c todos os t teatr, s II

na dos nossos homens públicos a i ...i\ irçãu*ie que o Jury e um palladio intangível dasliberdades populares. Não ignoro'lambem
que para grande numero dos nossos pseudos*'uemocralas o decantado tribunal popular 6comp que um órgão essencial, uma espécie,de noli me tangere" na entrosngçm <ió lios-so apparclho judiciário. Dahi a miaha des-esperança quanto ao suecesso do audaciosoalvitrc que pr.dpuz.

Sob o disfarce do temor de que a approva-
çuo do projeclo que eu apresentara redun-Jassci na extineção do Jury, mantido pela«iOnstltuiçao^D que de facto acluóu no cspirl-to dos «pie o refugarain foi o rtfspeilo super-ticioso pelo tradicional, mas decadente, tri-blinal popular. Si, consoante a fina observa-çao dc Le Hon, um delicio genernlisado írans-
prma-se logo em direilo, com muito mais fa-iliilade uma Idéa, embora falsa, mna genera-isíida, logra alcançar os foros dc cavicção.'.ntre nos o respeito pelo Jury, como institui-.tio, provem de uma idéa falsa que se gene-flisou. Quando o, ínolvidavel Júlio dc Cas-i.iltos, eom a clarividencia do seu grande es-pinto e a conhecida energia Ido própria do•eu caracter, lendo por mira galvanisar o des-'t-ieditado tribunal popular, entendeu deverlar-IIie uma organisação mais eoiisenlane.1•om a dignidade dns suas funeções, e, ao mes'mo passo, mais garantidorn da defeca sociallontra o crime, um grande alvoroço explodiunos arraiaes da demagogia contra o bello gos*.o «lo estadista riograndensc, como si elle.nouvern empunhado o alvião destruidor, paraabrir brecha num dos alicerces das nossas ga-aiitias consliliicionacs...
Mas Castilhos era um homem que sabia omç fazia o lazia o que queria. Máo grado arua descompassada que se levantou, sua rc-arma foi avante: deu aos juizes de direito áuaiiflaiic de seleccionarem o corpo de jura*os entre «is cidadãos mais capazes; reduziunumero de jurados a cinco, só pcrniittind»s reeusaçoe.s motivadas e sujeitas á decisão»o presidente: e, finalmente, como coroamen*) de sua obra patriótica, instituiu o voto a,escoberto, acabando com o jcsuilismo n*ury e estimulando o cidadão a ter a coragemviça necessária para assumir a responsabi-ilude de suas decisões, maxime quando ella:).podem attingir e offender a liberdade, a vidac a honra dos seus pares.E' sabido que a reforma de Júlio dc Cas«tilhos, no Rio Grande do Sul, attenuou os ma*lelicios spciacs que se devem ao Jury. Ele»vou o nível mora! da velha instituição c col-locou <i voto do jurado sob a immcdialã fis.

n?.,n'.ía"i(Ia 0rp",in° Publica. Os resultado*)pit cos da reforma têm sido animadores!U.x.ilti ella fos-re aqui imitada, si os precoiwceitos o permittissem".

Os novos deputados poiIN'rnaiiil)uco
Sob a presidência do Sr. Lailiouníer Godmfredo reuniu-se hoje a commissão dc potiçSc*

fo nPSa,i„d°r De',utados- Além de ,,,,„ croíso pedido de licenças, foram relatados, respc<et vãmente, pelos Srs. Rodrigues Alves c JoãíHenieio, 
ps paneis relativos ao. ullimo piei'to federal cm Pernambuco, cm qne foram «li,

?isn«lnFnhidl"'^!taC0S °s Srs- Gouvêa de Va7<os c Fábio Silveira que não tiveram contcslt.ntcs e vno ser reconhecidos sem o menor crtubaraço, pela lei do menor esforço...
-•—««*—• '. ^

PI fl ffili

VOS :aflI.íj"ef(?nai1,1'eiU,C,ni''al.ti;,1í'10 «OS PO-vos, terão ficado no esquec mento, desannti-recendo no turbilhão da im.nei sã SFhãen. que milhões dç homens vão se deg lU ¦Com a magestade da Forca n« „ n- •} *
e a Justiça emprestam á ca 

"'a 
TiJborda,le°depois dc dous annos de luta lii,,; " '

«íanidade, embora ainda òíginfuaménte Sdescortina «o horizonte o clarão da Victor adas armas alliadas.
Em terras da Allemanha rredemptora da Civilisação. csurgii*á a paz

rcnenle !\ogi.~
•'••Bi /

Situação dolorosa I

cm

i!iyiÍ!!LÍl
ie (ii

e o seu pojisa. _|
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A NOITE ~ -yucirtthiwra, a de Agosto cie 1^18 r
-"v.

**
"*% y/

ecos ejwwdadef |Assalto nas Laranjeiras
Nflo se «proveito 0111 bonoticlo dos lute-

iv.mhIo- in ail.iplaçao da Cadela Velha p.ir.i
n c.iin.ii.i o neto multo Jiullllcnvol o muito
louvável do Sr, Dr. Carlos Ma.ximilliiun, ml-
nislro tia Justiça, inaiiHedando a sua opi-
rilflo franca sohru c-.se iiicouveiiiuile negocio,
A exploração dc que o ministro está so inet-
lendo lindo nflo o chninailo, exploração feita
paia lovmitiir entre os depulados um movi-
inenlo de protesto que se transformo depois
-cm "pirraça", é simplesmente, pueril, l-.sta
claro qua o ministro, que aliás já foi depu-
.tudo, mio qui/. sobrepor a sua autoridade cm
iliin asMimplo que deve ser decidido pela mo-
sa ou pela maioria dessa casa do Congresso;

unas ninguém podo contestar a S. Ex. o di-
jrolto de, como cidadão c como ministro por
euj.i p.i-dn correriam ns despesas com n aila-

jplüçnn, ler uma opinião o manifestar essa
[opinião, que aliás eslá do perfeito accordo
JOOIU n da maioria da mesa, com n quasi lo-
•laliiladc da Câmara e com n totalidade da
opinião

Não c preciso gastar minta tinta para sc
bvldonclar o disparato t\\\o seria em uma si-
Inação eoiiio n nclnal, em que se fala em dis-
pensa em innsso dc fuiiccionarlos, cin uni
iiiigincnlo gorai, cliunoroso e Iníquo de Im-
postos, o dispendio desnecessário do mil con-
tos — mil contos dc réis! — poro a adapta-
ção de um pardielro destinado ás sessões da
Câmara, e apenas oté que sc edifique o Pn-
laclo dn CongressoI Não ha de ser porque,
como qualquer outro cidadão, o Sr. ministro
íln Justiça sc Insurgisse também conlra a sua
descabida pretenção que os Interessados cou-
seguirão levar avante o negocio.

As pequenas oligarchias do inlcrlor.
Temos coutado já vários casos do peque-

tias oligarchias nn interior, onde não se
sabe que mais admirar: -.i a proliferação
das familias, si o sua solidariedade c união
cm distribuir exclusivamente entro a parou-
tela Iodos os cargos públicos locaes. Entro
essas famílias felizes, porém, ainda não vi-
mos nenhuma mais interessante c mais uni-
<la que essa de Morada Nova, pequena terra
lá dos sertões do Ceará, o que conseguiu
monopollsnr Iodos — mas. Iodos, sem ex-
cepçáo! — os empregos públicos nli exis-
lentes, lim leilor mnndn-nos da Terra da
Luz um retalho dc jornal com cs!n pllto-
rosca lisln da oligarchias!nha de Morada
Nova:

"Manoel Honorato Cavalcanti — clic-
fc político, tabclliãn e escrivão geral;

Manoel Honorato. filho — collçctor
estadual e escrevente do pacj

Vladcmir Cavalcanti, fPlio — eseri-
vão da Collcclorin, com 14 «unos!

I). Liieia Cavalcanti, filha — telegra-
phislo;

I). Mamc-dia Cavalcanti, filha — agen-
. le do Correio.

I). Rgidia Cavalcanti, filha — profes-
soru primaria;

Raphael Barreto, genro — delegado dc
policia;

José Moreira, cunhado — prefeito
municipal;

Mnthlos Moreira, cunhado — presi-
dente da Câmara c juiz federal;

I''ranciseo Moreira, cunhado — secre-
Lírio da Câmara;

i Manoel Liborio, sogro de Malhlas —
; procurador idem:

Joaquim Bernardo, tio — viec-presi-
(lente idem; c1 João Germano Cavalcanti, sobrinho —
juiz substituto supplente.

Por diminuto preço nóde-se adquirir
um bilhete premiado com 200:0008000
na exíracçãó que a LOTERIA FE-
DERAL fará sabbado. 5 do corrente.

•*»*+*¦

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

Mili llfll ÍÉllI
liS [«SÉS

'" 'A sessão dc hoje do Senado foi egunl á
cie honteni. A de honlem não teve a nicnot
importância.

A commissão do legislação c justiça dessa
Casa dn Congresso esteve reunida, sob a
presidência do Sr. lipilaciq Pessoa.

S. Ex, leu o seu voto á proposição da Ca-
mora que dá o tratamento du ministros
aos membros do Tribunal do Contas.

Esse voto aeeeila a designação e a de
suh-diredores aos chefes de seceão desse
•Tribunal.

O Sr. Adolpbo Gordo pediu vista do voto'e também leu parecer favorável á concessão
de dezeseis hectares de torra á liscola Pra-
tica do Agricultura dc CJuixadá, no Ceará.

Também sc reuniu a commissão de fi-
ii ancas.

Foram lidos parcecres contrários aos re-
Iquorimcntos do contador dos Correios do
Pará pedindo contagem de tempo; do capi-
lão Collnlino Marques pedindo isenção de
direitos e oulros favores pura uma cidade
bnlncarií' cm Jncarópnguá; ás proposições da
Câmara propondo a elevação dos vencimen-
los dos fiinceionarios <ia secretaria do Su-
premo Tribunal Militar, e que equipara os
empregados das caixas econômicas aos fun-
ccionarios públicos federaes.

Foram ainda nssignados oulros parcecresconcedendo licenças e aulorisando pagamen-tos cm virtude de sentenças judiciarias.
Quando islo tudo se terminava chegou o

Sr. lírico Coelho c propoz que a sessão con-
tinuasso o que fosse dahi em deante secreta.
S. Ex. queria fazer revelações, citar do-
cumenlos, apresentar alvtKcs, lembrar mo-
didas para salvar a pátria.Deferido o requerimento do representante
de. Cabo frio, ficou a sala apenas com osmembros da commissão, c o Sr. Erico ob-teve a palavra. S. Ex. falou longa o dc-
jnorodamcnle sobre o "jogo dc bicho"!

Acabar com o jogo é impossível: toda
gente joga, desde o presidente dn Republica
até o caixeiro do armazém; desde a mulher
do banqueiro ale a cozinheira...

Fois quo se recorra a esse meio de renda,
b.tinico, neste momento, que pódc dar muito
dinheiro ao Thesouro.

ao publico
' . CKr' E' com dcsvnnccimcnto que annun-ciamos aos nossos distinetos e numerosos
freguezes a inauguração, amanhã, na Galeria
.Umeiro, próximo á sala de espera da Jar-dim Botânico, da filial da nossa já muito co-
ívnev?TT. C acrctlita(Ia casa do loterias SONHOVi: OlHiO. Esperamos, com prazer, que con-
jtinuem os nossos amáveis freguezes a nosdispensar a sua bondosa preferencia, emconseqüência da qual, para melhor allcndernos interesses de todos, tivemos de installara nossa filial cm cslabelecimento mais am-pio e confortável.

Oscar & C.
¦ —*» ,
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A policia prendo os larápios
e apprehonâe o roubo

A Norlli Eastern e o
 ministro inglez

¦¦¦¦ •

A palavra do leader da
Câmara

O Sr. Anlonio Carlos, "lender" da inalorlu
ila Ciiiuitra dos Deputados, õraupou hojo a
tribuna dessa casa do Congresso, para dar as
sua» promalUdai oxpUcacuM wbro o rviiuorl-
mento do informações do Sr, Joaquim de Sal-
les, referente A. Norlh Eostern, caso quu le-
vanlAiuos eom a publlciiçno da caria do ml-
nislro Inglez no ministro da Vliiçiio.

Disso o "lcader" qua o contraio celebrado
com a Sonih American llailwa.v Ciiusliiictioii
Coiiipany l.liiilted, sobro n i-iiiit.truocAn o ar-
leiiilainento da rede de vlnçAo férrea do Cen-
rá, foi revista em 10 de maio dc MUI, na cou-
lormlihidr du decreto n. «.711, «io 1(1 do mes-
mo me/ o anno. De accorilo com n cláusula
1.IV do conlruto priniitivu, a coiupuuhiu cou-
(rolante "não lera o direilo du transferir o
contrario de construcção o iirrendainento, ora
lodo ou em parle, som o conssiltlmonlo pre-
iio du governo". Podia, entretanto, dix a
mesma cláusula, aiilorisar a Norlh Ensleru
Hailway Limitou a "rcprcsental-a" peranto o
mesmo governo, cm tudo que tivesse rela-
Vou com ii exploração du rido.

Pelo decreto n. 1I.ÜU2, du 25 de agosto do
anuo passado, foi declarada a caducidade do

KJcstor Cabral, ladeado bolas dous ctimtficcs, Adelino Ramos e Eduardo 7a> Mtnjrr^. .cpiitralò com a Soulh Amcrlciin lliiilway Con-' -^Yfslruction Company, Limited, pelos fundanien-
tos constantes dos "consideriinda" (|uo o pro-
cederam, baseados todos cm cláusulas expres-
sas do mesmo contrato; e declarada essa

Foram jóias, que estavam guardadas cm
dous cofres, dinheiro c uma caderneta com
cinco coutos, da Caixa Econômica. Scicnte a
policia do fi" distrielo do que esse furto sc ti-
nha dado na casa n. III da rua Euphrosia
Correu, nas Laranjeiras, entrou n Investigar,
de accordo com a Inspcctovia do Segurança.
As victimas, I). Maria Pacheco C Sr. Julião
1'orequc. llrasil, adinilliram cm casa um so-
brinlio do Sr. Virialo dos Santos, que tam-
bem reside na casa cm questão, rapas, o so-
brinlio, do mãos antecedentes.

' Por clle começaram as InvcstlgaçoRa,-*"-
cuido apurado todo o roubo o apprcujeudfdo
parle delle, inclusive a caderneta. í. ; •;

O sobrinho do Sr. Santos, Ncstor dfTíTv»
Cabral, induziu seus companheiros, jPolinoPereira liamos c Eduardo Lima do Oflvcirí,
n praticarem o- fucto, quo com clle reparti-
riam. Ensinou-lhe. os logarcs o esperou a
partilha do assalto. -,.'

A policia prendeu os tres larápios, Datando
a processul-os convenientemente,

0 Arcliivo da Câmara dos
Deputados vinha sendo

roubado
A áossobarta do assalto

AS PROVIDENCIAS
"Os Srs. depulados que se lembrem de fa-

zer umn visita aqucllc archivo, e hão de ver
depois si lia exagero cm nossa reportagem,
e si não merece a allenção do Congresso o
destino do todos aquelles papeis, porquantosi muitos, já imprestáveis, reclamam a inci-
nernção, não são poucos os «que merecem
maior zelo em sua conservação,"

Terminávamos assim, lia dias, a nossa rc-
portagem sobre o abandono criminoso dos
archivos da Câmara dos Deputados, no velho
casarão da Cadeia Velha, onde cila funecio-
noii, autos da installação no Moríroé, Os dias
sc passaram c tudo continuou na mesma. Mas
não havia só o perigo do desapparccimcnto
do documentos valiosos inutilisndos pelo tem-
po. Havia-o, também, representado pelos la-drões, que, forçosamente, viriam a ter suas
ottenções despertadas para aquelles livros,
papeis, documentos, ali á disposição da pri-meira investida.

li foi o que sc deu, confirmando a repor-•lagem da A NOITE, sabendo-se agora que osfurlos vinham dc longa data. Um din era adescoberta de um livro á venda que só podiaser propriedade dc algum congressista. Ou-tro, um papel importante atirado á estante
dc olguma livraria velha. Porem, com tudoisso, nunca se lembraram os senhorca dn Cn-
mara de tomar uma providencia. Hoje, tal-
vez por um acaso, venham a ser descobertos
esses furlos. Pela manhã, o guarda civil2(53, dc ronda ã rua S. José, viu parado juntoao velho edifício um caminhão de praça, a
carregar livros o papeis. Approximando-sc o
guarda, o carroceiro procurou fugir á sus-
peita, dizendo quo 03 livros iam para n casado um deputado, cm Botafogo. Em duvidas,
o guarda foi no telephone c communicou-sc
com a delegacia do 5o dislricto. O caminhãofora embora.

Suppondo ns autoridades daquelle distri-cto que o faclo era no aclunl edifício dn Ca-marq, no Monroc, tomaram as precisas me-(lidas, sabendo então que se tratava do ve-lho edifício, jurisdicçfio do 1» districto.
Scicnte a policia deste, encetou as diligen-cias, abrindo inquérito onde serão ouvidos03 empregados do archivo assaltado.
Sabe a policia, pela secretaria da Câmara,

que os furlos sc vinham dando ha tempos,sendo diffieil precisar o que já tenha sidofurtado.
Agentes foram destacados para prender ocarroceiro do caminhão.
E' de suppor que muitos e valiosos do-aumentos tenham sido subtráhidos, não sen-do estranha a connlvencia de nlgucm que co-nhecesse os hábitos do servente, único oueali pernoitava.
O caminhão, hoje, quando era carroçadoseriam mais ou menos 8 horas, quando alinao se acha nenhum funceionario, cxccpcãodo servente que guarda o casarão.

AS PROVIDENCIAS DA MESA
A mesa ria Gamara, scionlc do caso, tomou,por sua vez, n iniciativa de suspender osfiinccionarins Laurlndo Ferreira, servente, c1- rn nei sen Paiva, continuo, conhecido pelovulgo dc "Alfnrrablsla", implicados, ao nuese. suspeita, no caso. Ao mesmo tempo no-menu uma commissão. composta do directorda secretaria, Dr. Rodolpho Ferreira, c dosl>rs. Primitivo Moaeyr e José Maria Bcllo.tnnoçionanos da Câmara, para realisaremuni ínniic-riio no mesmo sentido.

io i-I?r-7A' ,T7n'oil'a foi á delegacia doi (listriclo, alu combinando com o delegado
-" a< mcdií!íls á serem iniciadas."' ——* ' —;«-— --

O FOLHETIM D'«A NOITE»

I (llilB IÉÉ
Publicamos hoje o ullimo folhetim dos"Mystcrlos dc Nova York", o sensacional ro-

mance americano que com tanta avidez foi
acompanhado pelos nossos leitores. Esse ul-
timo episódio, o 22", será cxhibido amanhã,
no Cinema Pathé.

Para sueceder a esse trabalho escolhemos
o não menos empolgante romance do Gaston
Leroux, "A Columna Infernal", que em Pa-
ris tem obtido grande suecesso. "A Columna
Infernal" é da máxima uctualidade, pois a
sua acção gyra cm torno dos grandes ocon-
tcclmcntos da guerra, descrevendo episódios
altamente trágicos e que apenas tiveram, por
parte de seu illustrc autor, o manto diapha-
no da fantasia que Eça aconselhava. As flec-
nas descncadcam-sc com tal dramaticidade e
seguindo um curso tão lógico c natural que,lidas ns primeiras linhas, jamais se. podeabandonar o romance sem o ter devorado.
Cremos bem que os nossos leitores terão pa-ra com "A Columna Infernal" ainda maior
curiosidade do que a despertada pelos - ''Mys-
terlos de Nova York".

Os trágicos econteci^foTiía
estrada de Gávea

A GUERRA

A prescripção do crim$ de
assalto èWí

Faz hoje precisamente um anno qnc jiia cs-trnda da Gávea oceorrou o sinistro assalto á
chácara da báronezn dc Werthcr, por um gru-
po dc desordeiros chefiados pelo barão" do
inesmo nome, que, como resultado da ousada
empresa architeclada, de raptar seus filhos
ali abrigados, caiu varado pelas balas de cara-
bina dos empregados da baroneza, quedefen-diam a propriedade. '.

O que foi este luluoso e trágico acònlecl-
mento ainda o povo carioca bem recorda.

Faz hoje um nnno que Cste crime sc 'prati-
cou. No entanto, até hoje não houve punidos;O crime de assalto á. propriedade prescrevedefinitivamente hoje. ,Iá não pódc mais nln-
guem ser por elle punido. Resta o de homici-
dio, Quem por elle foi proso pela policia e dn-do como responsável 1 Ninguém sabe.

A Justiça espera em vão que a policia con-siga deitar mão nos criminosos. O pretor Dr.
Martinho Garcez, consecutivamente, faz publi-car edilaes de citação, conforme autorisa alei. O promotor Mafra de I.act, incansável-
mente reitera diligencias a policia. Nihguem
foi, eonitudo, preso até hoje. O processo láestá parnlysndo.

Resta apenas a recordação hoje do que foiesse dia 2 dc agosto do anno passado.
***%&&* •>¦

caducidade, o governo mandou tomar contu
das.estradas cm trafego, porque pelo disposto
no paragrapho unlco dn cláusula 40 "a ca-
ducidade do contraio relativa A construcção
determinará Ipso facto a do contrato de ar-
ruidamcnto", que aliás era apenas uma par-
te dc outro.

Uma vez dccrclodit n caducidade do contra-
to, quiz a NOHTll EASTEIIN tratar directa-
monto com o governo, sobre questões altinen-
tos ao arrendamento das estradas, que affir-
ma lhe ter sido transferido. O governo, porém,
jamais a reconheceu como representante da
SOUTH AMERICAN: a) porque dc accordo
eom a cláusula I.1V do contrato, não fora so-
licitado nem dado o seu consentimento para
essa transferencio; li) porque ncin ao menos
exhibia procuração para representar n SOUTH
AMERICAN, conforme lhe fora, cm tempo,
exigido que fizesse.

Claro cffl (|iie, cm vista do exposto, o go-
verno não podia conhecer dc quaesquer rc-
clnmaçõcs apresentadas pela NORTH EAS-
TEHN, que, por fim, se limitava a pedir pa-
giimeiito dc material existente no nlmoxarifa-
do das estradas do Ceará, sob a allcgação de
qnc o referido material lhe pertencia.

Era esta a situação quando o Sr. ministro
dn Viação recebeu uma carta do ministro in-
glez, cseripta cm portuguez e cuja publicação
foi feita lia dias, pelo jornal A NOITE, c
transcripta após cm outros.

No dia immcdinlo a essn publicação, lia-se
cm diffcrenles órgãos da imprensa desta cn-
pitai, a 22 do corrente, umn nota official.

Dcsla nota sc verifica: o) que o governo
não reconhece á NORTH EASTERN capacidade
legal para tratar dc questões relativas á rede
de viação cearense; b) que o Sr. minislro da
Viação não recebeu, nein podia receber, nc-
nhuina reclamação official do Sr. _ ministro
inglez, que, na hypothcsc, sò poderia foezl-a
por intermédio do Ministério das Relações Ex-
teriores* c) (pie o governo não solicitou no
Congresso Nacional nem este volou credito
algum para pagamento da NORTH EASTERN;
d) que não aceusou o recebimento du caria,
limitando-se a mandar examinar, na secre-
laria do Estado, o que havia sobre o assum-
pto, para dc tudo dar conhecimento no Sr.pre-
sidente da Republica, que, então, inteiramen-
le a par dc todo o oceorrido e tendo presente
a carta do Sr. ministro inglez, determinaria
o que fosse acertado.

No despacho dc honlem o Sr. ministro da
Viação deseinpcnliou-sc desse dever, tendo o
Sr. presidente da Republica resolvido que
fossem archivados os papeis, enviando-se ao
Ministério do Exterior a carta do Sr. minis-
tro inglez, com informações sobre o oceor-
rido.

——.,.—. _, »-iM-<KrtBw % ——.¦¦——..-...

A Potência
em brilhantes, pérolas, rubis,
esmeraldas, e sapliyras legiti-
mas e preços ultra módicos 6
dar Joalheria Adamo.

O senador Rivadavia Corrêa
na Argentina

BUENOS ATUES, 2 (A. Al- riierfm. »esta capital o senador Rivadavia Corrêa, quepoucos dias se demorará aqui, seguindo parao mo dc Janeiro.
¦«*•»•

200:OO0S0O0 é o prêmio maior da
grande LOTERIA FEDERAL a extrahir-se sabbado, 5 do corrente.

SABBADO, 5 do corrente, dará a LO-
TERIA FEDERAL 200:0008000 ao por-
tador do bilhete contemplado com o pre-
mio maior no respectivo sorteio.

¦¦ ¦¦ l «gãO^» ' ¦¦ . ¦'"— ¦

Um seminarista encerrado
entre dentes

ELIXIR DE NOGUEIRA - Grande Dcpurativo
do Sangue
¦ ¦¦*•"-

OS AUXILIARE3 DA IMPRENSA
Aos dircclores desta folha, que muita ngra-tlccem a gentil attenção, foram hoie er.trecuespor tirai commissão, os diplomas de s. ' <s ' jlHorários da Societá Aussiliari delia Stampa.-

«La Naclon» foi boycoUada pelosvendedores
nafWlLW' 2 <A" A'> - Tc"d° o jor-
S» „ i Ní>c-011 aitgmenta-do o preço da ven-

A Sorte Grande
da Loteria Federal extrahida hontem foi „„eS.vendida no CLNfRO LOTEIUCO, í ,rua ,V »?• Cid Braune, delegada do distric.:oachet, 4. i abr-u «nqwerito pai»_^ apurar á verdade 4

E no caso parece "haver
dente de coelho"

Aqucllc joven padre, acompanhado de dous
cavalheiros, entrando no gabinete .".a 5J° dele-
gado auxiliar, despertou n attenção das ;«ssoas
que transitavam pelos corredores Ia Contrai
de Policia. E a curiosidade de sab .• o que ali
tinham ido fazer os tres augmintoti ainda mais
quan..j r.. jmentos depois foram vistos ,is ti\.J
so retirar acompanhados dc dous . á.-.i'dai ci-
vis.

Os dous cavalheiros tinham procurado o 2o
delegado auxiliar para npresetitur-lhe u-aa gra-ve queixa. i

Elles, representantes da casa The DentnlÜIa-
nufacturing, de artigos dentários, estabelecida
no largo da Carioca n. 11, aceusavam O padredc haver furtado dc uma vitrine dr. casa, 600
dentes de porccllana, no valor dc 500?00ü.

Como o caso se passasse na zona do 3o dis-
tricto, foram os queixosos e aceusado para.ahJenviados.

O padre, diz ser infundada a aceusação. Dc-
clarou ser seminarista cm Alagoas, tendo viu-
do ao Rio a passeio e chamar-se Es^iridião
Theobaldo, Aqui chegando, fôra-sc hospedar
em uma pensão á rua Arisüdcs Lobi

Na sua viagem, a bordo travara ralações com
um vendedor de objectos dcntnrio.s. lendo
esto lhe offcrccido por) vantajoso preço a ven-
da de vários dentes, comprara-os eom o intui-
to de dal-os a um seu protegido, r alto iicccs-
silado, para vendel-os.

Aqui, na pensão, o Sr, Oldemar Teixeira,
hospede da mesma pensão ind- n.. teu qvartoe vendo sobre a sua mesa os dentes, offcrece-
ra-se para vcndcl-os, tendo clle os entregado.
Hoje, por acaso, indo A The Dental, comprar
um dente para unia senhora de suas relações,
com surpresa fora delido como autor de umfurto, sabendo, cu'..":o, qne os tacs dcn". ^ quecomp...rn a bordo, haviam sido roubados.

Era toda esta historia ha umn enorme com-
plicação.

Notam-se tanto no depoimento do seminaris-Ia con.o nos dos aceusadores graves oontradi-c-joes

fls itas palas A LA CAPJ.-
TAI.E é a casa
(pio leia me-
llior soitiaicíi-

lo dc gravatas. — 108, rua do Ouvidor, 108.

A LOTERIA FEDERAL fará sabbado,
5 do corrente, a extracção do grande
e extraordinário plano de 200:000^000.

KoyehzJL^ pres-
fesasepem capturadas
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M FRENTE OCCIDENTAL'
mM'.<m

Os francezes fazem novos progres-
süs no Sommc e cm Verdun — Os
coniru-aJariucs allemães rcpcllidos —
Na frente brHnnnica, nada dc impor-
tanto — O. ullimo communicado of-

ficiul

PARIS, 2 (Olllclal) (llavas) — Ao sul do
Sommc, to mimou varias trincheiras alleniãa
entre Mslrées «• llcluy-en-Suuterrc, aprisionan-
do uns seHsunta homens.

Na margem direita do Mosa, cm scjiulria a
um violento bombardeio, oh ullcmiícii idaca
iam as nossas posições a oóste e sul da obra
dc Thiaumont. Os nossos tirmi de burru«cni,
porém, e o foir» das metralhadoras quebraram
tildas iu tentativas inhiilKits o rechasaaram va-
rias fracções que tinham couseuuido chegar
nit As trincheiras.

Progredimos ao sul da obra de Thiaumont,
Braças a vários combates a (.'runadus.

O inimigo atacou também a nossa frente em
Vaus, Chupllrc c CIiciioIh, conseguindo tomar
pé nos nossos elementos avançado .'o trin-
cheira, donde, aliás, foi expulso pouco dc-
pois.

I*iii Ti im , os ataques allcutücs, sustado» cm to-
dos os pontos, custaram aos assaltantes Rrau-
des perdas.

No resto da linha de frente, canhonclo in-
lermltteiilc.

AS EPHEMERIDES DA GUERRA
-m*w*m-

Paz hoje dous annos que a França
entrou na guerra — A commcmora-
ção dessa data —- Uma enthusiastica
mensagem do presidente Poincarâ

aos exércitos francezes

" '¦""¦ ¦¦ —  ¦ *r*afrm ¦ — -.-il—-i..i —i

Escola dc Pharmacia e Odontologia de Alfenas- ^
abertas, até o dia 20 do corrente, nas sc:rctiiria do
Gymnasio S. ,Ios6 de Alfenas, as insoripções para exa-
mos dc admissão.

¦¦ ¦¦ I «BÍ3»*a» ¦—¦

Itica de Matío
rosso

UM DISCURSO ENTRECORTADO DE
APARTES

A politiea de Mallo Grosso levou, hoje, no-
vamenlc, á tribuna da Gamara dos Deputados,
o Sr. Pereira Leile.

O Sr. Pereira Leite começa referindo á Ca-
mara as desordens havidas em Campo Gran-
de, segundo um telegramma que dali recebe-
ra o ja foi publicado nos jornaes. Entra em
seguida na apreciação da conJiieta dos ele-
mentos politieos que hoje combatem no seu
Estado o general Caetano de. Albuquerque,
que diz ser um presidente calmo c justiceiro.—Tüo justiceiro, npartea o Sr. Oscar Mar-
quês, que armou capangas cm todas ai loca-
lidados do Eslado para executar essa " jus-
tiça"...

O orador protesta. O general Caetano de
Albuquerque não armou capangas; apenas
para garantia de sua autoridade governamen-
tal decretou a. organisação de batalhões pa-trioticos, providencia urgente que a altitu-
de revolucionaria dos amigos dos Srs. Anni-
baí de Toledo e Oscar Marques plenamente
justificava.

Sempre vivamente npurteado pelos Srs. Os-car Marques, Màurkio de Lacerda e Faria
Souto, o Sr. Pereira Leile prosegue no seu
discurso. Itefere-se a uni dos chefes d;j mo-
vimento contra o general Caetano, o coronel
Henrique Paes de Barros e prometia á Ca-
mara di-íer cm breve quem è esse caudilho.
Diz que um outro cabeeilha do movimento
armado no sul contra o presidente do Estado
é o major Gomes, que se rebellou contra o
governo do Estado, não acatando o aico quedissolveu o corpo do policia, de que esse of-ficial era commandante.

O general Caetano, diz o orador pnra ter-minar, resistiu patrioticamento e continuaráa resistir á onda avassalantc dos interesses
particulares que o orador não conhece, mas
que devem ser muito fortes e muitos sériose de certo nüentntorios aos interesses do seuEstado, talvez alguma escandalosa concessão
que se pretendia...—Si ha escândalo nas concessões de terras,diz o Sr. Faria Souto, V. Ex. bem sabe queos maiores concessionários estão do seulado...

O Sr. Pereira Leite diz quo si è allusão aoorador elle a rebate, porquanto não é con-cessionário de terras, mas apenas interessadonuma concessão de algumas dezenas de le-
guas. Da política, termina o Sr. Pereira Lei-te, eu recebi apenas até hoje a pobresa de
que me orgulho I—E a aposentadoria de desembargador, dizo Sr. Faria Souto...

ELIXIR DE NOGUEIRA — Cura syphilis.
¦ «*•*> _

6'ITHÍVP!*SÍÍP«" c'Karros especiaes para200«LiiMüisatS réis com valiosos brindes.
Lones Sá & C.
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O "CLUB PARISIENSE"
PT^O Sr. ministro da Fr.z. *.* d..:riu aoutqrisação que lho fo! solicitada, para puderfuiiccionar, nesta capital, uma filial da Socie-dade Riograi-denso de Sorteios "Club Pari-ísicnsg", com sede em Perto Alegre.

PARIS, 2 (A NOITE) — Os jornaco commc-
moram hoje, em longos artigos, o segundo an-
iiivcrsario da entrada dn França na guerra, fa-
zendo minuciosos estudos da aituaçün militar
em todas os frentes e salientando cim >, para
a Allemanha, a situação so torr... pcor á medi-
da que o tempo passa.

O "Boletim dos Exércitos" publica a ordem
do dia dc Joffre aos exércitos da UepuMica e
uma mensagem do presidente Poincarc.

PAUIS, 2 (Havas) — Comincinorando a pas-
sagem do segundo anniversario da guerra, o"Bulclln des Armécs" publica uma mensagem
do prosiih te Poincarc dirigida aos combateu-
les, na qual o chefe de Estado lembra as cir-
cumslancins cm que o inimigo nisredh: a Fran-
ça, pretendendo falsamente ter sido provoca-
do por esta. Elogia em seguida n attiHide do
povo francez, que se acha cm posição dc legi-
lima defesa c que realisou a União Sagrada,
condição suprema da victoria. Esta encontrou
na magnífica sessão parlamentar dc <i dc agos-
to de 1914 a sua consagração grandicin, Ur-
nando-sc a guerra immedialamcntc, em toda a
extensão do lern-.j, a expressão da lu'.a na-
cional.

O Sr. Poincaré salienta os prenuncios da vi-
clorio, que já começam a apparccer, e acere-
sccnla:"Bcvclasles ao mundo na irradiação : glo-
ria a verdadeira Franco, aquclla .ija rlcfr.p-
parição ou abatimento cquivnkcia a uma ca-
lamidade universal, c cnlutaria pcrpct-jiuucnte
o gênero humano. A vossa paciência e b**avu-
rn contiveram durante mezes a pressão do
Exercito allemão. Fostes vós que pc.tnittislcsá França completar o seu apparolhar -ato, á
Bélgica c á Servia reconstituir os ses exerci-
los, vós que désles á Inglaterra o ter. ~o teces-
sario para organisar as admiráveis ... visões
que acliialmentc se balem ao vo so lado, c queasseguras tes á Rússia os meios dc sc fornecer
de armas e canhões. Agora, vedo: os alliados
começam a colher os frut /s da vossa pei*f.evc-rança; o Exercito rus.o persegue os austríacos
cm derrota; os allemães atacados ai mesmo
tempo na frente oriental o nn occidcnlal, cha-
roam para a luta Iodas as resc-vas; os bala-
Ihões inglezes, francezes c russos cooperam na
libertação do nosso território!

O céo descobre-se, o sol levanta-se!
A lula ainda não terminou; ella será árdua

c todos nós, emquanto tivermos um alento de
vida devemos trabalhar, trabalhar sem des-
canso, com paixão, com fervor!

Mas já a superioridade dos alliados appare-
co a todos os olhos! A balança do destino teve
Ior."-- oscilIa;C?s, Mas já conseguimos queum dos pratos não deixe dc subir, cniqaanto o
outro desce sempre, carregado de um peso quecousa alguma àlliviarál

Gloria immortnl a Verdun, que preparou a
acção commum dos alliados!

Gloria a vós, meus amigos, que salvareis a

slvel e as tropas começaram, ha (Una, n ova.
cuaçáo,lendo aiitc.i ile.Miiontiiiido todos os gr. u.
des canhões,

I.ONDIlliS, 2 (A. A.) — Tolggrninmns de
Aiusicrd.Mii assegurara correr ali quo ou alie-'
iiiíu-s, njlo podendo hiinporlar u pressão >'. ,russos, cviicuiiraiii Kovol,

—' *•* <*•
J-M TORNO DA GUERRA

Como os austríacos traiam os limi-
garos que protestam

PARIS, 3 (llavas) (Official) — liif.ninaç.ie»
ileliilhadas o precisas dão noticia do castigo
implicado a duns regimentos húngaros do"l.andwchr", o 7' o o I.T'. A primeira destas
unidades linha feito causa commum com osamotinados húngaros o foi por isso punidacom o fuzilamento de 1M7 soldados. O outro
regimento, aceusado do ter fugido dos ms-•;os uo combate de Plloschowo, levo 123 Iichmeos fuzilados.

NO ORIENTE

Uma bomba dc acroplano aluado ma<
tou e feriu tresentos búlgaros, des-
truindo um trem cm Kustendil -
As operações ao longo da frente -

A Turquia quer fazer a paz

LONDI1ES, 2 (A NOITE) — Um aviado»
alliado lançou uma bomba na estação de litis-
tendiI, sobre mu trem de tropas búlgaras quesc dirigia pnra Sofia. A bomba destruiu mi-
morosos vagões. O ültinçro lio mortos ç fç«
ridos c muitO grande.

PARIS, 2 (llavas) — O estado-maior do
exereilo do oriento communica:"Os postos avançados servios expulsaram
a 211 do mo/ findo os destacamentos búlgaros
das alturas do Jouvil, na bacia superior du
Moglenica. Apezar da violência do hoinbar-
deio inimigo, os servios oeciipnram no dia sc-
guinlc a aldeia de Shorslco c avançaram no
dia 27 liara o norte de Pojar c Slrupino. Oj
búlgaros rcllraram-se abaudonamio no campa
dez cadáveres. Os servios tiveram dous tnoi-
los c tres feridos.

Nos oulros pontos da linha de batalha, tem
havido violento cnnhoncio, sobretudo no vai.
le do Vordur".

LONDRES, 2 (A. A.) — Um jornal norte-
americano publica uma noticia dizendo (pie
a Turquia se dirigiu á Inglaterra, dcclaraiiJa
oslar disposta a acceitar qualquer paz, dando
dc antemão nssentimeuto ás condições propus-
Ias pelos alliados.

Essa noticia continua dizendo que a In-
gloterro respondeu (pio nada pódc resolvei
isoladamente.

COMMUNICADOS OFFICIAES

vA

França e vingarei lircilo ultrajado!"

A OFFENSIVA RUSSA

As perdas dos aüeinãcs na Rússia —
Os austro-allcmães evacuaram Lem-
berg e Vladimir-Volhynski e come-
meçaram a evacuar Kovcl — O exer-
cito de vou Boihmer cercado pelosrussos

LONDRES, 2 (A NOITE) — Os jornaes de1'clrogrado, segundo nnnmiciam tclcgramrr.as
dali recebidos, ridicularisam o Estado-Maior
allemão por affirmar i|ue o exercito dc vonLinsingen, que eslá operando no Styr, aprislo-nou, durante o mez de julho, 10.998 officiaes
e soldados russos. Os exércitos russos em toda
a frente não perderam, desde que iniciaram aoffensiva, aquelle numero de prisioneiros. Di-zcm aquelles jornaes que o Estado-Maior alie-
mão, o que deve fazer é confessar o numero
de prisioneiros que os russos fizeram cm ju-nho e julho.

LONDRES, 2 (A NOITE) — Telegrapha ocorrespondente do "Daily Clironiclc" cm iMos-cou:"Os russos acabam de abrir passagem i.-scabeceiras do Stokhod, através das linhas aus-tro-allemãs e avançam rapid....iente na dire-
.ccão de Kovcl. Os allemães acabam .:c evacuar
Vladimir-Volhynslci c começaram a evacuarKovel. Para n rectaguarda começaram a serenviados, apressadamente, os grandes deposi-tos de viverca e dc munições que os austro-allemães tinham naqucllas duas cidades, "am-
bem toda a artilharia pesada allcmã de Royelfoi desmontada c levada para as ma--ons doBug.

Na região do Dniester a luta tomou no do-nungo e na segunda-feira uma intensidade cx-traordinaria. Os russos atravessaram os pan-tanos do Koropicc com água p?la cint .ra, nl-cançando assim, depois de grandes cs^rços, amargem «ocidental, ondo organisaram novasposições. Ha quinze dias que os ausiriacòs rc-sisliam encarniçadamente naquelle sector.Agora, recuaram para as inr.r-.r-- do Slota-Lipa, outro •ffiuente do Dniester. Nas cabe-ceiras desse rio, a oeste de 3rody, os llemãcscontra-atacaram em diversos pontos. Repelli-mol-os e fizemos 1.112 prisioneiros."Outro correspondente em retrogrado asse-
gura que o exercito austríaco do conde vonBothmcr está quasi cercado. Uma columna decossacos, num "raid" audaciosissimo. passouliara a rectaeuarda dos austríacos e não só des-truiu as linhas férreas numa grande extensão,
como ainda Impede todas as communicações eo abastecimento de viveres. Von Bothmcr luta
desesperadamente para salvar-se.

Do Vienna, via Genebra, lambem annunríam
que os austro-allemães se preparam para eva-cuar Lemberg. A "Nene Preie Trosse" dec'a-rou mesmo hontem, quo toda a população da-•«"cila cidnde já recebera ordem de a abandonarcom todu n urgência. Esta noticia deve sor ver-dndnira. norque aquelle jornal ê officio-inLONnRES, 2 (A, A.) - Telegramniafãqul
recebidos confirmam ter o "Neuc Freie Pres-se pul-licado umn nola, dizendo que os eus-nacos estão retirando o material bellico exis-tente em Lemberg. *

A população civil relirou-sc quanto era «.--.

O Quartel-Goncrnl allemão cor-un*.. :..i
dala de Hl dc julho:"Ereiilo oéslo — As opci.... bril.innicii
cm Poziércs c Longuéviil, quê : .• r-foloujjaVain
até liontem, eram o prelúdio dc um novo triüii-dc ataque dos aiiglo-lr.nir -s, que sj cff .oliiou
durante a manhã, estendendo-se sol; o ioda .*
frente enlre Louyueval e o Soinine, O inimigoi
poz cm acção pelo menos . :s divit* t ata-
que já foi contido duriinlc o dia pelo fo.fo dainossas mel: ilhadorns e, d.:-antc a noite,'.'.ouve
ap  combates locaes, eiiiprehendid. , po<réin, pelo adversário, com forças considerai
veis. Os inglezes c os francezes foram rechas'
sados em Ioda n parle, soffrcndo gravissiniaj
perdas c não conseguindo ganha, um unien
palmo de terreno. Os-combates corpo a corpu
que sc travaram durante a acção foiain cloeb
didos pelas roso. axoniens e pelas lro;.,i
de Sclileswlg-Holslcin. Aprisionámos 12 offiieiacs c 709 soldados c capturámos 13 mctralluif
dóras.

Ducllos de artilharia nas proximida les da
1'riiliny. Na mesma região fracassou um dobilataque francez.

A intensidade do fogo da artilharia . .;::-.cn.
tou no sector do Mosa. Pequenos encontro!
com granadas de mão a sudoeste das obras tU
Thiaumont.

Bombardeámos Pont-á-Moussoii, em respos-<ta ao ataque de um noropiano irünigo a Cm-flans. Unia esquadrilha aérea franceza, quoeniprchendeu uma nova excursão contra Miicllieiin, em li.idcn, foi detida pelo: nossos ap-
parelhos "Fokker" c posta em fuga nas pro'ximidades do Neueiüiurg. O acroplano-cnpiUi.uea foi abatido a noroeste, de Mut luuscii. <!tenente Hocniidorf destruiu no norte c Ba'
paume o sou 11", e o teucute Witgc s, a 1' Ude Péronne, o sou 12» acroplano inimigo.Foram abatidos mais dous biplaiu france-zçs nas proximidades de Ponl-á-Moussoil e dilliiauiiiont.

Frente lésto — Exercito dc von Iliiidcnburg:llccliassainos destaeainonlos russoi nas n-oii-inidadcs dc Fnedrlchsladti
Exercito do príncipe Leopoldo: Fracassaramataques inimigos na região do Logischin c deNobel, no Striiin;.,!. n sudoeste de l'in ...Exercito dc von Linsingen: Continuam ostortos assaltos russos cmprelicr.didos comgrandes _ massas em toda a frente. Ilecliussa-mos o inimigo vlctoriòsnmentò, infligiiido-lliogravíssimas perdas. Do único logar " sul de-Stebyehwn, onde o adversário lu.via consegui-do penetrar nas nossas posições, cxpulsátuol-o

por meio de um bem preparado contra-ataque,aprisionando 1.889 officiaes e soldados. Asnossas esquadrilhas aéreas, durante stes ulti-mos dias, causaram ao inimigo cour.idcji\vciadamnos e perdas, atacando os seus abrigos, aisuas columnns cm movimento, os seus iicauv
pamentos o as communicucõcs com ;is suas ro.ctaguardas.

Exercito do conde Bothmcr: Os ms.05 con-tinuarnm os seus ataques a oéslc e noroeste diBuczacz, tendo sido rechassados em toda >.
parle com grandes perdas."— O Qiiarlei-Ocncral aiislro-luingarc. communl-ca em data dc ,'!1 de julho:"As tropas do general von Pflanzc: SaUiureenassaram os russos num combate noclur-no, travado nn noite do sabbado para domingo,a leste do Kirlibaba.

A oeste c a noroeste de Buczacz, os russoscontinuaram a atacar as nossas posições com
grande violência, durante todo o dia. M;mti>vemos, porém, todos os pontos cm nosso po-der. Fracassaram alguns' ataques russos aoí-ste dc Brody. Na frente volhynica os art-versanos perderam nos combates dc hontemmilhares de mortos, sem a conquista da me-nor vantagem. Fizemos, além disse-, 2.000 pri-sioneiros.

.Na frenle italiana, alguns batalhões dos nl-
pinos atacaram as nossas posições de La fofa-na, sendo rechassados com grandes perdas 4deixando 135 prisioneiros nas noss s mãos.Lm outros sectores, violentos canlioiieios."

-— — ¦¦—¦—.1—- 1 ¦um |MM 1 *bsxssb

(juercis apreciar bom e puro caíé?
Sé o PAPAGAIO

llua Sachet n. 4.
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O embarque do ex-pre-
sidente marechal Hermes

O Sr« marechal Hermes da Fonseca o
Exma. esposa e o Sr. barão e a baroneza
do Tcffé, que seguem amanhã para a Eu-
ropa, a bordo do paquete "Hollandia", os-
tarão ás 15 1|2 no Arsenal do Marinha, para
embarcar ás IG lioras.

cura as inflnmmaçôcs i!oi

VIOURA BRASIL Rua u^-ana. S7
COLLYRfe

Elisir de fíoi^ueisA s— Para moléstias da pcll<



r*P ,*k
•***+?"¦¦¦¦-*> •T-5«ftgst»»?i-7S.W ".•sii"^.*" <»¦. M^nrw< —•—•

Km»" *

.'fr

A WOíTB ~ Qimrta-foíf.. a «jg J-Sar^yffc^
ÚLTIMOS YeLBfiRAMMAS

•-'SPECWE^DV/líiOlTf
NO INTERIOR E wo
CXTERIOI? RSFRVICO

Os novos impostos e o cambio
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Uma sessão importante
r, llcii.ii;,iin-«ü a tarde, na Assoelaeflo Cmnmcr.ciai. ii dlrectorJi, e o coiihcUio doilbemllvo des.

jp instituto, para «liHiillr oi vos Impostos.
L ü br. Pereira Lima, abrindo n Bcssho, ex-ITIicou por que'asslgiiurq a wprosonlooflo uo
• í*f',l.,'.i,os"°. iQ'm ntiuelloH impostos e a esta-ILIUinile da luxa cambial a 13, O presidente.da Associtiíflo lembrou que, em lomno, aluiu.
j,lara uns mesmas Jiléns, nu Sociedade Nnclo-lia íle Agricultura, jtinluiido mio as repeliu,Jioje, com cgunl Iji-im/a <, seguidas do outros.mi! ncliovn, como «IIsm-, cada vosi mais pre-.risas. '

l.m segnl.lu falou o Sr, lluniberlo Tobordii,mie protestou niihesiTo aos argumentos oxpen-(lidos pelo .Sr. Cliiclniilo Uriign, no seu «lis-.curso nn éomniissfio de finanças dn Cainnrnl> lembrou nlvilrcs de rendas parri o listado«.'onio a ntlonti.no «lc vario-, bens nacionais o<i nn. :u!.,iiienlo de OlllrOi,O .Sr. Affonso Vlzcu leu depois um cnIciisodiscurso, procurando provar ipic o cambio nú'i mi pAdo favorecer a lavoura, prejudicandoeommereio o a Industria, Com as palavra-,do Sr. \. Vi/eu moslrou-so mngundo o Sr.ereira Lima, (|iiu chefiou iiiesino ii declararque eslava jiromplo a renunciar a presldeneln.(;. Associação; logar esse cm quo vem soffron-
,<ii. aeliiu.mente censuras que não «leve. nccel-lar, partam ellas «lc quem quer quo seja, con-Ira o seu modo do ver, a iv.|*.iio dns Intercs-SCS «Ia classo dc quo é orgfio a Associação,
tuoilo ilo ver (jue u pautado dcnlro da sua
consciência.

[ii A coso nianirosloii-sc contraria fl renuncia
do i>r. Pereira Lima,

I Occupou depois n Iribiuia o .Sr. Clirlsllano
jüecki'1'.

Falaram, depois, os Srs. Cornclio Jardim,
fian.paio Corrêa o Francisco Leal, o p?jinolronrptcrtnndo conlra o nuginenlo -..'. ' iposlomiro como proteccão á industria fi.licia, prln-¦.'ipalincuto a du seda; o segundo, justificandoi. parecer de (pie foi relator, i :i estudo com-
jplèlo da situação nacional cm face ilas ali s«• baixas do cambio, c declarando a razão porque nilmitto a taxa, de 12 d., o o lerceiro, ne-diudo ao governo, a exemplo do que lem i/a-liead.i ns rações cm guerra, emittir pnpcl-nno-di pa: i as suas necessidades o a ocnlrnhlr em-
preslnuos internos mi externos pavn tlosobri-
at,v-se dos seus compromissos.

A's J.S horas i. importante sessiío contl-nuavii

a íujkiuu

O MDeu.schland" assigna-
lado na costa americana

"1'rofedenl. «Io Hwllmoi*. f,| MslgnskdoM O horas, ao laran ,|t. Tanuicr Seund, o inb.miirlim alletn.o "-JIsuteehlMtd". '

O urllao do uni lornalsulsso sobre o Brasil
1'AlllS, !i (Ilavas) - Sob o lllulo ''O Brasilo os noutros», a "Tribuno", do üouebtu pu-bllenn hontem um nrllgo dizendo:

i» .ii" ií.'.:"!.'0 ,CJCCI»P|0 "°1, veiu rccentewon-
1,0„ u'. 

"" 
l' Jove" ro""»' Cft «•••nmorlcann,quo nssim orrercceti no mundo .. bollo esperta-

çulo do umn ii.onircstnçilo du llbordolo o lu*ura, «pie Iodos os povos coiisoiontos du sua dl-nnidndo tem o dever de dofoude-. O direito.i.lainci.icnlc c.ilcndo aos )iés pelos c.tCrCllos«io Invasão suscitou no Aincrici. Latina imigni-ricas imclaUvas «pie os noutros du Velho Mim-do ainda nilo llvornm a oorngom <" Imitarl Cdlnios agora nos neutros .pie ruma nrofls-são «Ja lc geral pn.icsteiii contra lodr.t nu vio-lijcõos passadas o presentes «Io direito ínterim-eionnl commotlidns pelos bolllgernnles, que le-"liam n coragem do nHlrmar mio o t'».ollo domais lurlo uno constituo direilo o quo imitemos seus protestos aus do lirasil. DcseJ.irJenios¦'lc (|IIC 0 Suissa — que bojo celebra o U'.'5" nn-nivcrsarlo da sua independência — tomasse ainiciativa do nina npproximaciío dos rnlzcsueulros, com o fim dc os levar n uma manifes-inçilo collccllvn cm dofosn dos «'I. •; jm.
KriilvrS''qU0 :'Sü " "asü d" cxihlt,,,i:1 ú"'

O ulilmo < ommiiiiIcíHlo
francez

I-AltlS, 2 (Offici.l) (H«VJI3) _ Ao IU)r,c ,,0Somme, entre o bosque dc Hcm e a herdade doMonacu, tomumiiH umn obra fortificada e no-derosamonte defendida.
Ao huI do rio, na reRÍüo de Estreei, òcciii.í-mos uma Irliicl.clra allemã. ,
A noroeste do Denlccourt, fizemos váriosPrisioneiros, e „a Ch«mpaBne, a o5st. dc Au-Derive, um reconhecimento russ.. carrciton a.baionela contra um destacamento ihlmiso, nue

êãdamã.d,8,,erand0 
delx*nAo "» «m»o i-ÍÍm

Ita vlra-vlra
HORA' -TIMft3INfOKMAÇOE5

RAPiDAj» l MINUCIOSAS
TOOrtA REPORTAGEM
OA MA NOITEM
¦¦ *¦ i m ¦ i -¦ rn

Ataque aos bondes
Os estudantes de direito querem

passagens a 50 °l0

Brasil-Uruguay
O almoço dc lioic no tlotct dos

Estrangeiros
Jaoallsou.so lio.!., uo hotel dos RstraniioIrnH•JtaiPfW "^-."r- s°"« l»mrtn* «|.iilslro Inlcrliio das delações Uxlerlores. of-fereecji á oomniUsilo «lu Kiuites entre o lira-sil o l'1'uauuy. A' mesa «o sentaram os Srj.

Despacho Colleçhyn
"WWW OA QVhttUA .,
ioÍRriíte, «lmiaA* ». Wmúo» le."
- 1V.1Í °I W*MM .Napolono do Uma Cosi»
ymi.A'V*wo.nco»°> Castro, o a 

"•«,. 
fo3

a nr,l.a° d.° Alencar ArarJno,ara4,.a.,do na «vallnrli, 'em 
teritoteca*

CUC-..V»....,. nu uvfofiio» no uruftuay. cônsul«Io Urajuiay, coroei Silvestre SliillÓ et".
S,?SÍ»V%b?'Í «•«¦••ros da eoromlisRo «ru-Kuaya; ministro Souza Dantas, «ener.il Cac-

o Uo niholro, lir. Azevedo Sodre «noraUo «fogo. Dr. Sylvio Homero, Dr l«í I
íS1» tes5.0'Rmi Cn"",0h' M" «5
in^u,iíri«Jin,',""í"nc ° Sr' m,n,f,ro 8"»z« »nn«as dlrlglu-so ao etiearropdo dos noiíoelosIo .üroguay o disse mnis ou menos o mioalu.Ixo rcBlslninos em resumo.(•» .Sr. .Souza Dantas comoço dizendo oucao mesmo Içmno^ciH rjuò snuda iTmZ'•liros dn couuiiissão do llmllos do Urimuav««uninonlo no llio, ngradecli, müllo senl?ilniiei.ic o ncollilmonlo i.eniit feito nolo

ie foi chefe iu. Hcpul.licn vlslnhn. Depois,

^momo 
ciovln dlrlglr-so no reproscnlanio dol.i'..K.iiiy. uno elle, mas o eminente, csladisla

•ft.SrlS. (5'.'.n,'c,i",f X.",V|.C1, «>• C«"mpolÍ

"","» -ousa i.i.nn, uuiiiii mira n -j« ,i.. .,,«

SSS-Hfs asfttíASS
|'iira a a* classe o t" tenente dn a» ,i„ . 

'
mllorla Manoel do Andrade No«sfIleformaiiilo o capitilo João dc Souza Car.valho c o • tenonio .losú Arronso li ,t iò,Ia: rovollarlii; o u» sargento do I" n •".
liaria Jçnhol Forlunnlo dos Sanlos, Vodado Josí Gonçalves dos Sanlos.

s1c'ulei&,*?,'hní'í"n "llc'Moviam maniülar o
das linha?nl£_W* atí'eí,m,° os hn»^
AnL o assentadas cm rcnlo A 1'acul-,l-"1"- Começaram fazendo parar osdade

11 k éúk Fliimioeose elege
m mesa a cerassôes

permanentes
r.in im dc hoje da AsscmLlc.i Fl, luiiicn-se, im reeleita a respectiva mesa, que ficou as-jini constituída:
Presidente, Dr. João Guimarães7 Io secre-lano, Dr. |\nul Hego, e '2° secisiaiieio Monncrnt.
Em seguida forem reeleitoslc, lu e U1 vico-presidentes, o^Marcondes e Teixeira Leile.a Foram eleitos siipplcnlcs dcSrs. Ferreira dc Aguiar, Cicero CoslrCosia O Mario líamos.

_l'io.:lm. te, teve logar a c :ijfí.o ¦' -.
soes permanentes.

clario, Dr, Con-

respeelivamcn-
Drs. Francisco

secretários os
Arlhur

-Na margem dirciía do Mo»n, n lula continuoulolento iu. fwnl. de Vaux c Chapltre esl"n"dendose até á região a liste de Daml.uii Oinimieo, depois dc vari<w uta«mcH inr.-iclifcrosaçon panhados de lonwiucnk. «le gazes Salaiiten, conseguiu ganhar algum terre.io nosbosques de Vaux, Chapitre e Chonois, mas sof-freu perdas elevadissinms e não evitl . ,,ilc f|.iexseinos uns cem prisioneiros.Ao scclor do Somme, travarum-so 3.1 com.bule., aéreos sobre as linhas inimigas. Vma a., allcmao cam cm clmmmas e 14 outros an-parelhoa inimigos, seriamente attmg.dosT to-ram obrigados u alterar ou a cair sobre aspróprias linhas. . ls ""

O "Deufsclilaiifl" lá sevae, mas do "Bremen"
não ha noticias

As/jccfo tumultuoso da praça da Hc/mbllcA m hom (h wov!nu,lto
irahJ^aS ifo1 1subilnmf|'te interrompido o.fefi-o do bondes na praça da Republicalado do Faculdade dc Direito. "cl,UÜ"Pa»

I.viiniJlíi!Í-íoi ob,rJsnd,n n cssa medida, pnra
micos to&ff &&***** y°is os «e«»«-micos, «tcpois do terein pixado, opedreiado
dn,P Hníí.7' "«nneado taboletas dos bou lesdas linhas quo por al passam, resolveram

m"rra0H.fn,C.S,n0Hí ° í,Ue/0 OOMQWtrS_?co2
eleetScos, JUt'* á vista do peso dos

,i„'loilos csscs neonleeimentos se desenca-doaram om pouco tempo, de fórum nuo.suspenso o trafego, a noticia correu célereomimanto era avisada a pojicin, na pessoa
e

. ua uni Mj.uer, cuja grandiosa ouro dcnlro dnPalrln uno era maior do que o Iciln n, i-ca do cxlclor. Lombroí o Sr .Souzalis que por Indicação do Sr. .a, • \I
como%^m,l?íd„0vndo M0«.«»vldei McJSS,
w .. - ""ivn «Wtrlcona, para as possileis reuniões das címlorenelas do A. II CC.U1 comI.innpítn i;,<.,„.i.. .... '•• "• '••

do a- delegado auxíiàr, VÓ1mm»aScompareceu no local c providenciou.
.„V- , A'"lua».do Vidal não teve outro pio-ecdiHieulu por M não encontrar a massa de
%lXÍmt0*;.?. a,an ()° Tirf'-vi''«. mas? aindaassim,
succès
phone

do
NOVA YOltlt, 2 (A NOITE)Deutsclilatid" dc Üallimoiv

¦aS**n-H>-•Sujeito aos fiyps e refluxos ilo
Jü?y, acabou peÉiílo habeas-

•; .cm ler ao Supremo Tribunal Federal umrecurso de "halieas-corpus" em favor de.craiicço. Bahiano, que, impetrando a or-ciem, allegava achar-se illegalmcntc preso-nas cadeias de Varginlin, porquanto, conde-ninado pelo jury de Campanha á pena deU annos e tres mezes, fugira das cadeiasnessa cidade, so agora sendo preso cm Var-ginliji, ern cujas cadeias se achava. E

- "A 
partida

h-i'i.í„il! Ç,pI,me"l™« 
'Ímrá"r"da".ioiíe?"Tod1à01a

Dalua do GhesapeacU cslá cnvolln em grandecerração, nao tendo sido mais avistado osubmarino allemão. uo °

i P° .',',Blc">en", irmão gêmeo do «Deuls-
cliland", quo se sabe ter partido da Allemã-nlia nos primeiros dias do julho, coiilini.an nao haver noticias.

Acrcdita-so
está perdido.

A cai-ga que elle linha a bordo eravalor de sessenta e auatro mil conlos

geralmenle que o "Bremen'

do
dc

prisão era illcgal, por isso que o tciiipo depusao ja terminara. O Tribunal da Relaçãoira a ordem,nc

c
outra n

c, afinai,
mezes.

ação
, por isso que não eslava

ijirovado que esse tempo já sc extinguira, cnas informações recebidas do juiz do Cam-panhn se via que o paciente fora varias ve-zes submettido a Jury naquclla cidaiie,condeiniiatlo, unia vez a 30 annos<iS, oulra absolvido iinaiiimcmente,i;a iillima vez, a 12 annos c treslambem fez ello escala pelas cadeias délíiimpanha, Itajuba, Vargiiiha, etc, c, poroceasião ilo ultimo Jury, conseguira evadir-»0 da cadeia.
O Supremo boje, relatado o feito peloOi. ministro Viveiros dc Caslro, confirmoui. (iccisno recorrida, unanimemente, por fal-lar a prova de que realmente da dala emcpie loj profenda a condcmnnção do rco ate«o,ie .iu se passou mais dc 12 annos c. Irestfiezes, pena a que foi elle condemnado.

Os submarinos teuíõesem actividade
noS!1!8' 

2 (<t N0ITE) ~ 0s «dimari-
mnn , 

"m". iXlM(SV^ « V''"™, llOntCm, 110mar do Norte, um vapor inglcz, outro no-rueguez e um terceiro italiano.
Assiguala-so a presença dc submarinos nus-1 nacos ao largo das costas da Argélia.As perdas novaes

NOVA YOKK, 2 (A NOITE) _ Badiogra-pitam de Berlim: ««««ogra"Uma nota oliieiosa do Almiranlado annun-cia que. desde o inicio da guerra até 8» de ju-nho, «is alliados perderam: 11 couraçados, 17cruzadores-cournçados e 12 cruzadores prote-
gldOH. l.aaaa.

Além disso, os alIeinScs metleiain a piquelASTtoZSTa,,ia,los'Cüm °íotal
A Allemanha perdeu, ao todo, trinía«te guerra, A nota não se referemarinha mercante allemã."

procurou saber da origem dc taossuçcessos. Assim, foi requisitada pelo teto-nliono uma força d0 policia e outra daüiiarila Civil, tendo ambas comparecido em
va-a!e°reC'1,'S 

ni'rolu'iado8' dos chamados "viu-

„,£S„ ^rí.as fora,m Pandas no trecho dapinça, onde se acha a Faculdade, c estendidaao longo da grade do jardim.Os suçcessos, soube o Dr. Armando Vidal,liuliam lido origem no facto de pretenderemos estudantes a reducçuó dc 50 °|» no precodas passagens dos bondes c não haveremohl.do taes favores, que, segundo declara-çoes dos mesmos, lhes haviam sido negados,lor sua vez a'Light, por um dc seus repre-senlantes, declarara que não havia recebidosolicitação oíTiiaal nesse sentido, não sendoassim tal assumpto objecto dc suas cogi-taçoes. °
De qualquer fôrma, o caso c que os estu-(imites, como não tivessem conseguido sua

maf8U1oVôaS„..,n0l,0ri,CÍrü's'. «0» llfi" >«W««-
nn. ,.'i„P l'0,,s en,t,"""''>'» a arrancar as peque-
óani í _?â_\ 

b01"•,t!S,' PIxn«do-ns e amou-loaiuio-as nos passeios.
do ranliln"^*!08 r?Ymx asslm ",,,n cresceu-

c iím cm.1i.pnfsnnd0 .pa,'a ° "Hodrejamoptò
í.lc»n.!ll..Foml'0.io. <l»o leve os vidros partidos
fi íõ idirn „m °s Pn,Mn»c'ros. oninao, como
ii» í. i dlt0>-llt<' ao vlrnuicnto de um carrodfl reboque,, q,10 fico„ atravessado ia li haObstailllo li Mnssnífnm ,1„ .... i..„..'",''.,1ín.,la»

rti,,.om.,.ica;;-pch, "fflm 
dn, Mm^inS0^

ò Sr8lrSo„5a° ?,ra",C0 Q L"u,••, ÂÍniíê' disse
Ürn.li ^ /a D,nntS? ""c elcijiaincn e no
!.),aí!.1:.0.,10,»<'.«1': Rio branco ficaria como¦ «'"ii!. pura gioria uras c.ra. o cStadlstn amm a palri.i mais deve - a.p.cí 0 ,c obrasileiros, com desvaneclmen o jus ca cpatriotismo, sc lioliltuaram n cliamar "omaior dos hr/isilolros". wiunar o

llcsliihclecida a oVdem, com a pres nça*
^eatvTÍ0 mtil> S" d^egndoTnxIlfa",assegurada a sua nerinánonnin ^n,« „ <•„.<ii..,,n,i,. c„^ slm l,cri>'ancnciii com a força

V!aM1 ,,ü,r n,fil,ra lcn,*'° oi anl-mos, até cruc, „ma hora depois, voltaram
de ISX^^t alfiuns 1,01U'CS' tonido-
Peiadoffiten^ m\° cea,,"° dí* cidade
nf.ii • 0sl»danlcs, sob a ameaça dc se rc-
8o5S""# 

"S SCC"aS de dL*l""L""''vSo aníl

nin í» Sr" Solli!n Dnnla3 «lízc,"|o 1"cRio Branco era o próprio syniliolo da patna
l, !¦',"."" ° Çto,rna>ncnto seu nome no Uru-« ; l,cln unindo du lagoa Mirim e do Ja-
SL,velnCT ,il'r,li. tal1b01? n «"^«Oe do
nunca seru esquecido o nome dc llio Brau-
Çor.eomo exigem o desejo constante do uPolilica de paz como cllh
gullio nacional

O Si

Ml' IsrRRIO DA 5IARINÜA

tra-alm ran * o capitão do mar e guerra ANfonso dn Fonseca Rodrigues.Kcfiirmiuulo os capllães dc mar o cnirra«nifenhclros navoes Cleto LÍdlsláê í,iJapj Aksu « j086 Manoel MonteiroNomeando o contra-almlronto nenrlouo
I. r&_I.PBra WMCM ° c;,rRO úi' d«"«lo7da
n Tí'"!,^«!'i.,",C'. P?.rn ° í",:"lro suppieinentnr
Costa iSa. 

° U''P" di' Ann:ul" A,1,,i0 l<'«
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Cassando os decretos que outnrisaram afunççlonar na Republica as seguintes com-panhias: "Triun.phal dc Passos» socied"doanonyina do pecúlios o dotes, com «Me cmPassos, «Conjugai ürasilcl rV', socledadS
Sm?ft.P0.*ls?,?tualí(l,,(le' co.m ^ m X°zam iniin: «Mutua Pnssenso", sociedade denuKlllos inuluos o pecúlios por mulu li l. e
soeledanS T Iassos' c "MutimlIdaTc do S!K¦neledade anonymo por miitunlldado, com
raesraaP"A0S/'lo'ns»no Ks|i,(l" d« MlnaT Ge-í.ies, e 'A üaueba". soe edade de seBnrnepecúlios c rendas, com sido em Porta ÁS5gre. u„ Estado do llio Orando dó Sul JS?

 ..ma
praticou, o or-oo mais são patriotismoencarregado dc negócios do Uruguaysaudação, tendo palovmsessa

bcí?! fln'w!.*ir0.aeTPoI;í'in compareceu tam-
coní ín' li°ild0 ,aU cou,,'"'a«Io medidascom o Dr. 3o delegado auxiliar, dc forma a
í nwga.rí,ntid0 °, ,',í,,'°»0 *° bondes pola?

sÍdo°^Pe«i4tnn!?l! iavde fJU0 tnm,,em «"•'iam
KscoÚ ^ n M?r^Uacs s"«essos cm frente á
Y^coift «jj Medicina, mas logo o boato foidesmentido formalmente.

A Escola de Medicina conservou-sc calma.

O Supremo é tribunal da
paiz

navios
ís perdas da

liEstá fundada a Liga dos
setar"

l'oi a tardo fundada a Liga dos Propiic-tarios. iNasceu da reunião que so rcalisou Asi-i,-io da hoje no salão nobre tia Associaçãoaos bmpregudos no Commercio.
Convocaram-na dez proprietários, lendo áírt-iile o Sr. coronel llcrcdia cie SáOrganisada com esse cx-depulado cariocana presidência, e mais os Srs. marechal Pi-res ferreira. Dr. Francisco do Paula Sanlia-fio e Luiz do Andrade e coronel João PedroCaminha, a mesa, começaram os trabalhos dareunião com um discurso do Sr. coronel He-mim de Sa.

No nosso paiz, disse o general Serzedello,ft proprietário 6 nm paria, emquanto o in-cjiulitio u tudo. L' necessário que nós mes-mos, continuou S. S., pnrn que obtenhamos oque os nossos collegas no estrangeiro bamuito alcançaram, consigamos a união daclasse que tudo será oblido. Que os inqui-ltnos tenham os seus direitos c devores, co-nio os proprietários, actualmenle só tendoobrigações, terminou S. S.Paia-depois o Sr. José Soares Villa, corro-fiomiido nas asserções do Sr. SerzedelloLorrea.¦ Pede depois a. palavra o Sr. Antônio Alves«iu > alie, que propõe o adiamento da reunião,
allVJ)re t 

m'mcra iX'lJllzicl0 de proprietários
O Sr. Manoel Ferreira dn Costa fala cmS'.ccoito dessa idéa e propõe que seja feitotaigo amuuic.o da nova reunião pelos jor-

S' í"llu do 'I»° « associação dos próprio-
an 1 SC UI.'d-e Ciu co,1seaticncia do umaci"iule assembléa.
lislierlo \?LnT'a> Cntn°'. ° Sl'' Alllonio ^e-

A ¦'!¦? Q q 0,,vc*ra. contra essa proposta,
íumlnrln „ ri ?u°idovS scr. Ui*(J'"-'Hc momento' 

v 3l« ? h- ga d0. IJ|:oPi'cUiios, devendo a
son, ófnCt0/'n Proviso"'in se compor das pes-
reunião í01',navam « mesa que presidia a
.Não havendo

A obra dos allemaesem uni anno de guerra
HorS,. (,!V.N0IT^ -7 Segundo um rdalo-uo official, hoje publicado, oa allemaes des-iriuram no3 depaitamentos do norte da Fran-
en, nt ^VfUl"r\; P'™ c«i««ios, situados1,1 '51 «idades; 52 »» das casas de 118 com-munas loram destruídas, 81)nas e 50 °|°

com
i" em 74 cominu-em hliü commnnas. r.'.slru'.ramfRualmente .128 edificio., públicos e 335 fabr"ca. onde trabalhavam 5.764 operários.. 1<M>t> t_ ______

Reselveii»se a crise na
íiüios É E. de F. C.

dn Brasil

A.

—^-....»vr, iiuui uuuitroneIre os membros directores da Assocl-,Auxílios Mútuos dos li. da E do FBrasil, e o engenlieiro Autonio Jeaaúi

Rcal.sou-se, A tarde, por iutervõüeãó do se-uador lrineu Machado, i,ma conferencui cn-os membros directores da Associação tlc
04 ilo

Rosa, que protestara perante o juizo comneente,.contra as ultimas eleições naqudu tsociaçi.o, para n sua nova directoria.Depois de larga discussão entre as partosf con resolvida a retirada do proicslo refeudo. Assim n directoria eleita domingo pro
^passado, 

tomará posse sem muh ohZ
-*•»_?-

Mais uma nomeação paraNormal
a

Foi nomeado lente dc malbemalica da
sSS1"«Normnl ° Dr' Frnncisco M"5de, dai ra.

A campanha do Sr. Erarisio
contra os tèpkes inter-

O julgamenfo de usna
. revisão crime

Ha tempos, ao Supremo Tribunal Federalreqticreu o capitão reformado Arlhur Au-
gpsto Fernandes Leão o revisão do processoa que o submctleu o Supremo Tribunal Mi-lilar, condemnando-o a determinada pena. OSupremo Tribunal negou provimento a revi-são pedida, embargando o requerente esse nc-cordão, para o fim do lhe ser a revisão con-cedida.

Esses embargos foram hoje discutidos. Orelator do feito, Sr. ministro Manoel Murti-nho, recebia os embargos do referido offi-ciai. O Sr. procurador da llcpubllea, porém,sustentando seu parecer, opinava pela rejei-
Cao dos embargos, visto como nelles não alie-
gara o enibnrganle motivos differentcs doscm que sc baseou para o primitivo pedidoda revisão. E a lei, sustentava, exige no se-
fiiindo pedido ou cm embargos, allcgacão dcmatéria nova.

O Sr. minislro Pedro Lessa, usando da pa-lavra, secundou o voto do relator, recebendoos embargos.
Então diz o Sr. minislro Godofredo Cunha

que, cm regra, csscs pedidos de revisão nãoaproveitavam aos condemnados, mas tão so-nienle nos advogados, que os exploravam.1-iavin, sim, excepeões, mas cm regra, assimera,
O Sr. Dr. Pedro Lessa, visto que foi votovencido, passou a dar ns razões por que detal modo votara.
S, Ex. começou a falar e o Sr. ministroüodolredo Cunha lhe dá logo um aparteLogo no inicio, tendo sua oração assimaparteada, o Dr. Pedro Lessa observa quo emnenbum tribunal dc qualquer paiz cultousam os Juizes do aparte. Os apartes, diz, sóservem para pçrturbnr os julgamentos, npai-xonaiido os juizes,—Ha um tribunal, atalha o Sr. minislroGodofredo, e esse é o nosso.r-Não. O nosso não è de paiz culto uorro^ax^f150110^116'1'^'11-

E _enlão, proscgtiincío, diz qpe admita arevisão criminal até pela mlllosimà vez, querolleguc ou nao o requerente factos novos, e
quer sc baseie elle cm matéria do facto, qúcrdc direito. Sobre o fado, ninguém se podepresinni,. mfallivcl, c o Supremo, só màlstaulc, poderá averiguar que errou. .Sobre ma-teria de direito, podo ser que, então, Já oSupremo tenha modificado a sua iurisprn-dençia, e, então, a revisão é concedida' nioquerendo por isso dizer que o requerente ve-
li9"--5rBCIfamoSlc n-llcí?al' como mo»-"o darevisão esta alteração de jurisprudência.Afinal, recolhidos os votos, o Supremo,contra os dous votos acima, dos Srs. minis-

TOMOU CONTA DA
mulher do amigo

collcga e amigo incumbido de zelar pela suaesposa e mu fiihinho de oito annos.Agora o official voltou c o seu collci foi
í ,r,?r.'','. in*"Í"* l.ma, ««nirissfiS. íón °Hoje
partiu elle n bordo do "Brasil", mas. dc ma-
nibo 9&° deu 1>or f,,,t:i d« nmlber o db
csi.nam a hordo com o amigo...Procurou, então, o Dr. Osório dc Almeidae pediu-lho providencias para o caso *
commo..;1,"'*,*" T",101'- disse ellc' n«ò me «n-
«Io filho!'..- 01': í,penas faí0 fJll(;stíÍ0

O Dr. Osório determinou, então, que a nn-licia marítima apprtdiondes» o filho l
Chegando a bordo a policia intimou a sc-nbora a entregar o filho, o que cila fez com

E o zelador continua a zelar por cila.-

agradeceu
gentis para com ps mini.slros flio 

'Branco.
Lauro Mullcr o Souza Dantas, fazendo votospela clerm, amisnde do Uruguay com o
Picsiaiente da Itenublica.
/. ?...i iSouza ,1?nntns levanlou-so e bebeu
gui.y Presidente 

da ltci-ublica do Ura-

iníll,cni?inar ° aluloco ° Sr- «onerai lio-lafogo entregou ao coronel Matlo uma

MINISTÉRIO DO EXTERIOR
Creaudo consulados cm Spcrla 0 Coimbra'.

O CAFÉ'
O mercado dc caíé pela manhã esteve u.,.pouco mais firme, lendo sido vendidas 1saccas no#preço de 9Ç300 c, ..mis arde, at«i aofechamento, aos preços dc 9?2Ü0 c 9$3Ò(I voii.dcrain-sc ...ais 807 saccas. A bolsa de NovaVorff continua a funccionnr tambémxa. Hontem, entraram H.Sfifi saccasram 8.000 saccas c o "stock'

saccas,

cm hai.
embarca.

era dc Hlá.iSjj

S„0P'_?1?U v'r. C,k\ a en^egassc ao 
"aiümnô

isiinio It 
M"líir 

,'10 Dnwaaj que mais sccii.siingui.sse durante o anuo corrcnle maisuma.vez salientando a velha nmisade e cor-dn lulade existentes entre os dous r.Sl^r
n 3aln" "V"s "",t,.» caixn «mo conliiihn
2.,Mn ira dc ,i1:"k"iia nacional e queria
2vui„« a d".rnssc Vtnl° i":,llt0 « amlsadoexistente entre os dous paizes.
vmL,,'. com,n;"lll.!'ntc Silvestre Matto, visi-\olmcnlo commovido pela singela más ex-i-.a.ao.,i, u locanie ncmousiração de que. nasua pessoa vinham dc ser objecto seu piV.zc o Exercito uruguayo, agradeceu num breve
i,iminCColll,0S0 ln,I)ro*:isO. dlacndo quão pro-linda era sua emoção o sua grnlilão ncr
nef 8tr2i„fl!í.Íar8 dc fi,-,c' (lcsde »«' »n$onos trabalhos da commissão de limücs o
ílcin-"^''1,110 ?.™ú™à* e a cultura bra-

tíatüÀn n •ec-1),a, com -a mais illtin|!' sa-
ac. Uraeunv' °" ° ima cIe c0IltIlI7,'r

Quarenta mil donnentcs paraa França
PAUIS, 2 (A. A.) - Os Srs. Evgard Rav-mundo e Gusln.ro Bailly, directores do Compto-.r Commerctttl Siid-Amêrkain, acabam da

nos SÜZ- Ui'" CViU'fttio ,J!,,•i, ° fornecimento

gommúnIcáoOs^
K^tlvliffi^rafr^ffi ' A

ki m l éi toiDfi iíi Mm
. aquella espada de honra feita

Jdrlsinnn7 
d° B'ftsil ? I,or «tíncesLínsi-ienes, onde as nrmos das duas pátrias iam

£S.?m,enl° e,,trcla«adas; que esperava e
f»?I it? °in t,UC ° alllnln0 da Academia Mi-liai Urugunyg que recebesse essa distineçãoaltíssima, soubesse estar a altura delia lc--vanilo com honra c proficiência uma espada
IS."? verdndóiro symbolo da união

jntlostructiVel entre osbrasil '

Uma filha qtíeíxa=se
contra o pae

Um facto pouco cummiim e dc que o nro-
de^afê1^,^0^^^ dc "acionai la-
u. iiü.i, com loja dc armar nho chegou no co-uhecimeiito da poücia «-J^fauu 

ao co-

filhi1T1Flrw''',ftC.tl,alment<: "com 17 ai*«os,
c amoion se ^SC0> l,a cerca de c,0"5 ««nos
HoSirLM.ni Un. r1í'az' ínncélonarlb doHospital Central do Exercito, com «nempretendeu casar. Seu pae e mais dous k-mãos, entretanto, queriam que cl à so c sasse
líidoZ^iT0' Wdbr da oerta for una!

1 ,1'°1 Portanto, para o afastamentodo namorado dc ílosa, que até martyrios cor-poraes soffreu, ao que diz. O ntcido de
fttf satisfeito, e o condida 6 tatodc sua filha desappnreceu.
n|flJÜ esquecido do primeiro amor,liosa, que também nuo mais se recordava comcerteza dos martyrios soffridos, ded coí o
™ S,W a um ah,mno un ,íseoI« de Oito»
%iSS« -íe com""**o»dia com affcição.boliCdoi dos novos amores da filha, Froncis-

cxerciloí c os povoseiro o uruguayo. Esla união -- ac-
\2 ?l ° «:0]nn>andantc Matlo, num.,
e I fn.Cl'Z 

~ CSta- nnla°» 1UC J« ê historiei,
e , H i sos exercit.os. deve sel-o tambémentie Iodos os exércitos sul-americanos, paiacpie. no cumprimento de uma dupla c alia
í.mSv«F -"í1 , social•• vpnhara a eonsUliiirum vasto e lorte conjunto nos nobres finsdo progresso o tia civilisação continental

POR SOOlOOO?
—¦Ora! porque ainda não tem as-

plialto, nao tem bondes, não tem esgotos,nao... b a desculpa do indeciso, doim-
previdente, daquclle que não sabe ga-aliar dinheiro e não sabe esperar. 

'""
Comprar terrenos sem melhoramentos

para veudpoerèpj s, eis o X dns «rranclesfortunas.
Iníonnaçôcs completas com Jo*i Milliotírua du Assembléa n. 12a, 1» andar; telcphone C, 2.351, e run da Estação A 2,Penha; lelephone V., 1.054. *«»«-.Um aposentado que .pi^^^^^»«yolta espontaneamente ^^^^^^^^^

ao serviço activo
in£3'' G101'tíílll°, Cosla foi nomeado cm 1384nspççlor do Hygicne na Bahia, e cm lüül de-
•ns ^có1.0""80,^0' st'm deolnmçSo do moti-vos, resolvam o-lhe, porém, o dcc.c.j que ol™1 .?. «»i;eHo á aposentado, % De fadoem 1001 oi elle declarado nposenta--j, sob ofundamento dc contar mais dc 10 annos de ser-viço, quando o dcmiüiu o governo. Vindo pnraesla capilal, cmpregon-sc na Brigada Policialcomo medico onde fiem. nté que pro^z aoJuízo l-edcrul, uma acçfio conlra a Ji.láo, paraaunullar o aclo do governo qiu o dc-

Dr. HarSieri C. Reichardl
nn, Uruguayaiiii, 77. Tel. Conlrall.Slü

I ía duvida
Causas comi
ciacs e invc

co, vendo pwiclitnrem os seus senhos entroua cc':ccai*. a «».M*«dò da filha o? nortue e7n

o fim de
mitüu.
rrííns M?' 'V,1'"0" a !,c't"r,° Procodenlo, mas aUiilao appellou para o Supremo.ISa sessão de hoje foi esta uppelkcã i ntlgn-
dandn í\U 

SCnlc"^ d-° 'il,iz eonVirmada, man-

^^•íss-r_í".ss;sE

reeon Z™ inatal«^ em suas intenções,
iirhncofs l" .P^^enl-a, a infligir-lhe' as

• vcisÇ íd1f,pJ,.'»enlo o até com ameaças ter-
lí.,lwu f°,,sso no dizcr ílc Il0SÍ>.

sa cidoí A"8,? d0.um P'"10 t5° «ngrato, Ro-
alnnrlnim,. ^"'"ncntos niio parecem mãos,
ooSf^í] ft™mV patcrno.> refugiando-sc cm
Lima nJ ZÚÍ* ,d0 raa',or d0 Exercito, Sr.
-¦" pZ°' S?^?1' na cn™ **• 522 daquellaJ-ste official. .io ter conhecimento d

8 0 SP.

tes
que seja a casa be /Vlobilier, A ruaLSiile 31, a mais razo.-ivel cm preçoso condições de pagamento na vendado moveis simples e de luxo, a dl-nheiro e a praso?

1 ra Nn. Us. Avisa (ms
seus freguezes' quo rccelmu

, , os mnis ie-tentes modelos tle seus afaniailos eollarinhos iir-li",-,Gonçalves bias n, Al. r

, mais fJ"cm pedisse a pala-o br. coronel Heredia ele Sá poz em v0-is duas propostas: a do adiamento da
Hnq !.,.„,• . .'wmaeão immcdiata da Liga

„ t:1?™5' e hom assiI» da creaçilo"Lsf ,0Inal que t,,alc d°s interesses dess

.aãfao
reunião

ssa

^niidade1,011051*1 ullima foi ac"^ Por una-
OSi 

'
m d- 1607i2e,horár,Íí,1 de ,8â oncerrou a ses"

mente í m,iU,ienndo de m*™r, op-
fio
"^ Para a fnminZ 7 , »ooieaaao e ns ba-
í'i'oiMieUj-ip^und/,ií,° d0 feraal da classe dosl

Foi approvado na sessão de boje o-seguiu-te requerimento, precedido de varias consi-deraçoesi '
ljeinieiro, pois, que por Intermédio do Mi-nislerio da Viação sejam fornecidas informa-

çoes sobre, quacs as providencias tomadas nosentido do acautclar os interesses da Uuião,evidentemente prejudicados pela concorrente
exploração ilJicita do serviço teleplionicp in-torostadunl industrialisado pelas empresas
particulares referidas, c outras porventuraabrangidas ou não cm notória engrenagem,
luonoplisadora, agindo soberanamente, semrestricção alguma, sem fiscalisação, sem ônusdc qualquer espécie. S. S., 2 do agosto tlel,M(>. — Evansto Amaral".-

¦ **•+• _____
O novo prefeito tle Barra

Mansa
Por hclo dc boje o Sr. presidente do E,(|o Rio nomeou -prefeito dc Barra Mansa oSr. Dr. Aristides Saboya de Alencar, knlcda Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, i

tros Pedro Lessa e Murtinho, rejeitou'bargos do official reformado.

e a
os em-

lima fésMa elus congipes»
sustas

BliLLO HOIUZONTE, 2 (A NOITE) .-: Foiapresentada luije, cm primeira discussão, na

i. ?í«^.i-. °fí|c'a'.. «io ter conhecimento di
io tcn!Sn°T dÍ.V,Wí< de Ro^ «I«o de rosa
noSrVd,;&m!,nd;,rai,rcseiuai-a
ai.i° . 15,rlm?!ro, f>'est0 do Dr, Costa Ribeiro.
pSefí.ffihndstl',C^' foi «^volver ao patriópouei a filha foragida., o que só não foi lei-
lendo0T-hC,Sln Protestou vchcmentemeit ,lendo ató o seu pae a ameaçado de morte ná

Câmara dos Deputados, a proposta do orca-monto'da receita e da despesa uoexercício de 11)17, sendo: receita próximo

Fe/ «n»,1j5,,c,ia autoriaaae, quo nada mais
ra a ricfnímP, VVftT ar a i,lfeliz n°™ **'
fe %SllSftaluia tje Polida, nfim dc que o cie-lelheilü um destino conveniente.

• «.- -.•>— t

O DIA MONETÁRIO
28.700lOOOSOOO, e despesa, 29.247:Ô00S0D0, ba-vendo um "déficit" previsto dc 5O0:00üíUOOAs maiores fontes de receita são: imposto
fí 

¦"^ní-SEno' "•500;°?n3! sobre-taxa do ca-
i Lnn-,.nn"(l00?; 

"«"Áustria e profissões, 
J.8üü:l)00$j imposto territorial, 1.500:000$-
iil,.°,sr.üa «"'"Prestimos municipaes. ,.l.ü^O:000§OÜO. As maiores rubricas de despe-sa sao: instrucção primaria, 6.200:0005000:
Força Publica, Guarda Civil, 2.C0O:0ü0§ÜOO:
juros tia divida Interna, 2.757:0005000; ser-viço de juros do "funding", 1.702:0008000. eobras publicas, 1.000:0008000.

O Congresso não dará numero para vola-
çao ate o dia 20 do corrente, combinando oscongressistas uma féria para passeio no Rioou íi localidades de suas residências, ^ .

O cambio abriu o funecionou cm alia, ald
S2 ÍScriin?í.,l?i A ftttcrtúni, livciies as axasde 12 j|2, 12 17|32 c 12 9; 10 d.; depois, sóS-
da do almoço, subir a 12 19132 d., firmaado-seuo.fechamento a 12 19|32 e 12 518* d 

™tor'
Unos foram negociados a 19$GÕ0. Em Bolsa
doT !loí,'?ic.oos,,Icf1o,'roh'idos p í? as apS

ggjgg^f;lU sk S1n^a
Nomeações na alfândega

r„^'Hn"/°"1,M(1P,s «««pnchwW feeral o Sr.l.ugeni,. de. Almeida Paiva e çakciro do des-pacaiuc da firma Araújo Penua FiMia- o Sp.Cespr Augusto dos P.eis.^  ------x:JZ.-^. 
,

A direciona da União dos E. no Commer-cio enviou no deputado por S. Paulo Dr,Uncinato Braga, o seguinte telegramma:"Exmo. Sr. Dr. Cincinato Braga, O.deputado federal,- Câmara dos Deputados— Directoria ünmo Empregados Commercio,
prgao representativo auxiliares iiiilependen-tes commercio desla capital, julga-se honra-da vir manifestar toda sua grande admira-ono polo sábio parecev com que V. Ex, d"-tendeu povo brasileiro seio commissão fí-na.iças Câmara. Esta associação, compostaembora modestos empregados, sentindo-se.alarmada dcanle perspectiva augmento im-postos destinados remediar erros toda sortee, sustentar burocracia dispendiosa, tinha.ia cm vista promover, pelos meios seu al-cance e com collaboração todas classes me-nos abastadas, campanha contra desacertatlàorienlaçiio commissão finanças, quando sur-fim lclumcTite vossa autorisnda voz, mos-trando verdadeiro caminho justiça! Quandosc deu criso commerciai 1913-1914. sô nestacapitai, cerca d0 doze mil empregados cora-mercio, muitos dos quacs com familia, fo-ram dispensados, outros reduzidos seusvencimentos, occasionnndo miséria muitoslares. Ninguém procurou minorar angus-tiosa situação, considerando natural vidacommercio cheia constantes alternativas: go-verno, nao pód0 agora exigir, sem clamorosainjustiça, novos sacrifícios maioria '-nação

cm beneficio classes iüactivas, quando min-ca soecorreu outras classes cm crise. UniãoJimprcgados Commercio prepara-so para pro-testar contra rcalisação dc tão estorsiva me-(ida, pedindo apoio classes commerciaes in-(Iiistrines cm defesa direitos povo. í\.) __Alfredo Teixeira, 1* secretario."
A propósito, a directoria da União vieconvocar uma griuido reunião da classe, á«inat poderão comparecer outros elementosque se julgarem prejudicados com aaucliamculda^ --•-  -.^_

Ao Monopólio da Felicidade
Loteria da Capital Federal extrahida hoje

20:000$000
.''.Hlidd nesta feliz casa

50889
nesta

SABBADO 2o:ooo$ooo
HAB.ÍLlTA:E-YOS

Rua Sá.chet, 14 — FRANCISCO & G,

Ljl J- Oiméf» - ^esluliiitios paisIL/rt l UlipCv - unsovaM para' lM1
para senhoraModa Hua ila

ru iiieniiias.
parn naplismlos. -

Asíeinbléii n. iCU,

armaceutico Ormindo
Olympio de Azevedo

(FALLECIDO NA UaiilA) "
Dr. Miguel Olympio dc  se-toliora e filhos, Eurico Ferreira Iegeve E. Lcgcy & C, pa lioipnm o fniiecí.mento de seu inesquec' -cl irmão,cimliado, tio o amigo plinrmaeeiilieo

, ORMINDO OLYMPIO DE AZEVEDO,convidam os parentes c amigos a o: .'--'.:v nmissa do scliino dia, que em suffiagio .".• soa
alma mandam celebrar nmanliã, :t do cotcii-tç, fls !) 1|2 horas, no altar-nui- «'-i .- ..I. •:.-: daCandelária-; eònfcssaudo-so antccipnd.imep.leagradecidos.'

1—*¦¦-¦»mmmmm ii mu - — .¦¦in———_-,. , i_,,-,i,^

Ribeiro Pslx.fa
SO' DIA «SS*

Virgínia Peixoto Amorim. Guilher-
mina Ferreira da Fonseca,' Domingos
da Silva Amorim, Tcituliano Nuuesda Fonseca, seus netos e sobrinhosconvidam todas as pessoas dc sua ami-snde a nssisíirem fl missa dc SO'- dia

que por alma dc sua lembrada mãe, sogra,avó e tia mandam celebrar amanhã, .l docorrente, no nltar-mòr da matriz dé Santa«ita, ás 8 1|2 horas, confessando-se dc-bdo jús summaoicnte gratos.
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LOTfcRlA FEDERAL
Resumo dos prêmios du loteria ilft CftplWI

IVileml, plmio n. Ut»7, extrohldn hojct
aoiooúiooo

3:ÜOOÍfOOO
1 num -wm
I uniu rimo
) -.llllll -iioo

500*000
500.000

IMIMM.OMH9
lltKIH ••••

_7fl.'l. ..in.. •
.tlii_5. ,,,,,,,..,....•
21719.... i •>••••••> " •
. 1!'.I Ult,,,,.........

ES'1'JI 
,,,, •

11727
8228

Companhia Guifry
A peça do aniimhOi •l»,omlflr6*

O "•mlgrodo" i o nobre que, nn sociedade
moderna, 11A0 quer oecellar çous» alguma
do muqdo novo o se refugi» ouitinnürt-
mento nus recoi-Uncíe*, PcniamontOí.o^uw»
do passado. Tal i o marque/! do ClaylOM
dc (iruiidehumps, que lcvn, no íOU P«>«« >

iitrcuniido-so «*>
numerosos1888l;3Õ 0'lí.e, Vida' opulenta, 01

0UU9ÜUU ]mm, d(l eai,n tí offcrcçcnd

Deram íto/ei
Anli|(o 
Mnderuo 
Hio 
Sllltcildo 

Para amanhã:

889
A80
248

Urso
Cíunollo
F.lepliiinte
(luto

208

$****

781 6Í5

nr«_er dn caça o oífcrcccndq n "««meioM •
amigos larga o famtoia hgiplUlidado..•¦VI»
vo, tem um filho unico. Laiidri, IraonU d
dragões om Salnt-Mlhlçl. O imo projecto»
ensat-o eom PrançoUo dc (Uior us. Mns Un
drl lá deu o coração a umn Joven viuva, a
S.a. Olllcr, que, tendo caldo, u« mlsorla
upás n morte do marido, collocou-sc como

A luta politica em
Goyaz

Umâ oarta do Sr. Calado
ctor — 1.1 com espanto « com sni-
,cu'conceituado Jornal fcfcgKf
.i" «.,.. ministro Culmarle. Nata» \

"Sr. rcdaclor - ' > "•,» espanto e com sur-

,..esu tio seu i

surpresa

EM ITAJUBA

tra mim conceito» pejorativos.
l)l"sci quo H com cupanto o com

opes
I. quem dn a uiiiuiui mau rnplaa niu> lotonw o oi-

ine omalorci vanlneont no publico. •
itiui du Quitanda, 10 (can-
iu Ouvidor) - H"i P«*

Filial: rua yuiiino do Novembro

-iiiuell.i-, linli.iü porque, ciiiiiuiii .uuilOise quw
Ôyuz «ra ÇMO ministro, quando Jul/,

um ioíltlco militante, rcduçtor chefei do
"Huv r" uiKflo do parido do Sr. Uullioei.
âfâov' do cx-prosldcnte coronel l-ranclsco

RUA DO OUVIDOR, 151
jnõííü do Mui ço, iiJ
i«-s Paula.

Manoel Gomes Corrêa
Gildn d»AÍmeIdn Corrêa, Manoel Go-

¦ff 
mcB Corrêa Junlor e familia, ponho-

«*3» rodou agradecem " todas as pessoas
5 que se dignaram compartilhar na ínes-
H (lucclvcl dôr da perda do seu bom ma-

' ¦ rido, puc, souro e ovo MANOEL l«U-
MES CORRÊA, o do novo convidam n todos os
seus parentes e amigos c nos do finado pura
assistir ú missa de 30' dia do sen passamento,
oj,. dera celebrada amanha, (iiilnta-feirn, -I «lo
corrente, na niutriz de Nonsa Senhora
LourdC8, Villa Isabel, úb 9 1|2 boras.

de

A'n dadoíoi! mal a societ
O caso havido nu Mulson Nalhan, á

Uruguayann n. 22, 1" andar, e d
mos n.dicia hoiitein, não teve, felizmente,
outra conseqüência, graças a calma e a cnei-

ÉÍÂmcaçado 
ío^Alborto Cala, o Sr. Nathan

mondou o seu official Dionysio Gomes cha-
mar um gunrda-eivil. Emquauto isso, una
aggredia o Sr. Nntbun, que, cm defesa, se-
gurou-o, obrigndo-o n immobiüsar-se.

Alberto Caia, que já havia levado dai
caixa, queria levar os
não consentiu o Sr. Nathan.

E na delegacia do
Caia até serenar o animo.

¦-» ««>_» —-

-v • . si .i._... Tratamento dDr. EtlgarAbrautes Tuh«cai«

rua
que de-

a
quedocumentos, no

...jthan.
II" districto ficou o Sr

fneuimitlini.ix S Insé IOO ás 2 oias

Em poucas linhas
Carolina da Silva queixou-se ;i policia

do 12" districto que, esta manha, indo ÇO-
luar uma conta dc Julia da Silva, a rua dos
Inválidos n. 138, foi nggredldn pelo amante
desta Pedro José de Mello. Foi aberto in-

querifo.
__ ——i «i—» 

professora, mira poder educar o filho, xn^
clnmcnto nn caso dos Charlui. Alia», umn
pequena bornnçn vae permlttir-1 ic deixai
és.n condiçAo Interior c viver modesta e i:.o-

'l.andrl, 
interrogado pelo pae, não dissl-

iinil.i cotltn ulgiiiiiii. Núo se ciisnrA com
l-rnnçoisc; st'» quer para mulher n brn. Ul-
Her. o que o iniirquoz nilo ndmitte. Orn, esle
tinha um velho amigo chamado Jiinboiirg,
que sempre se interessou por l.andrl o sem-
prc lho "leu prova do mais vivo afteeto. bM;l
moribundo, o l.aiidri vem vbilnl-o. Na sun
ngonln, Jaubourg tem um necesso do uoiirio
"onirieo". cm que revela, como em um so-
nho, (|uc rol nmante dn mnrquozn do uoviers
dc C.raiidchanips, o que na realidade I.an-
drl ó fillu) adiilterino dn niarqiicza 0 de
Janbourg. O moribundo tem um fim tonw
mais atormentado, quanto carta» « mar-
quo/.a, que el!c tivera a imprudência dc con-
servar, lhe fórum roubadas.

Janbourg deixou toda a sua fortuna a seu
amigo, o marquez, nn intenção de que ve-
nha uni dia a pertencer a l.iindri. O mar-
quez, tudo ignorando, necciln a herança, que
chegou inesmo a propósito, pois clle esta
absolutamente arruinado. Landrl que co-
nliece o fatal segredo, prefere sepnrar-sc do
velho fidalgo. FarA da Sra. Ollier sua mu-
Iher. .Mas o marque/, tem uni lal amor por
aqucllc a quem Julgn seu filho, que talvez
o perdoasse. Então, após uma discussão em
que officiaes oppoein a disciplina militar c
a obediência passiva aos direitos da con-
sciencia e á obediência philosophica, I.andii
iiccoltn a missão de conduzir os seus drn-
gões ao assalto dc uma egreja, da qual so
trata de fazer o inventario. Isso o marquez
não perdoa, c o velho Claviers surge demite
de Landrl no atrio da egreja. Landrl sento
então enfraquecer toda a sun coragem: rc-
cnsa conduzir os seus soldados conlra pa-
dres e mulheres; dá a sua demissão. Par-
tira para a America com a mulher; fnr-
sc-á colono nos vastos territórios do oíslc
do Canadá. Mas o Intendente que contribuiu
liara a ruína do marquez c o mesmo que
roubou as celebres cai-las. Processado pelo
marquez, o miserável uno hesitou cm des-
vendar ao seu antigo amo o doloroso se-
gredo. O marquez não hesita um segundo.
Vae ter com Landrl, que prepara a sua par-
tida para o l-'ar-\Vest, c, renunciando ú for-
tuna dc Janhourg, ciilrega-lh'a. Landrl rc-
eus... Por que havia elle de guardar nlgu-
ni.i cousa do homem que sempre, conside-
rou um estranho? Como poderia esquecer
o continuo c incansável affecto do marquez?
O velho fidalgo abraça Landrl e a mulher:
deixa os dous partir. Quanto n clle, retirar-
sc-á para um palacete das Cirenncs, únicos
restos dn sua fortuna; ali terminará os seus
dias, solitário c altivo.

Imaginava-o agoraassessor 
I i-niiiildo seu cunhado,i.coi i - òsnhoro mais serena o eleva-¦¦¦¦•¦- — minis-pairando numa

Fundd-se na terra do Dr. Wen-
ceslao Braz um Club

litterarlo
o* nlumnoa do Oyninasío dc Ilojtiba acn-
S ío fundar nessa cidade mine ra »m cjb
orarlo que recebeu o nome do peraaruol.0iS_ls.i!í Destinado a animar a cultura

liam
II» .(iulmarflcH

r 
"inpalve com a sun posição de minis.

irá do Supremo Tribunal Pcde.nl, e Ineapní
le una in uia ou detun dosllíc, comnuan o

em Jogo os interesses do. seu.cunhado o "dou-

to flnanclílo" senador DulhÕCí.
A Phrase que transcrevo da sua carta des-

loa da coinpostiira exigida pelo seu cargo 0
resvala para uma seara defesa aos nobres ca-
viilhciros nua vestem o toga da jjustlca.V 
lê ellc: "por aquclla afíirmAção Jo 

Sr.
[....nos Calado poderão os lc tores da A NOI-
TE nfcrlr a verdade dc outras nformacoc.
quo ello não escrunulisa dar aos tajuM des-
t capital". Qual é a affirmação^ invçridica?

Da minha ligeira palestra no Senado com
o iHusíre rcdaclor «In A NOITE, Ja qual não
foram tomadas uolas çscrlptas, 

verifiquei I-
gelros equívocos quando publicada, avisando
dislo esse rcdaclor, antes dc sair a carta a

ii lionrensa destn cnp tnl o do Estado do RlJ,

o diU. literário dc cuja fundação gostosamen-
to nos fazemos e'co.

A policia prende quatro
contfemnados

— 9

O "Dr. Oscai" foi um delles
A policia executou de honlem pnrn bojo

tres mandato» Judiciários do prllõo do In-
dlvlduos Já condemnodos. „ „„,,.,.».í) nrlmelro a ca r nas malhas policia»»
foi o celebre "seroc" "Dr. Oscar', do qual
IA tantôtím se oecupado o» nollclarlsta». a
nronòslto das suas mil e uma façanha».
M. Oscar'Veujo verdadeiro nome é Os-
car Puto Peixoto, foi conde.ni.ado como ea-
iSíilonâ «Io polo0 jul* da 3; Varai Crimina .

Foram nre.os também Américo AífoníO
dn noeha nelo crime de ferimentos «raves;
Ploícntlim'Pinheiro o Heitor Menezes, por
crime de tentativa dc morte.

Todos os presos foram transportados pnrn
a Cnsn dc DetcníAo, A disposição dos juizes
respectivos.

i sir •

Ü MÍ.A IMIilE líMthE W1í;..í;
— 9 —

No matadouro do Sonta Crua

AbatldO»_Íi«Je»„6M rezes, 01 porcos, _0 e«N

Tendes prisão de ventre ?
Tomac ENERGIL

Victima de um desmoro=
namento

\'s primeiras horas da manhã dc hoje deu-
se uni desastre na ilha do Rodeio. Joaquim
de Oliveira, dc .'!2 annos, solteiro c residente
naquelln ü>ia, quando trabalhava numa caiei-
ra.estn desmoronou c o sotterrou, ferindo-o gra-
veinentc por lodo o corpo.

Oliveira foi removido para a ilha do uover-
nador e dali para a policio marítima por in-
termedio da policia do 'J8° districto. Aqui ene-
gando foi soecorrido pela Assistência e remo-
vido para a Santa Casa.

j «aet»- — •

\ MVGNESIA E" UM REMÉDIO PARA A DYS-
PEPSIA

SS niio se usam alimentos c medicamentos cs-
pecificos

Muitos dyspeplicos já aboliram o uso dos
caríssimos 

'alimentos 
específicos, drogas no-

eiva-; .-. medicamentos, digestivos arlificiaes;
Aproveitando os conselhos (pie reiterada--
mcole damos nestas columnas, tomam so-
mente meia colherinba dc magnesia pura
"bisurada" cm um pouco dágua depois das
refeições, com o resultado (|tie não somente
cconomisnm o seu dinheiro, mas ainda íio-
sam de snude muito melhor. Os que tem
experimentado uma vez a magnesia "bisu-

riiiia-' nunca receam que chegue a hora das
refeições, porque sabem que este maravi-
lhoso anti-ucido e correctivo dos alimentos,
que facilmente se pôde obter de qualquer
pharmacin) neutralisn instantaneamente a
ncidez e evita toda possibilidade de fermen-
tnr-se o alimento no estômago. Provae, pois,
esle syslema, lendo o cuidado de obter a
magnesia "bisurada" pura, que se vende em
frasco azul, porque outras classes de ma-
gues.ia não servem.
_-_.— ... i «gg>. 

O MOMENTO

Uma li;ão proveitosa

R AÜNIER
Xa secção do TAPEÇARIAS
encontra-se fino e variado sor-
timento de tecidos e mais ar-
tigos para ornamentações de sa-
lòes, salas, dormitórios, gabi-
netes, etc, e bem assim pes-
soai idôneo e competente para
executar qualquer trabalho,
como o attestam os innumeros
feitos por nossa casa.

172, rua do Ouvidor

que alludo. Todavia fui uo caso , de minta
sorte, porque não ha equivoco na parte que
o Sr. ministro (iuimarâes Natal pretendeu
me contestar. ...

Disse A NOITE, nn minha entrevista que
publicou: "O Guimarães Natal, 0 cabc«a pen-
santo do Estado, naquelle tempo, numa rc-
forma paru perpetuar o poder nas_ mãos dos
seus, estabeleceu que O listado seria dividido
em 12 círculos eleitoraes, cujas sedes seriam
mudadas A vontade do governo". Vem agora
o Sr. ministro Guimarães Natal e escreve:
"nn entrevista que vos concedeu 0 deputado
liamos Caiado e a que destes publicidade na
edição dc vosso Jornal dc sabbado, esse se-
Hlior affirniou que no projecto de reforma
constitucional, dc que fui incumbido om loira,
estabeleci para perpetuar o poder nas ninas
dos meus, que O Estado seria dividido em \i
círculos eleitoraes cujas sedes seriam muda-
das _ vontade do ftoverno". Onde foi p Sr.
ministro encontrar "projecto do refop-raa
constitucional, ele." ,_'¦.-,

Na minha entrevista nao se Ic tal cousa.
Onde ellc a foi buscar? Certamente na sua
imaginação fecunda. #

Deste facto poderão os leitores atem- qual
de nós dous não escrupulisa em dar informa-
ções aos jornaes. ..... ,-,.

Mas uma vez que o Sr. ministro jã cornos-
sou ler parte nn confecção das leis de 1808,
quando o coronel seu cunhado elegia para
suecessor na presidência de Goyaz oi outro
seu concunhado. Dr. 1'bano dc Otnivfa. to-
dos cunhados do senador Bulhões, vou: trnns-
crever n lei, que esmaga .3 contestado uo Sr.
Natal, porque c a repetição do que fielmente

A lei é' numero lflO de 23 de agosto de 1898.1
E prescreve 110 art. t): "As eleições para,

senadores c deputados serão feitas no din_ 7
ile setembro do anuo em que findar a legis-
latura da Câmara dos Deputados. A de depu-
lados por 12 círculos eleitoraes de dous depu-
lados cada um, a dc senadores, por todo o
Estado.

E o art. 12 da mesma lei diz: Ao prcsiden-
le incumbe fazer cm tempo conveniente a
divisão do Estado cm círculos eleitoraes,
desit(naiido-lhc_ as sidos".

Portanto fui absolutamente verdadeiro C
cscrnmiloso lio "que a respeito disse a A
NOITE.

E considerar-me-ia muito feliz si o sr.
ministro a quem muito proso não me obrl-
gassè a esta certificação feita bem .a con-
tragoslo.. .... , Y. ,

Confiando no eavalhoirisrao dessa ílluslra-
da redacção peço para publicar estas linhas,
antecipando agradecimentos. Subscrevo-me
am.0, obr.° — Ramos Caiado.

 <999* '

|)R. ALCÂNTARA COMES. Tuberculoso
Rodrigo Silvo, 0. l)o :l ás 

jj 
- Ho», 

jajap. 
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Exposição Canina
BSpfc'0 recinto da Exposição dc' Avjçultu»

;3i_?^.i_^s_"srrfesf1í.

P6 de Urros LADY
Caixa jSãuo

,'• o melhor e não
.'• o 111.11»- ouro I

Pranolieo V. Goulart. 105 >•• o il v.i Mo
Pimenta de Abreu. «4 SI^M^^Jj*,}
C, lia r„ 1 i»., 1 co 8 v.i ünyiiio i«varei,
10 r. 12 n «7 V.l Castro & CS* 88 r.J «*• mi

Kiird do Azevedo, 28 r.J Norberto Horta, « .,

nulos npÃs o julgamento, que 6 tmincnn
ffiiiMHiWi serüo nccçltas até sabbado

tarde
Acccitiun-sc

curso do gatos.
Avicultura.

Inmbcm inscripçães para.con-
— A Sociedade Brasileira de

Uma garrafada e ires tiros
que erram o alvo

Os estivadores Lourenço Va. c Cnrlos^AlJ-
tonio Cnrmozlno tiveram, na rua Santo
Christo, uma rixn, liontem, a noite, car-
ráozlno atirou uma «arrola na cabeça U0
Lourenço. que, eomo represália, sacou dc
um revólver, dcsfccliando-lbe Ires tiros, ci-
rando o alvo. f,

•Vmbos foram presos c autuados cm lia-

grante pela policia do 3o districto.
i 9Í9m <

kYp."Oliveira & C., &i i;.!"Pernandea & Marj
condes, 11 p.; AukuhIo M. dn Motla, 30 r„ 2{

4 Foram* rejeitado, i « 1|8 r., 1 P-. 1 o. e t v.
Foram vendidas: 43 r. ,
Stocki Cândido li. do Mello, JJ3 f.l Duriíh

Si c„ 210: A. Mendes & C, 770; Uma ft PN ,
ll.os, 338; Francisco V. Ooulort. BWl-C. S;;l
Mineira, 45i G. Oeste do Minas. 6} .loílo l»l.
monta de Abreu, 7»; OllvoIra lrmlos^ft C„
2H0; Daslllo Tavares. -t.'i| Castro & «... Ü0|
C, dos llelalhlstas, 11!): Portlnho ;V Ç„ 74
Edgard do Azevedo, 100: Norberto Horta, 35J
Augusto M. da Motl.i, !l(); P. P. Oliveira .
C, 188. Total, 2.82».

No ontrcpo.to «Jc S. Diogo

O Irem chegou com 30 minutos do ntraso, ,
Vendidos: ãM 3|4 Ii8 r., 00 p„ 25 c, v 12 v.

foram os seguintes: rezes, dcl)s preços
.520 a íãHO; porcos, dn 11000 a 1^100; em
iieiro.-s de Hr'^00 a ÜÍ8II0; vllellos, dc ÇtlOO
|800.

No matadouro da Penha

.Sete
|)K. GODOY lia'' Setembro n. 00. dn -

•2 a* I.. Itcsid. rua Maoliudo dc \ssis. H3. Cattete,

Uma ÈCí2Us?cia grave
Sobre uma noticia que bontem%„dcmos,^sob

Abatidas lio ic: 23 rezes.
Carnes concteladaa

liontem
pnra os

cio
ar-

a cpigraplic supra; cm quo dizíamos íoi- «w-»-
ido a policia uma denuncia anon.vina con-

tr o Sr. José Rodrigues;Ferreira; a anal-P
aceusavn de curnndoiro, dizendo ser o denu - |
S responsável pela X^nh^ttáíà* '<t-'™. »5«i»rÍS! d LAnlo-

oild.
lie no-

"Centro Deus, Luz o Amor", sendo muito,co:
nbecido no bairro do Jardim Botânico,,
estabelecido â rua Iraja c na rua daque
me n. 4-lti, com padaria.

Um filho do morto veiu á nossa redacção
declarar lambem ser absolutamente mveri-
dica a denuncia, acerescentando ter seu pae
morrido sob a assistência do medico da U-
milia, sem (pie esta recorresse a outro qual-
quer medico, curaudeiro ou espirita.

OFFICINA DE0BRASDa"ÃIíOITE|
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Uma peregrinação a Congo»
nha do Camoo

JUIZ DE FORA, 2 (A NOITE) - Os ca-
lhoUcos desta cidade estão organisando uma
grande peregrinação a Congonha do Campo,
nos fins de setembro próximo.» .i» «

I
Já está funccionantlo esta secç3o das
officinas typographicas da A NOITE,
apta para a impressão de livros, fo-
lhetos, avulsos, etc., em boas condi
ções dc preço, nitidez e presteza.
Às encommeidas e todos os negócios
relativos a essa secção devem ser
tratados exclusivamente com o Sr. J.
Sevcriano de Mello, gerente, á rua
= Júlio César (Carmo) n. 29. =

Cahk-ira & Filhos obnlcrnm
Santa Cruz 0 remei leram hoje .
mazens frigoríficos do eáes do porto 4BU rc-
zes sendo unia para o consumo o as rclim-
les' pnra a exportação. Foram rejcltndos peln
commissão medica do Santa Cruz quatro boi.
os qunes formi retirados dos reservados a ex-
portaeão.

Exportação

Zarpou do nosso porlo, no dia 31 do mcí
passado, o vapor "Highíniid V. atch , eaiTf»
gando om seu bojo, com destino ao porto <>a
Genovo, 22.453 re;!cs com um totnt dc 1.450*
toneladas.

—N« mesmo dia 31 ainda foram embarca-
das cm oulro vapor inglez 10.000 rezes, com
um total dc lO.üui) toneladas.

-Durante o mez de julho passado n ex-
portação felln cm nosso porto foi de: 72.!.'l_
rezes, pesando 4.621 toneladas; 1.340 rins e
I.llfl!) iingu.is.

—No dia 1 do corrente o stocu exisk-ulc
nos armazéns frigoríficos do eáes do porlo
era de 21.081 quartos ('•-• rezes, com o pi i
total dc 1.433 toneladas.

BREVEMENTE Ül
-<«»>

A Libelluha azul
empolgante romance de amor

Amanhã no "ODEON"

-a»».

¦Estão âioitlgados a esta hora os termos da
mensagem do presidente do Estado do Rio «
Assembléa Leaislaliua. Menos pelo valor dos
conceitos, tão clenados quão serenos, do que
peta expressão de factos irrelorqtliueis, me-
rece aquelle documento a mais ampla dwitl-
qaeão, como uma lição pratica dc economia
politica, AVí sua impossibilidade, tão elo-
quente entretanto, lá estão os algarismos
en fileirados, exprimindo a multiplicação
pasmosa da fortuna publica do povo flami-
nense. , .

Dous grandes ensinamentos resultam da-
quellc documento, porque são elles a bússola
orientadora da administração Nilo Peçanha:

!¦> — que a prosperidade de nm Estado
não è. verdadeira, sinão quando é eonsequen-
cia da prosperidade de. sua população;'!¦' —. que para produzir a riqueza de. uma
população è. mister que o Estado entre oil-
sadamenle por uma política de estimularão,
baixando desassombradamente impostos, ta-
ccações e ônus.

Ha na medicina de hoje um recurso lhe-
rapeulico muilo semelhante nas suas aeções
á dessa ousada politica econômica: — « «
uaccinolherapia. A' injecção da vacoina
curativa segue-se uma baixa profunda do in-
dice de resistência do organismo, Parece qne
ns phenomenos se. aggrauam. O medico in-
esperto se alarma. Entretanto a reaeção be-
nefica se faz togo a seguir dobradamente, e
delta resulta a cura. Aos thesanros anemia-
dos parecerão depressivas as diminuições de
impostos e laxações. Os financistas pouco
videntes c.rerão na mina próxima. A re-
acção virá, entretanto, multiplicada, e. a pro-¦flueçào, desabafada dos impostos onerosos,'oirá reslitnir dobradamente aos cofres do
thesouro o que esles tinham deixado de re-
teber.

Foi assim que em IS mezes o presidente
Nilo Peçanha reslituiu á população fliiml-
nense a sua prosperidade de. oulr'ora, Cam-
pos é uma cidade de millionarios, que. tiram
do assucar espantosas fortunas. E por lodo
o Estado não os cereaes derramando ouro na
generosidade da terra, sempre fértil e boa
paira quem delia pede a vida.

Por ora a prosperidade é da população.
E' a exportação do Estado que sobe espanto-
Somente à cifra dc 180 nn7 contos. São 130
íiiil contos derramados em um anno por en-
Ire os habitantes de um Eslado em fallencia.

Foi a politica da diminuição de impostos,
dos sacrifícios do Thesouro, das ousadias
mesmo, que deu ao povo essa [orluna. O fru-
to vae vir agora para o próprio Estado, que
se verá largamente recompensado dos «wrf-
tintou de anno 6 meio. — MAUIUCIÜ BE
MEDEIROS.

Nâ Gamara mneira
As subvenções aos mata-

doutos frigoríficos
BELLO HORIZONTE, 2 (A NOITE) - Está

predominando no Congresso o critério de ne-
gar subvenções a industrias c prêmios a la-
vradores, preferindo-sc a eoneessüo de auxi-
lios indireotos, como rcdueçfio de impostos,
fornecimento de sementes, tratamento dc_ pra-
gas e epizootias, etc. Por esse motivo foi que
a Gamara rejeitou o projecto concedendo sub-
veiiçõcs aos cinco primeiros matadouros, lri-
gorificos, e, hoje, se agitou com <i dlscu. sao
do projecto concedendo subvenções c prêmios
a diversos engenhos dc assucar. A votação
desse projecto, que provocou longo debate, foi
adiada por 2-1 horas e, parece, será desfavora-
vel ii approvação deite,

E' seu autor o deputado Argemiro Costa e
íoi combatido principalmente pelos deputados
Bins Filho e Nelson dc Senna.

i ^tun ti ———~——~——

Ü/.3C posição""V

Kg:* Realisa-sc no próximo domingo, 6 de
agosto, este importante certamen, nnncxo ãEx-
posição de Avicullurn, sendo dc esperar o grau-
de successo que virá alcançar esta iniciativa.
Recommenda-sc aos Srs. criadores profissio-
nacs, amadores c a Iodos os proprietários de
cães, o uso do benéfico especifico Inseclieida
Mac Dougall — para cachorro — que dá ao
animal a côr natural dos peitos além dc au-
smental-o, tornando-o sedoso. E' poderoso c
cfficnz nn cura da sarna, lepra, cnrrnpatos,
morrinbn, bicheira e demais moléstias de ca-
chorros A' venda em toda a parte. Pedidos
em grosso a Roberto Rochefort, rua do Mer-
cado, 49, Caixa, 1.911, Rio de Janeiro,
__ . .. * -1.-H ti**—-* ' ¦'¦¦—' ..¦*¦¦-..» i

Contam ee por milhares
o numero de clientes
que têm adquirido moveis

em nossa casa.
Nenhum delles estará ar-
renendido de nos ter da»

do a preferencia.
Leandro Martins & C.

OURIVES, 39-41-43
OUVIDOR, 93 95.

1 .<»_»¦¦ i—

Os assaltos nocturnos
— 

Na avenida EaEra Mar
Aquelle trecho da avenida Beira Mar «uc

em outro tempo se chamou praia do Rus-
sell está sendo ultimamente um ponto ar-
riscado, á noite. Os salteadores se escondem
no escuro das toueeiras de bambus ou nas
tocas que elles mesmo fizeram, e, quando
passa alguma pessoa desprcoccupadn e so,
elles fazem o que fizeram esta madrugada
ao joven Sr. João Gonçalves Gnlliza, aca-
demico dc direilo c funecionario dos Tele-
graphos, morador na referida praia n. 94,
pensão. Seriam 2 1|2 horas quando o Sr.
Galliza passava cm direcção á sua residen-
cia. De repente, surgiram dous tyjios, um
alto, forte, que o segurou por trás, pelo pes-
eoço, passando-lhe uma "gravata", eomo se
diz na policia, e outro baixo, de cor branca,
botinas amarellas, roupa escura, cara ras-
pada, cabellos curtos, repartidos ao meio.
Este, aproveitando a "gravata" que o grnn-
dc passava, metteu-lhe as mãos no bolso de
dentro do paletot, sacaudo-lhe a carteira
com cerca dc tresentos mil réis, pois havia
recebido os seus vencimentos, além da me-
sada de seu pae.

A victima ficou atordoada c com as cos-
tas a doer, eom tão rude modo de proceder
dos salteadores, que, diz ella. bem podiam
ser mais delicados. Por isso foi o Sr. Gnl-
liza levar a sua queixa á policia do li° dis-
tricto. O commissario saiu logo, indo pren-
der os indivíduos (pie ainda se achavam dei-
tados ou agacbados no local, não encontrãn-
do, porém, os dous salteadores.

tÍ99»

0 centenário de Teixeira
de Freitas

Por iniciativa dos alumnos do S" .anno da
Faculdade de Direito Teixeira dc Freitas, será
còmmemorado a 19 de agosto Próximo ,o cen-
ttnario do nascimento do saudoso jurista lei-
seira de Freitas. No salão da congregação da-
(lucila Escola será inaugurado o retrato a
óleo. offerecido pelos alumnos do .1° anno.
Antes da inauguração haverá uma sessão so-
iemne dn congregação, falando sobre o; tallç-
cido mestre do Direito o acadêmico Alberto
Ubaldino do Amaral. r,.,,i,i.

Pela manhã os alumnos daquella Façulda-
de irão, em romaria, á estatua de Teixeira de
Freitas, onde depositarão flores.

i\To xadrez, um preso fere
oulro a canivete

.o xadrez da delegacia do 14' districto
foi recolhido liontem o ladrão Manoel da
Soledade Machado, preso quando roubava
no interior dc uma sorveteria, a rua V iscou-
dc dc Itauna. No mesmo xadrez, entre ou-
tros indivíduos, estava o vadio José -Mar-
quês Ferreira. A' noite, como habitualmente
acontece, uma multidão dc mendigos foi pc-
dir agasalho na delegacia. Um destes lor-
neeeu a Machado, occultamente, uni peque-
no canivete. Assim, armado, durante a noite
Machado tendo uma contenda com Marques,
vibrou-lhe uni extenso golpe na coxa direita.

Aos gritos do. ferido acudlu o prompti-
dão, (pie communicou o facto ao commis-
sario Campos. Ksta autoridade fez autuar
o criminoso cm flagrante e soecorrer o fe-
rido pela Assistência.

» ¦*!_» 

Dr. Bonifácio da Costa KèTpi-
taes Síío Francisco dc Paula e Misericórdia. Medico e
operador. Cura rápida da gonorrlica, operaçSos com
anctliesia local. Cons. e Pes. A.V. Gomes Frcir", 127.
Dns 3 As 7 horas da (arde. Chamados a qualquer hora.
Telephone 4.203 0.

» *•*• 

himparior e polido»' universal

M TODA A PARI

Cabaret Restaurant•i d» i:
I Hub TenetatGS doDlafso

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179"~ HOJE

Grande incêndio cm Uma
LIMA, 2 (A. A) — Uni grande incêndio

destruiu o estabelecimento de ferragens da
firma Gallo & Mujica. Devido á grande quau-
tldade dc matérias inflninmaveis existentes em
deposito no mesmo estabelecimento, deram-
se varias explosões que provocaram desmo-
ronãmentos. Os prejuízos .foram tolaes.

Durante o serviço de oxlincção ficou grave-
mente ferido o chefe dos bombeiros, Sr. Jlo-
berto Wakcban.

¦ - «S_H» ¦

8IISSAS

Resam-sc amanhã as seguintes:
Pery Souliiiho, ás 9, nn matriz de Santa

Rita; Arthur de Souza Pereira, ás !) 1 ., nn
mesma; Manoel Gomes dc Rezende, ás !), nn
egreja do Divino Espirito Santo, no ISslnciu
de Sá; D. Hilda Braga, ás 9 1|2, na mesma:
Antônio das Neves Marins, ás 8. nn ogrejo lo
Carmo; Manoel Gomes Corria, ás 9 1|2, na ma-
triz de Nossa Senhora de Lourdcs, \'illa Isa-
bel; Américo Pereira da Silva Porto, ás íl 12,
na egreja de S. Francisco dc Paula: 1). Bene-
dieta Maria Nunes, ás 10, na mesma: Eucly-
des dc Oliveira, ás í) 12, na mesma; I). Maria
Leitão dc Assumpção Leite, ás 9, na mesma;
Antônio Mariz das Neves, ás 9, nn mesma;
João Ferreira Scrpa Júnior, ás 9 1|2, na incs-<
ma; D. Cariota Sophla dc Noronha, ás 9, nn
mesma; D. Benediela Maria Nunes, ás II), na
mesma; Antônio Teixeira Soares, áa !', nn egre-
j.» do Divino Espirito Santo do Maracanã;
D. Julieta Duarte Santos, t\s 8 1)2, na mutrlz
dc S. Christovão; Jayme tia Costa Snlgueiri-
niio, ás 9, nn matriz da Gávea; D. Augusta (fa
Conceição Pires, ás t> 1|2, na egreja de S, João
Baplista e Nossa Senhora do Ailino, em Sno
Christovão; barouoza de Ibirocaly, á". il, nn
egreja dc Nossa Senhora da Conceição, no À"
durai iy.

ENTKKROS

a

HOJE - das 9 ás 4 horas

Successo inogualavel do M1HK0 enigmático ceie-
bro imitador de cantoras 0. trariformaçao.

Contratado dircctamcnlo em Buenos Aires.

Êxito exifaordinurio pelos artistas sol) a diro-
cçüo" do cabaretier André Duniaiioir,

MIUKO
JHNMY CONSTAMOS .
B6THKR CASTILI.O .
LOLA DE «ESPANHA.
DKI.I.A VENUS. . .
GÉ0-LYDI10R. . .
CRIOLLITA. . . •
H0S1TA
LOS MI.NE11V1N1 . .
0LGA B1UND1NI. .
CAMIBN DEI. VILLAR
MIÜN0N

Imitador do Bello Sexo.
Cantora Italo-Francez.
Cantora Internacional.
Coupletista liespanliola
Bailarina a transformação.

Cantante italo-frãnce..
Cantora criolla.
Cançonctista portugueza.
Duotto italiano
Cuntiira italiana
Coupletista hespanhola.
Cantora franceza.

m
m

FUMOS EM PACOTES
MARCA VEADO
— Exccllentes qualidades——Recusac as imitações—

Mi\\/jfi
W
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O embaixador americano em
Buenos Aires

BUENOS AIRES, 2 (A. A.) — O emhaixa-
dor dos listados Unidos da America do Nor-
to, Sr. Frederico Jesup Stimsou, partirá, cm
companhia de sua esposa, 110 dia 10 do correu-
le, a bordo do paquete "Vasari", com destino
ao seu paiz.

Provavelmente não voltará o oecupar o seu
cargo nesta capital, devido á actual politica
norte-americana.

O Sr. Frederico Stimsou, despedindo-se, of-
ferece amanhã um banquete ao Dr. José Luiz
Murature, ministro dos Negócios Estrangei-
ros.

Sk Nlobiliadora
—0— .

' 
Um accideníe na Ceníral

CHROCKATT DE SA', 2 (A NOITE) — De-
vido a desiirraujo num vagão, o trem de
cargas nocturno aqui chegou com atraso dc
duiu horas e 20 minutos.

.1 t ¦iffclT»' ' "'

SOFFREÍS DO ESTÔMAGO?
TOMAE EKEfSSiL

, Ifi pr -

ft1®¥EÊS íl PRESTAÇÕES
M. Gomes de Andrade

1 Tf-rgr- ' ' 

ííí
j«ji<
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FORTALEZA, 2 (A. A.) O presidente do
ístado ordenou medidas enérgicas para a ex-
tinoção do jogo do "bicho", que campeava Iu-

Outro resultado das eleições
amazonenses

MANA'OS, 2 (A. A.) — Computando todos
os' resultados das ultimas eleições até ngora
recebidos do interior, foi a seguinte a vota-
rão para o cargo dc governador: Pedro dc Al-
cantara Baccltar, D.098 votos; João Lopes Fe-
reira, -t-t; Thaumaturgo de Azevedo, 38; Bal-
di, 30, e outros com menores votações.

¦_7ff" ..... _

Variado corpo de bailes sob a direcção do profes;
sor CY110.

Successo pela Tllli-DIABOLIKS TZIGANE OR-
CUESTER.

q reenviara a
Sr. Felix Pacheco

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Ro-

dovalho, filho de Manoel Soares, rua (_ub
Athleticò n. 5li, casa II; Emilia, filha de Mi-
gucl José Fernandes, rua Gomes Carneiro
11. 75; João Pacheco Guimarães, Estrada dá
Penha 11. 89;!; Benedicto Alexandrino Olivei-
ra, rua do Pinto 11. 88; Josephina Ferreira
Santos, rua da America 11. 129; Herminio, ti-
lho dc Antônio de. Souza, Quinta do Caju'
11. 20; Oswaldo, filho dc Sebastião úos San-
los Lima, rua Conselheiro Pereira Costa, 128;
Álvaro, filho de Sérgio Rodrigues de Ciar-
valho, rua da Alegria 11. 230; Luiz, filho de
Luiz Rolondo, rua Navarro n. 78.

—No cemitério de S. João Baptista: Ma-
ximino Ângelo Rodrigues, rua Pedro Ameri-
co 11. 358: João Teixeira, Hospital Nacional
de Alienados; Napoleão Stellcn, rua Marquez
de S. Vicente 11, '25; Cecilin Iguacla dos SaiW,
los Pereira, rua Benedicto Hippolytò n. 110;
negociante Luiz Bohi, rua Conde de Bom-
fim 11. 51-1; Olegario Galvão, rua General
Polydoro 11. 250; Eiinicc, filha dc Raul Au-
gusto Potengy, rua Cosme Velho 11. 121; An-
lonlo Alves Moreira e Sebastião Marques dc
Pinho, Beneficência Portugueza; Albânia, íi-
lha dc Adelino José Rodrigues, rua da liar-
nionin n. 52.

—No cemitério do Carmo: o negociante
Manoel Luiz Coelho Rodrigues, run" Moura
Brito 11. (ili.

—Será inbnmada amanhã, na necropole de
S. Francisco Xavier, Maria Dins, saindo o fe-
retro ás 9 horas, da rua da Relação ri. .".7.

Pequena fazenda
Vende-se uma com magníficas arvores fruliferas

vaccas leiteiras, aves de raça, et-;. Tratar com o Sr. Se-
vero Dantas, rua Saehel 11. 20.

Ultima palavra
trene nesta capital.

Dr. von Dõílinger da Gra^a faísS§ Cigarros Luiz XV

Fere-se 110 dia 20 do corrente, no Eslado do
Piauhy, o pleito federal para preenchimento
de uma vaga ua Câmara dos Deputados. O Sr.
l.urypedes dc Aguiar, presidente do Estado,
ao assumir o governo, teve como seu primeiro
aclo a marcação do pleito que se vae travar.
S. Ex. quiz, talvez assim, homenagear os es-
forços do Sr. Felix Pacheco, chefe do movi-
mento que derrubou o Sr. Miguel Rosa, e can-
didato do partido situacionista á reeleição.

XOLÜOL SOEL
Infallivel nas tosses mais cruéis
I ¦¦*t_fvf»«-.—* .

Vov questões dc somenos importância, ns
estivadores Zacbàrias José de Castro c Heitor
Borges dc Castro, quando trabalhavam a bor-
do do "Garonna , travaram-se de razõ:s e
acabaram se atracando.

No decorrer da lula Heitor foi arremessado
r.o porão do navio, ficando bastante ferido.
Foi soecorrido pela Assistência.

O nggressor foi proso pela policia do S' dis-
tricto c removido para a 2a delegacia auxiliar,
por intermédio da policia marítima'.

uiher
cura todos os .incommodos de se- 1
nhoras, taes como : hemòrrliagia, I
regras dolorosas, regras escassas, fio- p|

1 res brancas, males da edade critica I
¦:? Ü
SfflBJfâBBaagSS^ISíSBSSSSEBSa^^í^^SSSS
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O Sr. Moreira da Rocha e o
governo cearense

do

Pentes da moda a
118; rua do Ouvidor, 148.

1—.«Í0Í9—

CASA
CARMO.

HTTmT^w^ITrSm êsüiglõ"ííã hêõl Üniversidádodó
Berlim. Doenças do rim (exame com a luz). Cirürglal

rtSl^Se»^^ todas m ámWm*
, (sobr.) &s .8 [A M«P4t*§.'?/ cenIIS'

llsm r.o^fD inseetãòsala
Recebemos algumas amostras do especifi-

co insecticida Mac Dougall, para cachorro.
Eçsc especifico, que é solúvel em agun fria c
não contém veneno, cura todas as moléstias
dos cães c é recpmmendado também para n
lavagem diária do . galliuheíros, pelo s*u po-
íer par^siticidav *-•¦--

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

epartos. Cons. II. Carioca 11. 8, I! ás 5.— Tale. li.
OUOC—Resid., Av. Mem do SA, 12. Tolap.Ol-lC

Ghainudos a qualquop (tora.

«*aw.|pfcii in

As victimas da secea regressam
Pelo paquete "Brasil", do Lloyd Brasileiro,

regressaram para os respectivos listados mui-
tos dos flagellados da secea do norte. Para o
Ceará foram Maria Cândida c quatro filhos,
Manoel Felippe, mulher e filhos, o José Merifê
Bezerra para a Parahyba do Norte.

FORTALEZA, 2 (A. A.) - O "Correio
Ceará" publicou n carta que o presidenteEstado dirigiu á commissão promotora do
banquete ao deputado Moreira da Rocha, di-
isendo que deixava de se associar pessoahnen-Ic áquelln manifestação devido ao seu cara-
eler politico.

f.

|}r.íoteíoWreS™S^h-Smi^s:
ag_SB_sBB_»_Bsg [1- Cjuioca, "-0, sobrado.

'^t«fW

O carvfso c o milho do Pavíiuá
CURITYBA, '.! 

(A. A.) — O "Diário .lí
tarde", em sn.i edição de honlem, publieiuma longa entrevista com o coronel Joaquim
Macedo, proprietário das jazidas carboniferaí
de Cedro, no Imbituva, sobre o carvão da.
mesmas .jazidas.

Ao mesmo jornal, o Dr. Hegreville Iliiilz.
cuo representou o Eslado do Paraná nn líspo-
Sição dc Milho, realisada em Bello Horizonte,
concedeu uma entrevista sobre a ..Iludida ex-
posição o sobre o papei. "Reate uuc- na fties-
ma, teve o Paraná.

U ¦¦¦¦¦¦¦'
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Üorr-yaiiws
u nnntvcrs&rlo do Derby«Clu|j

"hliorlbinen" lirnsllrlrm fe-ilojnm
lin*. iniilt*
I seja 11 (Im

Uma dn» iliilnti mnU Importante

í.l.ll..

llO.lt*
lio tnrl nu-

luud.iç.i.i dn Derby.

Dc riicln, 11 cnmiiieiiiuiíuvAii lio nmmreçlmon-
Io du Diib*. Club nito UOilo deixar de flor
íeltii, inn rvlvviiiiloi IÓm sitio <»s sorvltos por
Lisa Roolcdmlc iirenlodoi «o lurl o, como con-
írnucnciii, no Hrnude problema da "éléviutu"
•ji... ...uai. 1 nós, que acoiiipanliniiuis us ver-
dmlclriii paladinos dussn \vmiutliien campa-
[lha. Uno uns lindemos lurl.ir no dever de us-
íneliirmn-nns nos que se rcjubil.iui p.-l.i data
l|iii* Ittt.ii- passa,

. O lli-rli' Club que, desde o mmi Inicio, sem-
hrt leve n irenle du sua dlrvclorln o esforça-
1I0 "sporisnííin" Dr, Paulo de Frontin, tom
Vüglnas fnuslosns om seus tuiuiús, que nln-
líueiii |iüilei'A cseurccer, o, pela orientação se-
liura nilopludn uo corrente uiuio, rcvlvcrfui
í>s dias gloriosos que lauto colelirlsarnm ns
iuijjtins nn liipiiodrouio do Ilnnwroty,

Piquem, pois, ni|ul consignadas ns sliicernt.
íollcllaçnes que dirigimos no Derby-Club, nu
pessoa de seus dírootoros,

O prograinmn do Derby-Club
Pnrn a sua grande corrida de domingo or-

ganisoii lionlem o Derby-Club, lendo por ba-
kc o "Orando Prêmio Dr. Frontin", nn dis-
Inncln de 8.200 metros o I5:000i?000 do pre-
inio, n seguinte excellenle programam:

Pnroo "Seis de Mnrço" • lecberg, Dyna-
¦mlle, l.ohciigriu, Ti'luiii|)ho. Ciimelln, Esco-
jpeln, llerodes, l,e Voilá, Dlvetle.

Pnren "Velocidade" — Mnclsto, Ballln, liou-
Jangcr, David, Plslnchto, Itliss, .Ingunço, Fran-
cia, Slcllln, Licbc.

Pnren "Derby Nacional" -- Jovial, Favort-
Io, Delpblm, II vive tia, Ilyoravn, Ilurrali,
liei. rc.

Parco "llamnraly" -- Jandvrn, Lord Ca-
jllllg, Slroiiiboli, Colonibinn, Fidalgo, Dioiiéa,
Bellc Angevine,

Parco "Dezesole dc Setembro" --• Argcnti-
im, N.von, Pnradc. Pcgnso, Viiuderbllt, .laev.

Pnren "Derby-Club" — Enérgica, Estlllule,
Mystcrleao, Pitanguclrn, Estilhaço, Cascalho
t Ciingussu".

Parco "Orondo Prêmio Dr, Frontin"—Stic-
cesso, llo.iipellion. Cuido Spauo, Pajonal,
M011I Itose. Enérgica, Pnrnnii, Hntpin, Orna-
linho, Iti.lialii.ii, Volupló Cliuste, Fnnloúnns,
1'onlel Canel, Monto Chrislo, üuckless, On-
Kó, Cnlepino. Joffrc, Goylnenz, Offnly, Sul-
lão, Ipaincry, I.aggnrd, Xingara, Corncob,
llnyal Scolch, Pieriol, Mnslroquel, Pnlnlnii,
l.allery.

Parco "Supplemonlnr" -— Mnipu', Idyl, Mc-
dii/a. Majesllc, Monte Chrislo, Mnlto Moncy,
Itomilda, llurcclòna.

FootMB
O scratch carioca

rraiicanientc, isto de training e formação
de scratches na nossa terra se vae tornando
irritante,

Qunndo era de prever que a Ida dos nos-
sos a Buenos Aires, bem como os louros por
lá colhidos, fossem motivo bastante, parn ani-
inação, parn mais cuidado em tudo (pie diz
respeito 11 football, acontece justamente o
contrario, o scratch formado nntes da via-
gem ao Pratíl foi desmanchado para cm seu
togar surgir oulro. Não queremos combatei-
o, pois principalmente n sun defesa é bon.
Os trainings, com a amostra do que foi o
ile lionlem, indicam bem o desamor dos foot-
baile rs cariocas pela sua Liga, pelo bom no-
me da sua cidade c pelo trophéo que vão
(lispulnr.

'Mas, nesse caso, onde a decantada disci-
plinn que o sport dá aos (pie nclle sc met-
lem?

Ha tinia condição no torneio entre Rio e
S. Paulo. este. anno, que ainda torna mnis
desagradável u pouca importância dos plnyers
escalados c n falta de energia da commissão
dc foolball. Si S. Paulo lograr ser vencedor
do torneio este anno, entra na posse definiu-
v.'i da taça. .-.- ,¦

Sem duvida, os 8.\0 do ultimo malcli já fo-
j ram esquecidos, não pelos paulistanos, queI Já vivem a se preparar conco victonosòs, mas

pelos cariocas, os vencidos...
! O tenin acadêmico que vac a S. Paulo

-Para [ornar parle nas festas coinmemorati-
víis da fundação dos cursos jurídicos, que se
effecluaifio cm S. Paulo no dia 11 do cor-
rente mez, partirá a 10 parn a grande ca-
pitai uni tcam de acadêmicos de nossas cs-
colas, sob a direcção do conhecido c laureado
sportsmnu Pindnro de Carvalho.

F.stc lenni carioca, que nado tem de com-
muni eom a Liga Acadêmica nem com o lor-
ncio de acadêmicos annuncindo, -seguirá sob
o pqlroclnlo do "Centro Acadêmico 11 de
Agosto" e está organisado da seguinte forma:

Cazuza
Pindnro — Nery

Lais - - Adhemar — Villaça
Arnaldo -- Guine-!cindo — Menezes — Rie-

mor — 7.CÍC
Reservas: Wiggnug e Salema

Unia fesla no Villa Isabel
Em regosijo pelas viclorias alcançadas no

primeiro turno do .campeonato deste «mio,
cm que ainda não soffrcu uma derrota, o Vil-
Ia Isabel rcnlisnrá no próximo sabbado uma
excellenle fesln na sua sede, proporcionando,assim, aos seus sócios e amigos umn linda' soirée".

Cluh Gymnastico Poríuguez
Acaba de ficar deliberado pela dircctoria

leste cluh a cedencin de seu salão nobre pn-rfi a rculisnção dc um santo sporlivo que a
Escola de Gyinnastica pretende dar no dia
p de agosto, cm homenagem ao seu profes-sor Sr. Augusto Cunha. A fesla é verdadeira-
mente sympntliicn, porquanto Augusto
Çunlm', com a incansável actividade que sem-
pre tem demonstrado como educador physi-co c propagimdlsln do sport de que é
verdadeiro apaixonado, bem n merece.

CINE PALA8S
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AMANHA-AMANHÃ
mm ,

Coração de Mármore
II' o titulo d.i mais sublime c recente ndaptaçíto cio celebre romance tlcrX,_HL,E_Fl_ei^A ZOLA

um

JOSÉ' JUSTO.
—«íj«t»—•-

Confeccu m-sn vestidos sobre os últimosde Pari*, liiin Pedro Américo n, 0, casa D.
nsssacs—eíísasii-a

modelos

RAQUIN

O PERFí*-.. SbiOU^TOR
>¦*/

Exhíbirá amanhã, 3 do coiTente, o PALAIS esta surprchendente
accommodação cinematograpliica da Fox Film Corporation

Cadáver mysterioso em Curityba
CUMTYDA. 2 (A. A.) - Nas maltas pro-xitnas uo ground do Internacional Footbnll

Club, foi descoberto o cadáver de nm. homem,
trajando dcscenlcmenle um terno de casimi-
ra azul marinho. Suppõe-se que se trata de
ura suicídio.

A policia procede a averiguações.

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 3.955 Central

RMA DA COBSSTITUSÇÃÒ N. 6

Em favor dos portos pa-
ranáenses

CURITYBA, í! (A. A.) — Um escriptor que
se occulln sob o pscudonymo dc "Um pnrn-
núense", publica nas eolumuns do "I)inr!o du
Tarde", o primeiro nrligo de unia longa se-
rie, que inicia, sobre a questão do café para-
uáciise exportado pelos portos deste E.-tndo,
fnzendo ver que o porto dc Santos, 6 o menos
econômico, Faz commenlarios ao discurso
que, sobre o assumpto, proferiu 110 Congrcs-
so Estadual, o deputado Silveira Corrén, !¦ af-
firma que grande parte do café do sul dc São
Paulo, pôde com vantagem procurar os por-
los de Paranaguá e Anloniiin.

1 _¦>?>_¦ 

Drs.Lèal Juniore Leal Neto
¦ispecialistas -m dcenças dos olhos, ouvidos
nariz e garganta. Consultas do 1 ás 6 — A*
sembléa 11. (i0.

t«ANoitc Mundana
WMVKIISAIUOS

| ltanrn nnnos |jqJB|Q* „ii, doiomuargá-or Affonso Cláudio,iiipllfiu Alberto Alfrrdn de Almeida, Affiuisotb* 8ou|B Pinheira, Jníto Mlraiuln, Durval
Mnrl 111 K11II11I, Hiltiniilii Illppnlylo líwertonile Almeida, H1111I .Suuto Mnynr, negnrliiiileem iiosii) praça i a menina Nuble Pires l'cr-reira, filliii do Sr. Alfredo Pires Perhlrn.rnuerlonnrlo dn Central'dn llrasil; Mlle. El-mi dc Cniviillm, rillia <lo Sr, Adlierliiil do Gar-
}«Hm. aluinx.iuii dn Cif.ii.de Doíenofioi Dr,Prudência (Jouies da Silva, Mme, .Inflo l.uso,
o 'iiiissu oitlmndò companheiro .1. Kfurl.
NAiiCIUHN'1'OS

O Sr, Dr, (iustiivii do Souza Ilnndcira, sp-
ewnrio, dn embaixada do Brasil cm l.lsbun,o sua I.mii.-i. esposa tèm o lar em feslfii eom
0 niiiuiineiito de seu prlmngeniln que recebeuo nome de Octavio.
fíiiciinçotis

marca-
versará sobre o lhe-

sobre o ensino du lei-
1 0 oral na esco-

SerA amanha recebido, na Acctlcinln Na-rimiül de Medicina, ns 20 Imrns, o Sr. Dr.
Lopes HodrJgues, chefe do Corpo de Saudeim* Armada, eleito membro honorário, Serúkii parniiymplio 0 Sr. plmrniaceutico Orlan-
do) llaiijjcl.
rtiWEItliXCIAS

P Dr. Mandos Vinnna, Inspector escolar, es-Ifl re-ihwiu.io, nn llibliolheea Nacional, 11111:1«Síiu db confercnclns, A dc amniibfldn para ns Ifi ||2 hora
ma: "Considerações si
Jura p da linguagem escript;
In'primaria",
MANIFESTAÇÕES

Os funccioiiarios da sccrclnrin c de todasns secçoes do Lloyd Brasileiro pretendinmlevar n offelto lioje, pcln manhã, uma justao nieiecid.i mnulicslaçflo de apreço uo Sr.Carlos Marques dn Silvn, secrolnrlo dn di-içciorla do Lloyd, cujo anniversario untalicloimje lestcja. Snbedor, porém, dn mauifesla-
çao projeclndn, o annfvcrsarlanlc ausentou-sc ilestu cajiit.il, privando nssim ns seus nini-
K"s e admii..dores de lhe patentearem oquanto o querem e o apreciam como amigoo chefe. A sun mesa de trabalho, 110 Lloyd nciija repartieno vem prestando bons c nssi-tíiinljidos sorvisos, chegavam a todo o mo-intuito muilos telcg;animas elicitações,
VIAJANTES

mo-
cartões dc fc-

-Hospcdnmm.se hontem no Klumincnsc Ho-ci os Srs. Rodoljilio Kol i>|, Dr Prnnl* EItrtift Mnrccillno Aquino cc Oliveira, Eduar-(Io «ibolro: de Novaes, Miguel dei Veolilo, Dr..>._¦*. /.aiiiiui, jiurlco de Almeida, Or. Uenja111111 de Novaes, Arlindo de Proençu llosa, DrJ. Uallo Affalo, coronel Alfredo Soares, Dr
USCnr Parreiras, padre Miguel ltccniia, tenen-le, Franeisco Fcrra.ra Chaves, Dr. Laudelino

h Tr,?iU*"> '• Jos,S Venancio Vieira e scnlm-
m Jullo du Gama, Jayme Cohcn, Cicero Va-lente, Moacyr Carneiro, Osmar Mevrclles,hdnarilo Sobreiro c senhora, Caio Lemos,Mnrcello Nascimento, Paulo Goleny Suln, Mi-guel Vnsepncellos, José Pinto Bonifácio, .lor-
&v„-?n!?«S d!' C"st" c Josú A. So;"'cs l'into.

ClHEM
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A PARISIENSE
O grande suecesso de amanhã com o extraordinário film dé

grande espectaculo

ondeipnado a Morte

 EBBA THOMSEN, no papel de Lola Madison (Bailarina)

Acbn-sc «ravemenle en ferina D. Maria dnConceição Marcondes dc Mello, esposa do di-rcclor do Instituto Benjamin Constant, Srcoronel Jesuino da Silva Mello
MISSAS

Vnc.son-se hontem, ás 8 1J2, na egreia de Sí-rnncisco de Paula, missa do (i- mez'do pas-•samento do maestro Alfredo Carlos dc Mello
—— 1 —. —aw_ny

AMOR MEXICANO
^BMnH^BMBan^HSIinaH^a'anaiK>aBaaoai"l^aaiai,IBl|ai>**|^>^Hn_t-__t>

sensacional drama de'aventuras
Amanha no "ODEQN"

ÍPATH
0 SUBMARINO

Ultima Série ^^LfT^"
__r^ fl

1 i^_A_>_n i.i$SÈúL^.qms4
VLI\UL AãjP^oV j
ft.pisoe.!os <jmK\$ ^^ |

oeNDVA-YORK j ÍKL
Amanhã B I j.l^P

^^""^— ——— ' mi in _M

As retretas de amanhã
Programma do concerto dn banda de mu-

sica do Corpo de Bombeiros na praça Affòn-
so 'Pennn:

1" parte — 1 — Brésillenne — Marcha —
J, Dnubé; 2 — Bom aeolhinicnlo — Gávotta
— Ciióduard; II — Olga — Schollisch •—
A. Pimentel,

^ _a parte — -i — Souvcnir of lhe bali —
Valsa lenta — Boccalari; 5 — llctoir des
Champs — Polka — K. Waldleufel: 6 — La
Vivandiére — Fantasia — li. (iodard.

!la parle — 7 — Maurcsquc — Caprlcc—In-
lerinczzo — Boccalari: 8 — Dnnsn dns Ser-
penles (a pedido) — Boccalari; 5) — Amor
c pátria — Marcha — 12. Druziuni.

Regente, .sargento Allicrtino Pimentel.
¦-¦i.-i.i t Mg>»|^B—<¦¦¦-.¦¦. —¦ ¦-.-.. > -i.

Consultório Medico
f (Sò se respond. a cartas assignndas con.
iniciaes.)

;0. M. T. — Só o tratamento local, r|iic
deve ser feilo por um especialista, pôde dar
resultado.

S. A. ,T. P.- — Depois dc extrnhil-os ap-
pliijuc a seguinte loçfio: Agun de rosas, 210
g?s.; bprax, 10 grs., e elher sulpburico,
0|) grs.

. .Quanto ú ultima parle do seu pedido, não
aconselho fórmula alguma, pois os medica-
mentos para esse fim são muito irritantes
c de effeito passageiro.-M. M. M. (Caxambú) — A resposta da
sun carta já foi publicada.
\P. V, (Mar de Ilespanha) — Tome dia-

rUvmenlc uma pílula de Allosol; supporlnn-
do bem o medicamento, niigmenlará a dose
no fim do (junrlo dia, isto é, uma pílulaem cada refeição.
-Extcriianieiile âppliriuo n segiiinle poma-<ln: Pasta simples de Lassar, 40 grs., c óleo

<Tc. cade, tres grs.
.:rL. ü. (Giiaratiiiguelá) — Lave n mancha

com elher e npplique umn compressa cm-
bebida em agun oxygenada, a qual produ-zirá um ])oueo de vermelhidão ç prurido;oblido esse resultado, retire a compressa e
lave p local com uma solução de ácido bo-
rico n 8 °|°, nddicionnda de um terço de
glycerina. Havendo forte irritação, npplique
a poinnda de Wilson.

W._V. U. — 1" — nenhuma das duas
opiniões é verdadeira : é .simplesmente
tini bom alim-nto; 2" — nessa questão, júl-
go mais razoável não sc. collocar nos dous
extremos, pois n adopçüo exculsiva de um
regimen é passível de critica.

M-, A. R. I. A. — Explique a natureza
do "incommodo".

7,. Z. 7.. — As suns informações são in-
Sufficientcs.

,T. .T. J. — A causa desse estado são justa-
mente os "meios viciosos" que ha praticado
desde joven; aconselhe a abandoiinl-os e
faça tomar banhos de mar.

DR. DARIO PINTO (Interino*.

LOTER5A DA 15AHIÂ
Ainanliã íl do corrente Aiiianliii

RS. IO:OOOSOOO
por 1^000 cm (|uintus «lc 200 rs.

IIAlíITiTTAK-yOS !! t
A' rcndfl nas cn-as lolorica»

Quncsqucr informação o pagnmoiilo dc prêmios nn
Casa Bancnrin Itcis - ('., Avenida l\io liianco, 10f>
(esquina da rua do Rosário),

i ¦^«-" «

Procurando matar o
"bicho"

A policia do IO" districto desenvolveu
hoje grande actividade, dando combate ao"bicho". Diversas casas foram fechadas,

Para a delcgncin foram conduzidos diver-
sos banqueiros e jogadores, tendo sido ap-
prelieudidos petrechos próprios para jogar.

O jogo, entretanto, como ncorilcce nos
outros districtos, continua franco.

^S
_____

Syphilis. Moléstias das senhoras
I*Jslrcilninenl03 iii-otliracs (som operações), f»onor-
rlica- clíronicas, cyslitcs, lijdrocolcs, iulnolcncin,

e osncrmntorrlién.—t.urn especial o rápida pele
DU. CAETANO JOVIKE—Das lias 11 cilas 2 ás 5

Largo da Carioca lo, sobrado

**#"¦¦—B}^& 3—^^*^""

0 largo da Cancelia em
polvorosa

O confliclo havido nn largo da Cancelia
não foi por Balduino Victorino da Silvn pro-
movido, mns sim por Pedro Quintino e João
Ferreira, aos quaes Victorino tomou ns ar-
mns que a policia do 10" dislricto npprc-
liendeu.

Viclorino, que é cnlcelciro c residente A
rua Amélia n, 22, foi posto cm liberdade,
desde que ficou apurado (ter sido incre-
pado de culpa, pelo guarda-civil, indevida-
mente.
.—-->-- .q *a&cg«»' .i.i i.

(-149)

Doenças do apparelho diges-
Civo e do sv-stema nervoso. —
Kalos X. — Dp. Renafo de Souza
LiOD-S; ma S. josó, 39, de 2 ás 4.

amB8Ba8Bgageaaa_-g3--aa-¦-__ao—¦_
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GRANDE E EMOCIONANTE ROMANCE-CINEMA AMERICANO __-•»»-
(Cada episódio, que pôde sen lido desfacadamenfe,

constifue um film, a sen exljibido
nos cinemas PaUié e Ideal)

- ¦ -¦ *•" -Vj-*  '-tm-
22° EPISÓDIO

O UbTílVlO EPISÓDIO
LXXII

O YACIIT DO PPvOFKSSOR ARNOLD
-foi mesmo 110 centro do navio que expio-

diu o projectil; foram terríveis os estragos
produzidos. Uma meia dúzia dc marinheiros
caiu soltando gritos de dor.

Ao mesmo lempo, pelo grande rombo pra-
tjeado, n água invadiu o navio.

Del .Mar fora um dos primeiros feridos.
Im oslilhuco de obuz allingira-o cm pleno
peito.

Os da guarnição que sc haviam snlvo acer-
cnrnm-se dclle; Del Mar afastou-os com a
mão.

E' inulil, disse com voz fraca. Ustou
perdido.,, O... que lhes peço apenas... c
tim ppdnço... dc papel... e um lápis... a
Ver si posso escrever algumas palavras...

Com djfficuldnde, o espião escreveu duas-iou Ires linhas, depois, enrolando o papel, in-
Iroduziu-o num tubo que um dos marinheiros
jwrolhou.

— Lancc-ó ao mar!... balbuciou clle...
Este bilhete... explicara1... si for encontra-
do... por que fomos vencidos...

Um soluço interrompeu-lho a palavra. Er-
gueu e agitou no ar a mão direita, como si
procurasse um ponto de apoio que não en-
contrnva, e tornou a cair.

O capitão «Jnl'115 Del Mar cessara de existir.
LXXIII

OS QUATRO DEFENSORES DE ELAINE
DODGE

Dous dias haviam decorrido após os «con-
tecimcnlos que acabamos de narrar,

No parque da propriedade habitada por
Elaine, ao longo dos canteiros plantados de
gigantescas liorlenclas, rosas c nzues, sum-
ptuosa ornamentação dos jardins maravilho-
sos, a tia Belly passeava, gosnndo com bem-
avcnturnnça da suavidade da atinosphera
perfumada que a envolvia,

Ao voltar uma alameda, deparou eom Elaí-
jio ç Jameson que vinham ao seu-encontro.

Recolhiam-se os tres juntos á casa, quando
viram ura soldado que para elles se enca-
minhava.

Olhem, disse Elaine, ahi vem, sem du-
vida, um enviado do tenente Watcrs... Que
noticias trará cllc?...

O homem, fazendo a continência anilhar, ti-
rou do bolso unia carta que entregou á ra-
pariga.

Esta abriu c leu cm voz baixa:"Cara Miss Dodgc.
Irei amanhã, como disso já lhe dei aviso,

apresentar-lhe os seus quatro mysloriosos
defensores, nelles incluindo o professor Ar-
nold.

Creia nos mais dedicados sentimentos do
Tenente Wqiers"..

—- Muilo obrigado, -disse Elaine, dirigindo-
se ao soldado... Diga ao tenente que, como
sempre, será aqui recebido com todo o prazer.

Guardando a carta que acabara de receber
no bolso, a rapariga pnssou carinhosamente
o braço sob o dc sua tia. Jameson caminhava
no lado de ambas.

Os Ires andavam assim já liaria alguns mi-
tos e conversavam alegremente, qunndo Elai-
ne parou.Minha tia, interrogou subitamente.,. O
que diria a senhora si eu amanhã lhe fizesse
uma grande surpresa?...

Uma surpresa a mim?... Está me in-
trigando...

—- O que ha dc curioso c que si a senhora
está intrigada eu não o estou menos...

E não podes dizer-me do que se trata?...
_—Não, rainha tia... Nada mais lhe posso

dizer, mesmo porque nada mais sei... Saiba
apenas que amanhã será para si e para mim
um grande dia, porque poderei le-itemunhar
a minha gratidão a quatro pessoas que eu
perdera a esperança dc conhecer c para com
as quaes contraiu uma divida que nunca sa-
berei como pagar...

Ao sc levantarem da mesa no dia seguinte,
as duas senhoras c Valter foram se sentai*
num banco, 110 jardim, a pequena distancia
da propriedade.—Passam-se as horas, tlisse n tia Betty, t
não vejo chegar o que me promelteste...

Mais nm pouco dc paciência!... respon-
deu alegremente Elaine... Pois eu não lc-
nho tido tanta!... Quererá, minha tia, dei-
xar suppòr que eu seja mais cordata?...

A areia estalou atrás, numa rua próxima.
François appareccu,

O senhor tenente Watcrs pede para
apresentar os seus companheiros ás senhoras.

Diga-lhe que faça o favor de vir até cát
disse Elaine.

—Será essa a surpresa? interrogou n lia
Belly.

—Talvez!... Pelo menos, si já não for
ella,pode garantir que estamos queimando...
I Watcrs, nesse entrement.es, chegara onde
êstáva o grupo. Depois de ter beijado as
mãos das senhoras e apertado a de Jameson,
o tenente sentou-se ao lado desle. no banco.

Miss Dodgc, disse elle, venho cumprir a
promessa que lhe fiz hontem, e trago-lhe os
quatro protcctorcs que velam sobre n sun pes-
soa ha algumas semanas cora tanta solicitude
c suecesso...

:— Comprehendo! exclamou a tia I5etíy...
Deve recordar-se, proseguiu Watcrs, da

Intervenção successlva desses defensores ano-
n.vmos, embora não sc tivesse encontrado com
todos elles face á face?

Sim... Sim! disse Elaine, recordo-me...
E recorda-se também de que são exacta-

mente quatro... Conte pelos dedos... Em
primeiro Iogar, um senhor respeitável, com
o qual Jameson deve se lembrar de ler tido
um encontro c que lhe entregou ás occullas
uni bilhete, dc que clle certamente não sc es-
queceu...Com certeza que não! disse Walter.

Era seguida, temos aquelle personagem
da barba castanha que, por oceasião do rou-
bo dn sua mala, contribuiu tão poderosa-
mente para que o torpedo de Justino filarei
ficasse b*.i seu poder... Depois um "gentlc-
mnn-fnrmer", graças no qual a senhora es-
capou á mais terrível das mortes... Talvez
recorde-se dc o ter visto de longe, na estra-
da, agitando os braços para fclicital-a por
fer escapado sã e salva dc tão infame ci-
lada...

Sim... Sim...- recordo-me! disse Elal-
ne effuslvãmente.; ... ¦..,

Por fim, o professor Arnold que não
Timcnle velou sobre si, mas cuja interven-
ção providencial salvou o nosso paiz de uni
perigo cujas conseqüências são incalcula-
veis...

—E, como diz, estão abi todos qualro?
—Sim, miss Dodgc!... Todos qualro...

Oh! que appnrcçam... Que venham já,
para que eu lhes manifeste a minha'grati-
dão,..

Estou promplo .1 aprcsentar.-lh'Qs, mas
anles disso tenho um pedido a fazer-llies.,.

-Qual?...
E' que os Ires tapem-os olhos...
Por que? interrogou a rapariga admi-

rada.
Seja cordata ale o fim, e não me faça

perguntas...
A rir, Elaine inclinou-se para a tia e Ja-

meson, collocando as suas pequenas mãos
sobre os olhos de ambos. Ao mesmo ella
cerrava as suns palpebras.—Promplo, tenente Watcrs? perguntou
passado um instante.

Mais um segundo nindn! respondeu
este.

Depois, batendo palmas por tres vezes:
Um... Dous.,. Tres... grilou elle...

Eis os seus defensores, miss Dodgc...
A rapariga retirou bruscamente as mãos,

arregalando os seus immensos olhos, e viu a
lhe fazer face Justino Ciarei,..

Você!.,, exclamou cila... Vocôt...
A sua emoção era excessivamente forte

liara que pudesse dizer mais alguma cousa.
Caiu-lhe nos braços e elle a manteve assim
abraçada por muilo tempo...

E minha tia, disse ella passados uns
momentos, vocÊ não a beija?

Como não? respondeu elle... Tanto
mais quanto agora creio bem que não tarde
a sôl-o também minha...

--- Cora grande prazer, meu caro sobrinho 1
disse a respeitável senhora dando-lhe as fa-
ces a beijar.

A alegria de Jameson cgualava A das duas
senhoras.
..— Ah! meslre, exclamou elle... E dizer-se
que fui tão parvo q_e o Julguei realmente
morto.

Da platéa
AS PRIMEIRAS

"Stá salva a Pátria", no Apollo
Nova revista nacional c esta feilo por fes-

tejados escriptores, tivemos lionlem no Apol-
lo. Ii' umn peça lógica, que foge ns nnterio-
res revistas, que, felizmente, ns nossas cm-
presas j;i não montam com n facilidade cos-
luinada. "Stá salva a pátria" começa por 11111
enredo, uni fio ligando ns criliens inlcressan-
les que se csfusinin pelos seus dous netos.
Allinndo-.sc a isso a revista tem mui In car-
pintaria thealral, o que garante seu suecesso.
A representação da "Stá salva a pátria'.' agra-
dou em cheio. Othelo de Carvalho, no Salva-
dor 'l.i Pátria, foi um exccllcnte compadre.
Anlonia Denegri fez um "travesti" cheio de
vivacidade, o Chiquinho, afilhado da revista.
Ignacio Peixoto, em dous chefes dc quadro,
o Cupidinho c o Braço de Ferro, ministro do
Muque, foi um elemento de' Suecesso nn peça,
dando-lhe bastante graça. A Sra. 1'ilomenn
Cima, a figura feminina altamente sympa-
thica da "troupe" do Apollo, fez brilhante-
mente vnrios papeis. A Sra. Palmyra Torres
deu o concurso da sun arte :i revista, em dou;
palieis de destaque. Conduziram-se galante-.
mente noutros papeis ns aclrizcs Flora S.mi-
mo, Anlonia Mendes e Josephina Barco. O Sr.
(¦il Ferreira, que se tem já mostrado um bom
nclor.de revistas, esteve a gosto cm vários pa*
lieis. Entre outros papeis, destacou-se, nuir,
engraçado typo de toureiro, o Sr. Joaquim
de Oliveira. Os demnis coopera ram pnrn c
suecesso que alcançou a "Stá salva a pátria",

NOTICIAS
O Theatro Pequeno vae a S. Paulo

O Theatro Pequeno vae n São Paulo, con-
forme ,i;i nunuiicinmos hontem. 0 ultimo es-
pectaculo dessa '-troupe" 110 Recreio será dc-
pois de amanhã, num grande festiva! dedica-
do ao conselheiro Ruy Barbosa. Hoje o ama-
nhá a sympaIhica companhia que Mario Do-
niinguos c Renato Alvim dirigem Representa-
rá a comedia de Oscar Guanabarino "O Sr.
vigário", c o "vaudeviilc" "O micróbio do
amor".
A eslréa da companhia do Éden de Lisboa

Será amanhã n estrea dn companhia do
operetas e revistas do Éden de Lisboa, 110 Car-
los Comes. Essa "troupe", que ali trabalhara
em espectaeulos por sessões, se apresentará ao
nosso publico com a revista de Ernesto Ro-
drlgucs, Felix Bcrmudes e João Bastos, "O
Diabo a Qualro".
"O Diabo a Quatro"

 Começam amanhã no Apollo ns cn-
saios -da nova revista nacional de Cândida
de Castro, Luiz Silva e Octavio Rangel, "Issa
foi tempo".

No Republica, onde com succcsr.o sc
estão realisando espcclnculos cinematogrnphi-
cos populares, haverá amanhã programma
novo, com um íi 1111 dc sensação, "A Sama-
rilana".

——¦ Espectaeulos para hoje: Municipal,"Lc petit cale"; Palacc, "La duchessa dei
Bal Tuba riu"; São Pedro, companhia de va-
riedndos do professor Hcrmann; Recreio, "0
Sr. vigário" e "Micróbio do amor"; Apollo,"Slá salva n pátria"; Republica, programma
variado.

O importante, Walter, é que. eu não o
tivesse sido a ponto de, me deixando apa-
nhar, justificar o que julgaslel,,.,E agora, interveiu Elaine, poderá voei
dizer-me quem foi o homem que depois de
Pcrry Bcnnett, depois de Wu-Fang, perse-
guiu-me com tão feroz pertinácia?.,,Lssc já não é perigoso, minha quer!*
du... E aqui está o que vac responder á sua
pergunta,

O tenente Watcrs entregou á rapariga o
bilhete trágico encerrado no tubo de vidro,
que havia sido atirado pelas ondas sobre a
praia, após o naufrágio do submarino.

Elaine leu:"Que o meu Imperador me perdoe si não
cumpri a minha missão, mas o meu adver-
snrio era ínvcncivel, pois que era Justino
Ciarei, — Vidras Del Mar."

Era o dia 9 de agosto, sete dias exaclamen-
lc depois da declaração dc guerra.

O transatlântico "La Lorraiue", partindo
para o Ilavrc, entrava no Oceano.

No passadiço, dous passageiros, um homem
e uma mulher, ternainente enlaçados, con-
templavnm a costa que sc esfumava no hòrl»
zonte longínquo.

De hoje ã seis dias, disse Elaine, che-
garemos .1 Paris,,.

•— E logo a chegada, respondeu Juslino
Ciarei, levarei ao ministro da Marinha o mo-
delo do torpedo que vae ser utilisudo mais
cedo do que eu suppunha,.. Depois do que
irei tomar meu Iogar nas fileiras...

E eu, disse Elaine, emquanto vocô cs-
li ver combatendo, tratarei dos feridos na am-
bulancia que vou offerccer á França...

E o nosso casamento?,., interrogou Jus-
tino,.. Ainda teremos que esperar...

O que quer, disse n rapariga com o seu
delicioso sorriso, o destino por líio longo
praso o tem adludo que bem poderemos e_\
perar ate. a Victoria,,, _.
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Esle folhetim i o T> do 22° episódio, -#ic.
será exhibido amanhã, 0 do corrente, not
«üienta- J*ai/ié e Ideal. X:



JXTERNATO IWAURELL
"• FUNDADu EM 1906-—— "

Director o proprietário 11 - DR. OSWALDO BOAVENTURA
Auln» diurnas o nocturuas

CUR306 OC PnE^RATOmos^CUneOB INTERMEDIÁRIO

CORPO DOCENTE
• ,I,,''.J'^01ll,,,,,il1l,,01'l,'l.,!«1'hi CollosJo.Podro II, norl»BUM, Ur. AIlTIlim íiiinr,'.le do Collegio Pcilro II, nislliomalicà. Dr. ÔXstAD IlUCIh lonto do Collosfôiv, iu . ihincrao hlítorlo uplwmi. Ur. MINDLS nu AOUIAI, loiilodotoloBoPedro II, iBlIm, Dr, Josi, iasiiiangiou, medico uniu»di .cuidado do

Rua Sete de Setembro, 170

A NOITE ~« Quttfto-Mrn, a, rfè Affiflfl tfèipft'

V. Es. jjjieji adqnlrlr mela» da seda preta, fluas,
com reforço de algodão mercerlaado, nós myas olfe-

"" " 1 
IIJ. - - . I 111-111 ¦ .-I- ' || I — ¦receremoa ao preço do6$ooo o par!!!
PREÇO DE MEIA DÚZIA 35$000

(Únicos depositários nesta capital) -—- do, URUGUAYANA, 6o

,,„,...,...,....
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\^^y A' AMERICANA

LM rias da Caofral federal
Companhia de Loterias Naolonaes

do Brasil

Extrncetica publicas, sou n Hscnll-
«não do governo federal, ás U 112 o
•oi siiblmdos ás II liurus; A iuii

Visconde do llubiiriiliy u. 45

AMANHA
3-14 - 4*

MÈÊ
Por yfóüO, cm quintos

Sabbado, $ de Afoito
A's 8 horní do tardo

Grande c extraordinária loteria
Novo plano — DOU — ü*

200:00 0 000
Por lliíOüO, cm vigésimos de

3800

Os pedidos dc bilhetes rio tnte-
rior (levem ser acompanhados de
mais liPO réis para o porte do Cor-
relo c dirigidos aos ngentes gerac
Nnzurcth & C., rua do Ouvidor
n. U4, caixa u. 817. Tele». LUS-
VlíL c ua casa !•'. Guimarães, Ho-
sario 71, esquina do becco das Can-
ccllus. caixa do Correio n, 1.2711

CAMPESTRE
nvA dos oimivES 07

Tclc|ih. 3.006 Norte
Amanhã ao almoço :

Colossal cozido!...
Rabada com agrião!...

Ao jantar:
Leitão á brasileira!.,.
Além dos patos'do dia, o

«menu» ii varia dissimol...
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas!...
Sardinhas nas br«izàs!,.„
Boas peixadas!...
Ovas de tainha!...

PREÇOS DO
COSTUME

PORTADOR
Durante a noite —

Telephone Central
3131-1010. Petit-Bleu
«Mensageiro».

Vende-se
completa ferra-
monta para arte
dentaria, á rua da
Carioca, 28, 2.
andar.

P preciso domi-
nar a multidão

EsAa
ílegancia força

o êxito!

A' ULTIMA HORA
Chegaram os figurinos das

ultimas creações, assim como
revistas nacionaes c cslran-
geiras, livros diversos, etc.,
ete, Avenida Rio Branco i3"],
junto ao Cinema Odeon —

SOKIA & BAFPANI

Uni-
CO

Peròlina Esmalte-
preparado uno ad juirc c conserva ,1 liei-
iezn da'pelle, approvaila pelo Instituto ilo
Bcllezn, ilo 1'aris, premiado mi Exposição
da Miluim. 1'reç.o 350UÜ. I'0' DU AHltüZ
PHHOLINA, suave e cmliellezador. Prcçu
4jj(Imii. Exijam estes picparn.los, á venda
cm todas as pcrlumarias o no deposito
deste o ile outros preparados, a rua Sole
de Sclciiiliro 11. íü'J, sobrado.

Vende-se na Casa Chio

Mobiliário completo
Família ile trntamcnlo, estrangeira

quo se iciiia, vends, pareci adam mie ou
em conjunto, o mobiliário completo do
sua casa, desde Irens de cozinha ale os
tapetes ila sala; os moveis suo todos
completamente iiuvos. Ver o tratar ua
rua do Rezende 101, das Dás 13.

IDA

MODISTfl
F.i3 vestidos por qualquer figurino, com

Unia a perfeição e rapidez, preços liara-
lissuuus, rua Gonçalves Dias 11, 37, so-
tirado, entrada pela Joaiheria Valentim1
Fclophanc n. ü'Ji Central,

i o» .
Ernesto Síouíb

IBRONCHITE
Ronqeidío, Astbma,

| Toborcolots pilnoiu.
J GRANDE TÔNICO
Mis o appeilie e oroóoz a1 forca moscüiar. •

GRANADO * C1* d» Marco. 14

Compra-se
qualquer quantidade de jouis velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor c
caulelasdo «Monte deSoceorro»; pnea-sôbem, na rua Gonçalves Dius n, 37.

Joaiheria Valentim
Telephone 994 Central

era hei
O maior e mais importante do
Brasil. Occupaiido a melhor si-

tuação dn

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores cleclricos.
Freqüência annu.il de 2'J.UüÕ clien-
es. Diária completa, a partir do

IOÍ'000.

End. Teleg. - AVENIDA
IlIO DE JANEIRO

Casa especial de bordados plisses etc.
Hua dos Ourives 13—Sob.

Ponto àjour e picot desde
200 réis, plisse desde 100 réis.
A unica casa que faz plisse
chato, accordeon e machos em
pregas finas e borda soutache
em pé.

i , i.

COFRES

Novos c usados, nacionaes c
íStrarigeiros dos melhores fa-
oricantes e de diversos tama-
nhos, vendem-se de ioo$ooo
para cima, na RUA CAME-
RINO n. 104.

Gran bar e rotisserie
PRQGRESSE

•II, Largo S. Francisco dc Paula, <M
Telephone 3.814-Norlo

O mais confortável salão.
Primoroso serviço dc cozinha.

Menu
Amanhã ao almoço:

Mayónnaiso ile garoupa.
Caldo á Coollioso.
Especial cozido ao Progrcssa.
Caruiú á'b:iiiian;i.
Frango á brasileira.

Ao jantar:
Suecesso

Pcríi recheado ao Progresse.
Coxinlias de frango ú Vlliaroy;
Caldeirada do peixe á poveira.
Leilão assado.

Ostras frescas
Legumes paulistas 1

Vinhos os mais excellcntcs

M0D1
0 ^00A^\

. o».*40 A^^
y^-^SUL DE MINAS

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; {\
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro
gresso.

ÉI 

Enoiand

fie 81

Mam^ __._jg»_._

Loteria Federal
FARÁ'

No dia 6 do corrente
Uma extracção com o pre-

mio maior de

200 CONTOS
Custando o bilhete in-
teiro a diminuta impor-
tancia de 16$ooo; o

vigésimo $800

RACÂHOUT
dos ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
paia os Goavalescentes, pnra os Velhos
e para Iodos os quo precisam de torlllicanles.

1», Rue des Salnta-Péree, PARIS c Phírmacias.

SOCIEDADE RIO GRANDENSE DE SORTEIOS"CLUB PARISIENSE"
FUNDADA EM

Capital
1012

Rs. 3oo:oooí>ooo

DINHEIRO

DE
12 de agosto

E. Samuel Hoffníamt
13 Travessa do Rosapio 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-

dendo os Srs. mutuários refor-
mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão.

Empresta-se sobre jóias, roupas, fa-
zendas, metaes e ludo quo represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n, éO
— TEIEP1IÕNE1072 NORTE

[Aberto das 7 horas da
manhã ãs 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

A Notre Dome de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2o *f.
Em todas as mercadorias

LIj/1
llestauraut onde se reúnem as mellio

res famílias. Higorosa escolha feita dia-
rínmcnlCj cm carnes, cai;xis e legumes.
Vinhos, importação dc marcas exclusivas
ila casa. Preços módicos.

11L'A S. JOSL', 81 - Telep. 4.513 C.

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Cachorro
( Gratifica-se a quem der noti-

tias de um, grande, todo preto,
felpudo e dando o nome de ......._,-
fNero», á rua General Dionysio mentos e inforniações"nó""MoÍtiÍío
Leraneirn oS Rn^¦lfr,ryrt de Ouro, ao Sr. Joaquim Freire, á
^íqueira, 25, ÜOtatOgO. na Luiz de Caçoes n. 2.

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em 30 lições (dcmeia hora) pela arte maravilhosa do

grande poeta lyrico João de Deus. Von-
Inde o memória, e todos aprendem em
30 lições, homens, senhoras o ereanças
Kxplicadorcs: Santos Draga e Violeta
Braga. S. José hi, V andar.

PROFESSOR
de latim, granunaticalmente (con-strucção, traducção. composição)
analyse grammatical e lógica.

Literatura, inglez, francez, por-tuguez, hespauhol o italiano. Dá
lições a domicilio a familias de dis-
tineção, por um methodo tlieori-
co, pratico e rápido, conversativo.
graduado, racional o rápido. Lee-
clona também surdos o mudos, pe-los methodos mimico e phonico
mais modernos. Para esclareci

VENDE-SE
Vende-se barato o prédio da

rua Antônio de Padua n. ii,
Riachuelo, próximo da rua 24
de Mato, com duas salas, cinco
quartos e mais dependências e
grande terreno; trata-se 110 mes-
mo com a proprietária.
CABELLOS BRANCOS

Usae brilhantina «Triüm-
pho» para acastanhal-os. Fras-
co jíp; Vende-se nas seguintes
perfumadas: Bazin, Nunes,
Casa Postal, Garrafa Grande,
Cirio, Hermanny e Perfumaria
Lopes; Nictheroy, drogaria
Barcellos.

WÊ
adquirida 011 hereditária cm todas as
manifestações. Rheumalismo, Eezc-
ma.«, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas, Dores de cabeça no-
clurnas, ete. c todas doenças rcsul-
tantos de impurezas do sangue, cu-

— ram-se infallivelmonto com w
Único que com um só( frasco faz dcsapparoeor qualquer manifestação. Uma

colher após as releiçOes. Em todas as pharmacias.

M

realisadó

(Autorísada a funecionar em toda a Republic».)
Banqueiro BANCO DO COMMERCIO DR 1'OUTO ALE-

GHL' c BAXCO PELOllíNSB
SEDE-PORTO ALEGRE

Sorteios Mensaes - Contribuição 10$000
PEÇAM PROPECTOS

Rua da Quitanda n. 107- \? andar
RIO DE JANEIRO

AGENTES— Acceicam-se, desde qiie apresentem
s referencias e fianças.

msmmms
boa

Sfadt Munohen

GAFE' SANTA RITA

flll \S
DOS

ffs

Restaurant, Gabinetes
ao ar livre.

Praça Tiradentes n. I. Teleph. 605 Central
HOJE:

Colossal cozido, ostras frescas.
Grande peixada, sardinhas

nas brasas.
Pcrú á brasileira.

Amanhã
Feijoada especial.
Preços ao alcance dc todos

RUA DO ACKE IN.ftl
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

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

de roupas brancas para homens, senhoras e ereanças, é a que vende mais barato e a quemaior sortimento tem, as camisas e ceroulas do seu fabrico
são as de mais esmerado acabamento e tamanhos avantajados. Unica no-seu gênero¦ = e systema de negociar. - ¦
Os nossos collarinhos de Unho ainda se vendem:

DIRETOS OU VIRADOS, 3 POR 2$000. SANTOS DUMONT, 3 POR 2$300
SO' NA FABRICA CONFIANÇA DO BRASIL

87, RUA DA CARIOCA, 87 ===== RIO = NÃO TEM FILIAES
ACEITAM-SE ENCOMMENDAS

fí A S G A D ü lt A
PHAEMAOIA B DROGA RIA

CARDOSO
Consultas grátis a cargo dos

Exiiiüs. Srs. Drs.
Herculano Pinheiro, das 8 ás 10 o

das 1!) íis l!i horas, medico cparteiro;
Manoel Pcitozn, medico e operador,
das 11 ás 13 horas. J.M.Cardoso íi Ó,

Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

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

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

*
MARCA S3\£? REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1* (Testa capital

Autos de luxe para casamentos e passeios
== ESCRIPTORIO:=

Av. Rio Branco, 161-Tel. 474 cenlral
GARAGE E OFFICINAS:

Rua Relação, 16 e 18-Tcl. 2464 central
RIO DE JANEIRO

o mmm mais pucioo
mais bonevolo, mais amável lorna-
se impressionável em excesso, irri-
tn-se com as menores contrarieda-
des; fica triste pela menor eonsa e,
ás vezes, perdendo a paciência e o
sangue frio, torna-se injusto e vio-
lento, si tiver prisão de ventre. Eis
por que aconselhamos que, nestes
casos, tomem Pó ftogé. O uso do
Pó Rofíú basta, na verdade, parafazer cessar imincdialainente a pri-são cie ventre por mais pertinaz queseja, e dissipa as idéas tristes e airritabilidade dos nervos que são
as conseqüências delia. As senho-
ras e as ereanças tomam-11'o com
prazer por ser elle de gosto agra-
davel. Em uma palavra,' purga' se-
guramente, agradavclmcnte e "api-
dainente. •

Por isso, a Academia de Mediei-na de Paris teve a peito approvareste medicamento para rccommen-
dal-o nos doentes, o que é muitissi-mç raro. Deita-se o conteúdo dovidro em meia garrafa (Pagua, Paraas ereanças basta a metade do vi-oro. () po dissolve-se por si só emmeia hora; bebe-se, então. Si qui-zerem vender-lhes qualquer limo-nada purgativa em logar do PóHoge, desconfiem, é por interessec liara evitar toda confusão, exi-

jam que o invólucro vermelho do
produeto tenha o endereço do la-boratorio: Maison L. Frere 19mç Jacob, Paris. — A' venda emtodas as boas pharmacias.

Pó de arroz DORA
Medicinal, adhcrente e per-lumado. Lata s.fooo
Perfumaria t Mando Rangel

A CULTURA PHYSICA
Prof. RndíiR Compollft

Queiels «er
lOrlOI 0 Sttdlgj?
.''ii 11 r. 1 m-i ulr

1 VOIIQ lauto
loionvolvldo õ"111^11 OtVO»
¦ o 1 defaftoi
iliyilcoi?
M.illiilll.n: \-uf

nos iiuIuh dó
lenliu do Cti|*
Una IMiv-h-íi,
ÍI 1 ua Uiu uo de
l.udaili). :ih,i,&
OBcrovoí jiodlij*
du 08 li|'|iill'C'
IIi.imIiiC.VIIIIIUÍ-
licn ili'()'iarto,

un enslpin I0>
IÜ5U00. com

nocoa do I ou
iUilns.

•ni ,iii,iiii :i. uniiüom i.iiii'll,i" pari
pvmmiillea luocua 3$,rogrn8 pnra oxorcl*
cios, cniii poi|(ionoi poios, a iS u toiluj
o» moius para a vos«n cultura phy.«im. Ileiniiitem-io nuru o Interior ma
illmitu v.ilo pottnl Nilo oiquocaoi (1«
11111MM viio'111 iin votia sondo, ilolNando do
cüTOYor liiimoilliitiimonlò, poilludo us pra-
ipoctoi cm Inlnrmnçfloscliíiinulnncindaj,

Nao 10 iiecoiln Ftnporlnflcfa om sellos.
0 Contra ilifpda lainlioiii do pabino-

te para massinons. Ãllcndo a diurna-
dns a iluiniri.iu. Te . I.ÍV1

Rliciini(ilisnio,sy[iliilis c impurezas
00 SAMllll!—Cuia íogura o offlcoí
polo iifnmiiilo llnii dc 811111 mu Saltado
dr Aiiiciii de Carvnilio—Milhares de
alle-linliis -A' venilu nas lnias plutr-
inaclns c ilnigniius do Ki.» o dos K>-
lado»'— Üópo-lto; Alfredo do Carvalho

ii'.. Prlinolro dc Murcoii, Io

i-jí-f L-raníLeão doOnro

' '"""^^aM»».,;^^

Casa u.spuetiu de peixadas á bahiana,
e pelbcu.- á luirtugiiczu.

II,ip: au innlur:
Especial cozido ú brasileira,
1'ciua dc porco com t;i^I i;. 1 i 11 í.

Amanha au almoço :
I.omlniiliii ciim batutas cora Ias.

An j.nit.ir:
Colossal feijuadn em «ninas.
Frango á hsli cia.
0 iiicini sempre variado e preços mar-

cadus au alcance do tudus a~ bolsas, uni-
ca mi goiii ni.

Dcliciosii> v nhos do Aleobaça e Calão
recebidos dii<, lamente.
Avenida Ria Branco n. i83

(Juiiiu ao Tnúnon)
Abei-lo até t hora da noite

Compra-se
qualquer peça de
põrceilaha antiga, á
run ao Ouvidor, 88

a liiuMâmmm
Tcndii passado por grande leforina Cílo

reslaiiniiilc, os novos proprietários .soli-
cilaoi au- apritciadores de:!'; anligo e
coiilo' iiin ciliiboicciincnto o favor dç
vi.-iial-o, afim de veriiiciircm a melhora,
íiân -ú 110 estiibeiccimcnlo, como na co-
zinlia, l»'in asEini na boa ordem que os
mcniiis são iinmcnsamento orgulhosos
em manter.

Espenindii ser attendidos no prosou-Io convite flcam grulos.

Paça liradenes n.71
Nunes & SiBva

Dentista
A. Lopes Jíibciro, cirurgião den lis-ta pela Faculdade de Mediei nu do llio

dc Jnneiiu, eum iimga pratica. Traba-III"- garimliiios j;uiisullii.s diariiinieuto.
(.onsulloiio, rua ila Quitanda n. -18.

Chapéos de sol e bengalas
JO mais variado sortimento encontra-

io na CA-A IIAlIliOSA, praça"' Tira-
[dentes n. fl, junlo á Cainiíaria Pro-

grosso.
N. li. — Nesla casa cohrem-so

liapéos o lazem-se concertos com
rapidez o perieiçiío,

^£M2&amr*m834insttwm7im3m&»Km>\mM Tnaiiiini'

Vendem-se
ias a preços baratissimos:

rua Gonçalves Dias 87

Joaiheria Valentim
LOTERIA

DE

¦ pâüíj
Daraiilida pelo governo do

Estado
Sexta-leira, 4 do corrente

lão ha qnem negae
que saber falar mais cie uni
idioma é de grande vantagetii
para vencer na vida.

O Curo Normal dc Preparatórios i'ámuito ciuilidcido pela pontualidade, assi-ilindinle c competenciu de seus professo-rrx, inicia nctualmento o seu curso praticode iniííiia- vivns: Frunccz, Inglez ou Alie-mau. e inundo por professores dessasniicion.iliiliides o a preços reduzidissi-
lios: !(l,V 00 por idioma. Aulas diur-nus e iioetiniias. Infõrniacõos na <édo¦o curso, nuiCUAVANA N." ;ln, e- andar,do 10 horas ,.,„ oiantc

^mstaasimsnm'nnm,am.nm.,. Bsaáatsmmmm1

Mme'. Suzamie |Termina a lá do concilio sua expo--ican da lisiaçãu de inverno o previno I•ua iimavel frtguoziii f(uc venderá ro-jnes do passeio, theatro, «liiillcursi, I0111 g"imdos reduceões de preços.Tolo os dias. IIOTIil, AVENIDA,
ipi ilo "oõ, |- andar.

THEATRO CARLOS GOMES

Amanhã Amanhã
Quinta-feira, 3 de agosto

Estréa da grande companhia dó feerios
e revistas por sessões do Edea-Thea-

tro, do Lisboa
Empresa TEIXliMA MARQUES

A's 7 3/4 e 9 8/-Í da noite—f e 2»repre--ontações da revista fantástica em
dous actjs e sete quadros

011 I iu
Por i$ooo

jSilhetes á venda em todas as
casas loiericas.

rpie em Lisboa alcançou mais de 250
representações seguidas.

Tomam parle toda a companhia, cor-
poraçõos dc coros e baile.

Imponentes scenarios, deslumbrante
;uarda-roupa.

riilhctes desde Já á venda na bilheteria
1 do theatra.

THEATRO RECREIO
Companhia do Theatro 1'equeno—Ini-

ciativa e direcção geral dc MAltIO DO-
M1KGÜES o RENATO ALVIM.

A's8 3i4-HOJE-A's8 3i4I MULHER MU DA
Comedia em dous aclos, de Àiiatolc

Franco.

CABARET RESTAURANT DO

Club dos Políticos
Tclcpliono u. !'!)! ... Centrai I

^MBHMBBM^^EMBBBMKBBBBBI^B ili S3ÊBSSS ME BB il'1'i mmaommmmmwaBcsais ipimwi^mi 1t""'":Ji"—í*i'iti—omw—sg»h«BG—^MM1 CLUB DOS BOHEMiOS t p*—^>~>  —

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

1 Ili! IO II
Hilariante vaudevillo em Ires aclos, do

brilhante, humorista Bastos Tigre,
Os cspcctaculos do Theatro Pequeno

lèm a freqüência das mais distinclas fa-
niilias cariocas.

Amanhã—O MICRÓBIO ÜO AMOR.

Sexla-feira, 4—Ultimo cspeclaculo da
companhia, que parte para S, Paulo—
Rócila cm homenagem «o conselheiro

1 RUV BARBOSA.

A's 2-1 horas em ponto, hoje e todas as noites, a mais completa « troupe » de
artistas vindos expressamente

Cabaretier: Barytono Sr. FRANCO ftiAGLIAflll.
NINETE DUVAL, discuse-LA BELLA PORTENA,

couplctista — GIOCONDA, italo-argenrina — MARCELLE
CHUDERONI, cxccntrica-EMA NICOLINI, cançonetísta-
FLORV, italo-franceza-LA MILAGRÍTA, bailes oiicntacs— PURA JENELTY, estrella hespanhola—A NENETTE,
chanteuse mignone.

Suecesso da orchestra de Iziganos dg professor PICKMAXN (a melhorda rua do Passeio).

N. B.—Nesla seme«a, novas e grandiosas esticas dc artistas que cheiram deBuenos Aires °
Todos estes artistas são contratados pelos, agentes exclusivos PAR1SI & MOLINA,
A cozinha internacional do Club tem • 

justamente chamado a attein-ao do
publKO elegante, por ser a quo serve as melhores celas do Rio.

AftTH..., ELEGÂNCIA..., BELLEZA,.., MUSICA,.,, FLORES

RUA DO PASSEIO, 6-t

RESTAURANT E CABARET
GRANDES ESTREAS

Mme. SUZANNE MUGUET.
Mme. LEA DEJCllAMPS.

Hoje c todas as noites, « soirce chio»dirigida pela sympathica cabarélièro

LAÜÍIA DE SADE
Suecesso de

CB.HNE & WBITME?
Excêntricos dansarinos americanosMme. SILDA.
Mmc.GEORGETTE,
Mme. .). DARVILI.i;,
Mme. 1'ANNY ROl.l.ix.
ARLETTELA POUPE'E.

PüL/ICE TfflEATlílS

Orchestra de iziganos »Mes£edagli« »,

Brevemeote-Crandei estâu,

CYCLO THEATRAL BitASlLElIlO
Companhia italiana de operetas, or-

ganisada e dirigida pelo Cav.
ETTOltE VÍTALE

IU
A's S 3/'t

Mais um sensacional cspeclaculo
O mamr c mais ruidoso suecesso desla

temporada
lil BIÍSHBSSA

SSSEi.3AiL TASAEIN
Nofabiliàsimas crc.icêos de PINA

GlOANA, ÍTALO BERTINE, GIUUETTA
CESTlé CARI.0 CIPRANDl.

Musica verdadeiramente ineíjriunto—Brilhantíssima « mise-on-scèiie».
Toma parto toda a companhia 

'

Bilhetes ã venilnaló ás 5 horas n»agencia do a Jornal do üiasil ».
Amanhã—Af lindíssima opereta de'^yUaru-LA DUCIISESA OELBALIABARIN, A «gnir-BOCOACIO.

m

THEATRO APOLLO
Einpru-n JOSK' LOUREIRO

i.oiiiiianliiii do Pojjihoiiinii do Lisboa
Xs 7 3I4-HOJE-A's 9 íM

A revista nacional que alcançou liou-lem extraordinário exilo, cm dous aclos«solo quadrus, original do BASTOS TI-i.llL, k, GO BARROS o CARLOS B1TTEN-i.üulil, imi-icado maestro LUZ JÚNIOR

FtS íinlnn I *

i-iiim o suecesso de Ignacio Pcixolo mrUiindinliii ,. Bruto de torro, ministro dfMuquc, el'iloineiuiLimu no Maxixe, Monuculo, Carlu Amorosa, Mulher bia*i>loira o Fndn dó Spmt
. ROSITA ROURIGUES, graciosa couplc<li-la moxiennu 110 seu lindo repertório.

uiilliaiite desempenho por Ioda a com.
panliia I Dcsluniuriiiito monlagem ! Mu-sica deliciosa ! Canções, lado.-,' maxixestangos e cake-wulk.
SUCCESSO ! .- IK.XE.SSO ! . SUCCESSO \

Amanhã...,,., - ''"'^ i(s noiles
SALVA A PÁTRIA.

¦ STA'


