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AS IDÉAS OFFICAES PARA SALVAR A PÁTRIA

Uma que S. PaiTrepêíJ^
e que vae cair

FALAM "LEADERS1* DE BANCADAS
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Sr. Al raro de
valho

Car-

sa

~ Nós, os paulistas, somo» contra, inteira
* visceralmente contra o imposto sobre ofrete.

K o Sr. depulndo Álvaro dc Carvalho, "leu-
der" dil bancada paulista, passou a explicar-
lios por (pie:

— Aggravar o frete com um Imposto, porpicnor ipie elle seja, não nos parece uniu inc-
ilida sensata: seria uma extorsão feito ã In-vuiir.i. jã sacrificada com tantos o tantos ini-
postos, sobro'a qual viria pesar, quosl ipie cx-
clusivnmento, 11 nova tributação, .Muito nos
merecem a autoridade, n competência, o bri-
lho com ipic o Dr, Carlos Peixoto rclala os

seus pareceres, ai vi ira
as suas idéas, indica
as medidas finuneol-
ras_ que o niòjnento
eslá a pedir. .Mas sen-
limos qne, desla \ez,
quanto ao imposto so-
bro o Frete, estejamos
em desnecordo, li te-
nho fundadas esperau-
ças para acreditar quà

^ 
"W^^i^^W os l'l'lm,ls Estados, 011-¦i"-:.'.'.'¦::¦ .¦'*'& de é mais intensa .1

viação férrea, recusa-
rão também, como o
dc São Paulo, apoio a
uma injustificável ini-
ciativa como essa. Do
ijue nós precisamos
não é encarecer o fre-
te: c ilimimiil-o. Eni
São Paulo, ali, então,
as tarifas ferro-viarias
exigem uma reforma
completa c radical, tão
exageradas cilas se
apresentam, ü eònse-
lhciro Rodrigues Al-•ves. durante o seu recente governo, chegou a

cogitar da encampação, pelo Estado, de todas
nr, estradas de ferro existentes cm São Pau-
!o, procurando resolver assim o problema da
alia do frete. K o Dr. Altino Arantes, preseil-leniente, tem-se preocupado com o mesmo as-
mi rapto, convencido, como o seu eminente an-
tceessòr, de qíie só pela encampação é possi-vel a baixa das tarifas cobradas pelas diver-
sas companhias de viação férrea do Estado.
Pois é possível que São Paulo, que lauto desc-
ja a baixa do frete, a ponto dc pensar na en-
fanipação (ias estradas de ferro, venha apoiar
uma medida que concorre para a alta desse
mesmo frete ?(Juc lembra então V. Ex., cm logar do
imposto sobre o frete ?Seria preferível o nddicioual sobre os
impostos já existentes, uma vez que fosse
çreado com uni caracter honestamente Irans-
ilorio. Logo que a crise fosse solucionada, o
Congresso, inipellido pela grita levantada êlri
lodo o Brasil, agiria immediatamente — o
quc não se daria eom o imposto sobre o frete,
pois elle vem nttingir, com toda a sua vio-
.leiieia, somente os Estados onde as estradas de
ferro são em maior numero, islo c, attlngiria
unia pequena parle do paiz, que 110 Congres-
so não fosse representada por unia força nu-
jncrosa.

li quanto ao augmento em 25 °j° da quo-Ia ouro cobrada pelas tarifas aduaneiras, São
Paulo combate-o lambem ?Não; nesse ponto estamos de pleno ae-
cordo com o relator da receita. Um governoi|iie chega durante cerca de dous annos dc
funeção a eeonomisnr 290 mil conlos, como
reconhece o Dr. Cincinnto Braga, si appclla
para o lançamento de novos impostos, i por-
/pie não tem outro rumo a seguir. Appellar
fiara a dispensa de funecionarios não é uma
idéa feliz, uma vez quc a demissão dc addidos
e demais empregados públicos não produz uma
economia que compense a velicmencia do gol-
pe, O augnicnlo dc '25 "j° na quota ouro co-
brada sobre o imposto alfandegário, uma vez
que nos encontramos em situação critica, é,
porlanlo, mais viável que muitos outros ulti-
innmentc indicados.,.

A ATT1TÜDE DOS SENADORES
POli S. PAULO

Ao entrar o Sr. Adolpho Gordo hoje, no
Hcnado, falúmos-lhc a respeito e S. Ex, res-
(nnidciído ás nossas perguntas, disse:— Os nossos direitos aduaneiros são tão
exagerados, que muitos artigos estrangeiros
lá não importamos. A elevação ainda de 25 "j° rarei, p
^c taes direitos vae determinar unia notável J finitiyo
igEa-5S5-_ "-'--' -==i.-=-.

diminuição na nossa Importação e, porlanlo,nn nossa remia. Essa medida só beneficiaráalguns industrlacs com o sacrifício da massageral da popiiliiçiui do pai/, porque os produ-cios de nossas fabricas subirão iiiMiicdi.ita-incute de preço.
Portanto, a elevação de direitos longe dcauginenlur a renda determinara a sua redu-csS°.,.?_?Mr* bnalnnlo sobre n população,Miiirecarrcgar, ncslo momento, «s freles dcru.nsporte com mais II) ",'• será lambem umnide inconvenientíssima e estou dc pleno ;,c-cordo com-as considerações fellas a respeitoi"lo Dr. Ciicinato Un.ga. em seu voto aeummissuo dc linanças da Camara.

O Sr. Alfredo EIlis disse-nos o

O SORTEIO MILITAR
"' • ¦¦¦—Como o tomam pouco a
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Uma peregrinação quasi desalentadora

-Sou radicnlmenlo lnfcnsõ~n 
"nunliniê^nc.

crcselino de laxas de Iransporle, Sc seriamentir á canipnnJin que, no Congresso l^Ierol'«.cr na Camara quer no Senado venho Si-do, a favor da rcducçiio das n.es,mis, c ,, í.l -eo melo e principal factor de _u_So dnprodueçao nacional.
Illogico c iniprodiiclivo semelhanlo impôs-lol. Quando se verifica que a producçáo núoav^Tr"^.,;!- ;,cUliU";' ,co"»> 2M

,.,.'. . ;Vl«tl,,IMil o protluctor paga pelotransporte de sun mercadoria, 20 ri s ir to-ncli.da-liiloiuetro; nós, aclualniente páganíos200-réis por lonelada-liiloinetro
Si o produclòr já está tão ssubnícarrcgado,—.mu uiii.-hii.-u ninun mais'/Jl.ou nao o caso do "sporlsman" 

que, quc-...Io ganhar a corrida auBmentnsse o pe',Í5r_^___a_í_^_t_«
accrcscinio

prf«mnl0n%lSf„,Io,m"mí0 -Ps «onomislas'¦iMin a tneoria de reduceno di> t ,v « w.,ransporle para aiigmenlo di» riqueza Entra"os prigii-se o contrario, justamente nuaíi.lnsc precisa de nugmento de receita!racto curioso: o imposto do fumo nn Argci.fiia cn, a população de um to d" nísprothiz muito mais do dobin... Que significa iroíiin
obro que no Bra-

sinão i;ue o fi

eom o idclml"'1" 
" di' Cüm ° furao' verifica-se

que nao serão lambe
S.'

ouííl»^„v> c.0,,tínu?'"I" nma rápida "en-

. O Sr. Costa Ribeiro - Meadei™'d%i™ -,,Yi
(ic linanças, quando me insurgi contra a ag-

O Sr. Costa Ribeiro

gravação do imposto
sobre o assacar, muni-festei-me contra acreação dn taxa de 10
por cento nas estradasde ferro.Achava, comoacho, que a medida
deveria generalisar-setambém para os traiis-
portes marítimos, por-que assim seria me-nor para ambos ostransportes — o fer-ro - viário e o porágua.

E V. viu que o Bal-(bazar Pereira, repre-sentante pernambuea-no e membro da com-missão, votou contra
os 10 °j° lembrados
pelo relator da receita.
Agora, porem, melhorinformado, estou naexpectativa, pois, como
sabe, na terceira dis-

é que ficará assentado
a respeito dessa taxa-

de interesse nacional

cussão dos orçamentos
definitivamente o que
ção de transportes for
fazer.

O Sr. João Pemetta — "leadcr" d« banca-da do Paraná;
— Sou contra os 10"f sobre transportes deestrada de ferro. Isso viria ainda mais au-gmentar as difficuldades dos Estados Espe-rarei, porém, até ver o que se resolve de" de-

As juntas dc sorteio c alistamento militar,
jçguudo rcsani os editacs Jã distribuídos e pu-biiciidtis no Imprensa, estão fuuccionandò des-de o dia lo do mez findo.

Por isso a por ser esse um assumpto que atolos interessa aclunlmento e, principalmontoporque se diz que a lei dosortclo dc agora cn»uennto vae ser cumprida com rigor e regular-mente, resolvemos correr Iodas essas juntasque ficam no perímetro urbano da cidade, afimue, ligeiramente, poder informar como está.suido feito o serviço.
Começámos peiii junta que sc locolisa cmunia das salas do antigo arsenal, onde est*aquartelailo o 2" dc infantaria. Logo á entra-ua do velho portão a sciitinelln nos embargouo passo perguntando o que queríamos.Inda-gamos pelo tenente-coronel Cicero Monteiroda Silva, presidente da junta de alistamentodo Io município.— Ah! o senhor quer se alistar ?E chamando um collega ninndou-nos acom-panliar a sala onde devia fuiucionar a jun-ia. líntramos, tomámos por um corredor, su-binios uma escada o... ninguém. Explica-rani-nos: o coroml ainda não chegara; deviachegar ao meio-dia.
Entretanto, os edilacs determinavam quetodas as.itinlas funecionarinm das 11 üs 15 ho-ias, diariamente, e já eram 11,45....Saímos e tomos á junta do li" districto, cujopresidente e o primeiro tenente Julio Proco-pio Galvão. Essa junta fuiiecionu na agen-cin da Prefeitura á rua dos Andradas. Ile-cebeu-nos a ordenança, que abotoava, frio-renta, o capote:Quer nlislar-sc ? Mas o tenente aindanao vem; deve chegar lá para o meio-dia....Mas, camarada, já são 12 horas.E ,então daqui a um quarto de hora,mais ou menos, que clle deve chegar... Ouc-rendo esperar...

Não esperámos. Tomos adcanle, á Juntaque funeciona no quartel general da Guarda.Nacional, a praça da llepublica, sob a presi-ueneiii do major Anthcro Aprigio Gualbertode Mattos,
Também ahi, tudo fechado; nem mesmoordenança havia. E já eram 12,25...Subimos e fomos até o comniando daGuarda Nacional. Lá promptamente informa-rani-nos que a junta era embaixo, onde real-niçnte todos os dias se viam uns senhores,ali pelas 13 e 11 lioras. Perguntámos si já ti-íihani visto ir ali alguém para se alistar.Qual! — respondeu-nos o funecionario— nao vi ainda ningucm! Mesmo os qucvem aqui, açcrescentou, c que fazem parte dajunta, pouco se demoram e estão sempre ápaizanirv¦--"-- --••—4-;.—-~rf-...-. .—,_._ jy

Eni seguida fomos á junta que.funeeíona áavenida do Mangue 11. 140. A mesii lá esta-va, em uma pequena sala... mas, do seu prc-s.dente, nem sombra.,. Apenas havia fun-ccionarios da Prefeitura, que informaram
que nem a ordenança estava 110 posto.Partimos para a junta que funccioiia
posto dos bombeiros do'cáes do porloNinguém ainda. A ordenança informou-nos
que o presidente, major Francisco Álvaro deSouza, não estava e que talvez aquelle dia nãocomparecesse aos trabalhos dn junta, e quevoltássemos ao dia seguinte.

Francamente, estávamos desanimados deencontrar alguém'; Desanimados e edificados
pela maneira por que esses funecionariosestão cumprindo o seu dever, apezar da ener-gia pronicttida pelas altas autoridades inili-tares.

E, assim, tocámo-nos para o 13" de eavalla-1 dos; nem

rfíl, onde funeciona 1 junta sob as ordens do
Sc,,?, <?oclmano de acima ülas. O major
pviin,,)injV»a.con,p,,r,u <l,,s SL'"S collegas;
mi, ,,',!, fl)ssí'l,10!,1 ».OS alislar; mas, sabendo(nn. .1 .mos repórter, prestou-nos todas as In-formações
tfiõmi? mPvlmcnlo aqui não lem sido nemguimio nem pequeno. Temos sorteado 80, sen-
-ffiKrfn!8 P,P.rosc,llla™i», dez voluntários. Aossabbados, ate o dia 15 ,|e setembro, farei col-
J* LUíX po.r,n cl° reRÍmcuto editacs liíformim:
tlrí.,m0V>m'']l.°i Ja íii! lo(los os "ficios ásfabricas, repartições, de, da minha zonii
n?fe?nTd? a «n"l?«f««o c ò funcef &

,u ' .'••« Junta o pedindo a lista dos empre-gaios alcançados pela lei do sorteio.
íí^deui UMMm0' ° J1,ajü''' cllc ,los

— Meu amigo, dever é dever.
MSS!n «n-!,!,ra ". junla <lllc f»""iü'"> "o
VnJt ? nili,nri sob n Presidência do coronelLi ento Dornelias, quc lambem estava tra-W! ando.. Declarada n nossa qualidade, abriuo livro c informou:
«qn^»?.?„'-cmlos tcra?s scis ° "''stailo voluula-
X? 1°A.um> 7UC S ° Sl'- •I""'iuini Ayres Ju-1.101, pratico dc pliannacia. Por emquanloo movi menlo tem sido pequeno. E' natural
ES!_eiLa?-0S ,Ia Prin«'Plo. Mas, dentro emJircie, conto que o numero de sorteados e aiis-tWOI se eleve, tanto mais si se attenilcr á fal-
VT,ae «mprçgos quc existe e á miséria mes-mo. So srteamos c alistamos moços que te-iiham con.plelado 20 annos cm 1915. nunca
_WM,i« itn.era i"e'Vüi; u.lIade *Jue essa- Teulmícteoido listas das fabricas c casa de commer-
f il.fi ,1'cs|)0s,a :'03 '"L'»s officios enviandoa islã de moços desla edade. Começámos a
S,' em 15 <»e Julho e iremos até 15 desetembro, quando enviaremos todos os sor-Içados ;l junto, de revisão. Ahi faz-se novosor cm ou seja revisão, scleccioiinndo-so osmelhores sorteados, aproveitando-se os maisaptos. O numero dos quc devem ser incorpo-rados será marcado de accordo com os ela-ros nas fileiras, pelo Ministério da Guerra.

Terminando, disse-nos o coronel:— Allendeiido-sc ao numero elevado de vo-mntarlos que se inscreverão, ao pequeno ef-ccliyo do Exercito ou, seja, dos claros, soulegado :i crer que os sorteados serão despre-saitos, islo é, que ainda este anno não haverásorteio.So no norte e no sul, 110 Rio Grande,o; numero de voluntários será bem grande, cde voluntários bons, fortes.Para ver o senhorcomo a falta de emprego ajuda o voluntária-00, basta dizer que diariamente recebo emmiiilia casa moços que ahi vão pedir alisla-
g8SSC.P9Pltanto.ciue os faça iücorporar nosbatalhões, immediatamente.

Era tarde; fomos até á junla de revisão dosorteio, 110 quartel general, da qual é presi-o coronel Fredolino. Perguntámos ao

A proveitosa visita do
Brasü á Argentina

A CHEGADA A BUENOS AIRES. A IMPRESSÃO E OACOLHIMENTO. O ÊXITO DA MISSÃO E SUA INFLUEN-
CIA NA POLÍTICA CONTINENTAL. A OPINIÃO

retiD| |r>» n » • - •¦ —

O piimeiio almoço oljcrciu» u t//,_<,,,,,
A opinião publica da Argentina, pelo or-gao dc sua imprensa, de todos os seus lio-

orttòttctra

dente

no
coronel sobre o trabalho geral das juntas
lM£°4. em("!:lnl", "«.da sei, pois só cm se-tembro tomarei conhecimento do que fizeram.Aqui. fico apenas aguardando a chegada daslistas e a ordem do ministro sobre o numerodos ,j..e devem ser sorteados. Com esses douselementos farei a revisão, que terminará cmdezembro e, finalmente, cm janeiro próximo,lnr-se-a a incorporação.— Dizem, coronel, que ha genle de sobrapara o voluntariado e que talvez não se venhaa fazcr_o sorteio este anno ?
i£iE_Na0 creÍ°> V°'i& °.ue, si o voluntariadoabunda cm alguns municípios, falta em ou-

1T,C"n.ilili',íl-'*':s.0 t,e,.sun sociedade, como peloda multidão luinultiinnte (pie enche dc vi-(Ia c movimento ns ruas agitadas de sua ina-.icsKiMi capilal, demonstrou por mil formasleilcradns, cada qual mais expressiva cmais eloqüente, que soube comprehcnder in-telligenlcmenle os elevados intuitos em queSC Inspirou o governo brasileiro escolhendoo br. Hny Barbosa para embaixador donosso paiz na missão especial qne, na renll-uaile, so tindou 110 nioniento em (pie o na-vio ros}Uniu á cidade do itio de Janeiro ogrande e preclnro cidadão que deixou aságuas do rio da Prata em demanda do oceanoEssa escolha, sem duvida o aelo mais açor-tado de política internacional que já prati-con o poder publico brasileiro, produziu umresultado que tavez não lograsse a acção dcalguns dccennios de tramites de chancclln-nas, pois consolidou dc modo positivo esla-vel o permanente a cordialidade que precisaexistir entre os dous paizes do continente sul-americano, dando logar a manifestações ver-oadeiramenle emocionantes, cuja impressãonunca sc apagará do espirito dnquelles quc
dc tes-

íjfWJ?» falaiinèiitc, alguns'hão'de" ser sortea-que sejam em pequeno numero.

A GUERRA

Os russos ds portas de Kove!
-*—-

O TRÁGICO FIM DE UM AGITADOR

oier Casement
FOI HOJE ENFORCADO

A OFFENSIVA RUSSA
^ni»

Os russos estão ás portas de Kovele de Vladimir-Volynski -- A sua
pressão sobre os exércitos austro-
allemâes é cada vez mais forte •—
Von Hindenburg assumiu o com-mando de todas as tropas teutoni-
cas de leste — Os turcos enviados
a defender os Carpathos — O re-
cuo dos austríacos faz-se com diffi-

culdades e perigos

Foi. hoje enforcado em Londres, ás nrl-
> 

C^!?n 
í01'"- }'a manh:1' Sir Ro«cr Casement;o agitador írlandez que nestes últimos an-nos leve lao triste notoriedade. Casementíoi condemnado por um tribunal regular

por crime de alta traição, exuberantemente
provado, apezar da esforçada defesa de senadvogado. E' muilo conhecida a historia'des-
se infeliz pnra quc seja necessário renieino-ral-a; convém, comludo, lembrar que S\rCasement, depois da guerra, foi para a Alie-
manha, onde tentou organisar a invasão ila
Irlanda por meio de um corpo expedicíona-
rio composto de prisioneiros irlandeses, com
os quaes cooperariam, mediante prévio st-
cOrdo, os "sinfeiners" ou partidários dn in-
dependência irlandeza. Fracassada essa in-
Vasão, iior motivos facilmente apreciáveis, o
ügjlailor, certamente suggcstionailò pelo pro-
prio liaiscr — o mais fecundo "inettcur cm
Scene" político dos dous hemisphcrios —
Icnlou 11111 golpe theatral: o seu desembar-
que na Irlanda a bordo de um submarino
allemão 1

Esse desembarque coincidiu com os m««
tins de Dublin, preparados c 01'gaiiisailos
rom dinheiro e armas fornecidos pelos alie-
mães. Não podiam ser certamente — como
sc disse — os irlandczcs americanos os in-
sufladores desses motins. Verdadeiros ir-
landezcs não nielteriani seus patrícios eninina aventura inglória e previamente desti-
nada ao mais funesto insuecesso como foiaquella. Quatro ou cinco mil irlandeses
não poderiam lutar contra um exercito de
quatro ou cinco milhões de homens como 6o Exercito inglez.

Suffocada a ròbellião, quasi todos o? prin-clpaes chefes, inclusive o presidente accla-mado da Republica irlimdeza, foram fuzila-«Jos. Faltava só Sir Roger Casement, que101 enforcado porque leve a aggravanle daiciilaliva dc suborno de tropas regulnrescontra o rei.
Varias personalidades estrangeiras inter-cederam

a commutação da pena dc morte para o mal-logrado agitador, O próprio Senado ameri-canq chegou a votar uma indicação nesse.sentido. O governo inglez, porém, mostrou-se inflexível, e deve ter tido as suas razoesPara essa inflexibilidade, tão antipalhica aosentimciilalismo latino.
Como é. sabido, Sir Roger Casement resi-tini no Brasil de 190(5 a 1913, quando foi

H f'aJ '!\l Inglaterra no' Rio de Ja-
emlS;«lnt'?8 o01**? ««e-fonsul cm Santos eem Belém do Pará. Aqui 110 Rio pouca genle

ou à ;¦¦ L'nux\l *ò cra vis,° "o confiado
m n„,camV-lho Ú1 consulado para Icarahy

Anw0?0l,s' «n^sempro residia. >
era rotesínm""'". S'r R"ger Casement, queera piotestjinte, abraçou o entholic"e a religião da grandeuezes.

LONDRES, 3 (A NOITE) - Foi enforcado

pedidos de indulto que de toda a parte fo-ram recebidos, visto que Sir Roger Casementconfessou, e 110 processo ficou isso compro-vado, ter sido e le o chefe espiritual da révo-luçao da Irlanda.
LONDRES 3 (Havas) - Sir Roger Case-ment loi cnlorcado ás 9 horas de hoje.

« «f» ¦¦ _^____

icismo, quemaioria dos irlan-

A Hespanha elevou a em-
baixada a sua rcpresentaoSo

na Argentina
MADRID, 3 (Havas) — O conselho de mi-

nistros, reunido de manhã, resolveu elevar
á categoria de embaixada _ letseão hespa-
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A pressão doa russos naquelle sector éenorme. Apezar da resistência obstinada doaaustro-allemacs, os russos continuam a avan-çar _nuaia frente dc quasi cem milhas. O òb-ífctJvo' immediato dos russos, pelo que se de-
jirehende das suas directivas, é Kovel ao nor-te e Lemhcrg ao sul.

Os caminhos que vão ter a Kovel, segundodizem os aviadores russos, estão cheios detropas austríacas que se retiram precipitada-mente sobro aquella cidade.
. 0*rus,s°s apoderaram-se da estrada de fer-
í?,,?OVC,;n?ivno> peIa qual P<«i«5o commu-nicar-se facilmente com o interior do impe-rio. Os austro-allemãeà, na precipitação dafuga, nem cuidaram da destruição dessa linhare."»*, que apenas aqui e ali soffreu estra-gos de fácil reparação.

O^Biarcchál von Hindenburg assumiu a di-recçaõ de todos os exércitos austro-allemãesna_ frente leste e, segundo consta, chegou aLublin, de onde vae dirigir as operaçães con-tra os russo9.
^^a.°. !,ambem esperados novos reforços,constando que vao ser enviadns tropas tur-cas para a defesa dos Carpathos.
r^LtumQ 

'd„'Dm>t« 
C mais ao su!, nostarpathos, a Biluaçao também é muito favo-ravel para os russos. Os exércitos de vonrmnter soffrem uma enorme pressão em to-

„? 2-SUa.ufrente e esforçam-se por atravessaros Carpathos em ordem.
ú£ÈitflH°J>J?B?os dWem 1ue os austríacos
perderam 7b «|» dos effectivos quo tinham noleste, depois que os russos tomaram a offcn-siya de junho. O conhecido critico militar, Sr.Hilário Belloc, referindo-se a este calculo, dizque ejic e exagerado, pois si ás perdas aus-tnacas fossem dessa ordem, os austríacos nãopoderiam manter a resistência que mantêmdeante do avanço russo.

LONDRES, 3 (A. A.) — Annuncin-sc que o
çstauo-inaior allcmão prometteu ao condeAndrnssy que a fronteira húngara, de Jablo-nica ate a fronteira ruinaica será protegidapor destacamentos turcos, que vão ser en-viailos para reforçar o Exercito austríaco

tiveram, como eu, a suprema venlintcmunhal-as.
Já encontrei, no meu regresso, tiiguiiiaspessoas que me tem perguntado si não haporventura, nas narrativas lelegrophicas daslestas, do carinho e das manifestações deapreço dç quc foi objecto cm Buenos Aires aembaixada Ruy Barbosa um pouquinho dcexagero. _ minha resposta tem causado sur-presa: .esses tolegrammas, deficientes dc par-ticulandades, nao bastam sinão para dar umapallida idéa, tanto da %ftpb do embaixadorbrasileiro e das proporçoeTdc suas eonquis-tas como das homenagens sem egual que lhetributaram Iodas as classes da Argentina

«ovn H^íni u^1' '!ue os «'-gentinos são unipovo de íntelligcncin espontânea e sensível
va!i'l.Ci "1>1-?1,-e,1(k'1' f|ue * PnJnvra do einbai-
A. infi,,t?oÍ1eir?' ° .llls'1-""'e»to maravilhoso

, ni1 n" '"c"íia' '",e t,1!e maneja comuma habilidade rara, havia de produzir o en-cantamento que dominou o espirito de todosos auditórios quc se formaram para cs-cutiil-a.
Sua missão resultou, por isso mesmo, numexito que se tomou, talvez, o maior ue to-dos os inapreeiaveis serviços que deve o Bra-s» a sua velhice veneranda.

nniiL08;'"1''0 íl J?ueVos Aires ('lt;,sí fI"'nze diasantes da embaixada quc ia levar ao governo®ffn°ii5°iV0 '!a •naÇa0 "niifía a '"cnsagem dofffccto brasileiro por motivo da celebraçãodo centenário da memorável assembléa poli-tica em que se atfirmou a independência con-quistadas em dez annos dc pugnas gloriosas,pelas legiões de San Marf 'hendi apenas, nas rodas
in, eu nao surpre

em que logo come-cei a privar, um simples e justificado movi-menlo dc curiosidade por um homem de no-me e repu acuo ha muilo entregues á admira-çao de todo o universo culto, mas um gran-de e sincero enthiisiasmo.
Era manifesta a convicção de que o gover-no brasileiro, para affirmar os seus senti-mentos para com a Argentina, não se detive-n» deante dc nenhuma rcslricção. Levantoulogo as suas vistas ao ponto culminante e es-coJiieu para seu mensageiro o mais illustre, omaior, o mais representativo e o mais glo-noso_ de todos os homens públicos do paizl-oi nesse favorável ambiente dc carinhosoo quente interesse quc na brumosa manhã de4 de julho, íllumiiindii por um sol mirradoque ora uma escassa caricia íio meio dc umlrio agreste de quatro grãos e dez centigra-dos abaixo de zero, entrou no porlo de Buc-nos Aires o pequeno paquete "Júpiter", fre-tado ospccialniente para o fim de conduzira embaixada.

Nós éramos, na darsena cm que o navioatracou, um grupo reduzido de brasileirosconstituído pelos funecionarios da legação è«o eonsul_adú, algumas senhoras c dous jor-
Quc alvoroço deu ao nosso coração, íiaquel-le momento feliz, a visão da bandeira verde couro desfraldada no mastro da nossa náo'Uma companhia de guerra dc força navalestava estendida na ampla'plataforma, na ireprehcnsiyel altitude de uma tropa adminvclmenlc instruída e disciplinada. Luziacartolas na multidão que sc formava no inte-rmr da darsena) onde o ingresso só é perniit-tido, normal e invariavelmente, medianteuma autorisação especial do Ministério dal-azenda. Ali estavam ministros, altos fun-

ccionarios dc todos os departamentos dn acT-ministração, membros das duas casas du par-lamento, ajudantes dc ordens ostentando far-nas vistosas, senhoras e homens illualres cmviirins representações. O navio aproiivn leu-tamenlc e a figura do embaixador brasileiro*que surgiu no convés rodeada dos -eus auxi-.lares e dos membros de sua familia, loruou-sc o ponto dc convergência de todoa os olha-
Fórn, contida pcln extensa grade que sepa-ra o enes da via publica, uma grande multi.dao aguardava o desembarque.
O navio atracou e logo o salão so encheu.recebendo o Dr. Ruy Barbosa, sorridente éamável, as saudações das autoridades c doseus compatriotas.
A força apresentou armas; vibraram os ac-

çordes do hymno nacional brasileiro e o cm-liiixador, acompanhado, numa grande so-lemnldnde, pelos membros do governo, offi-naes de terra e mar, altos funcionários ocommissões que o foram receber, atravessoua plataforma, visado pela objecliva de umairigniia de photographos, e foi tomar o au-tomovel que o aguardava á poria.
Toda a multidão que ali se comprimia

preslou-Ilie, nesse moníento, uma respeitosac bella homenagem, rompendo numa caloro-sa salva de palmas e descobrindo--se á sua
passagem.

Começou desde essa manhã o torneio degentilezas, dc carinhos c de demonstraçõesde toda a natureza em que o governo, a so-Ciednde, a imprensa o todas as classes queconstituem aquelle admirável paiz, modelode ordem, de disciplina e de organização cn-.vamrnm o enviado do Brasil e os seus com-panheiros de missão, no propósito evidente omanifesto de lhes assegurar que on animavaa mais perfeita das sinceridades, pois mesmanas cerimonias rigorosamente officiaes que co-nieçavam a renlisar-se no dia seguinte, as reser-vas glaciaes do protocollo eram quebradas os-teiisjvamente por eloqüentes manifeslações dáleiçao pessoal tributadas ao homem que não eraapenas o embaixador do Brasil, ma.j tambémo portador do nome que, com ou sem creden-ciaes, como verbalmente ouvi dizer-lhe opresidente Victorino de Ia Plaza e num dis-curso o atfirmou o ministro das Heluçõcs Ex-''"""'c':' "'mire recebido na Argentinacomo o representante dn cultura, das Iradi-çoes, da iiitelligcncia c do caracter do Brasil.,
No 1'laza Ilulel o admirável e fausloso cs-abelceimenlo que bastaria, por si só, para at-testar o que vale Buenos Aires como cidade ecomo ccntro de eivilisação, começou um des-file incessante de visitas. Eram ministro,-,genernes, almirantes, professores, jornalis-tas, políticos c parlamentares, delegações doinstitutos, magistrados, diplomam,, homensde negócios, grandes industriaide todas as famílias illustresclicm as paginas da historianboras da maior distineção.
Nos aposentos cm quc se alojaram o em-s

logar para os ramos de flores de Iodas asormas e dimensões que chegavam a cadanioniento; os telephones não cessavam de to-cai, pedindo informações, Iraiismittindo au^gunos c saudações; as cartas e os cartões nfio
,'!vaHU„.l°nta;-a-!Í. SOlÍCÍlaÇ<'CS P«™ «I«» O S™Iluy Barbosa visitasse estabelecimentos, rcnJw

SSÍ-nSS11—ncif-s'.? acce!'n«<! gentilezas da
tias - multiplicnvani-sé umas sobre òiw

O embaixador começava triumpliaiido" «'nao havia quem trocasse com S. Ex. algumaípalavras que não saisse encantado pelas suas:maneiras pelo seu espirito c pela pureza do.hespanhol quc falava. H
. Os dias que decorreram, numa suecessão daimpressões indeléveis, foram de um verda.ueiro encantamento e nos encheram du seirfU
máção -e--í-'.?!.n.ul.lwl ..«.Politica de appr^i-
de 

'

ics e. membros
cujos nomes cn-
argentina, e se-

«iBioiiiuo-nrasiicira cliegou a um eráotamanha concórdia e tão bella barniouliftam ncsle momento feliz da nossa vida coticiital, cm quc a paz pôde ser consideradaoo uma conquista permanente, cri_ien_8'.^;"me ° Ciip^°,' Suianâo c fecundando otnilho. congregando os novos novos c fortes1

VOTO POPULAR

«•»«*..> bauuiigwillí MULl- «» Mi '. _fi'i* *,l U_ lIJJtJil/AíU
junto ao governo inglei, n*áiud*I nhol* em Buenos Airet.

.4 disposição dos exércitos russos c aus-tro-allemães, que se enfrentam na Volhu-ma e na Galicía. O traço irregular ao een-tro, é a actual linha de batalha] na cx-tensão de 270 milhas
LONDRES, 3 (A NOITE) - As avançadas

russas estão a 25 kllomotros do Kovel e *meses de 20. At Vladlmtr-VolhynsbJ,

A GUERRA NO AR

Um novo «raid» aéreo allemão so-
bre a Inglaterra

LONDRES, 3 (Havas) — Os dirigiveis ai-lemaes voaram sobre a costa oriental, lan-çando varias bombas. As primeiras noticiasdiziam (pie os "Zeppelin" tinham sido vis-tos a meia noite. Informações officiaes da-das ás 3.20 aecrcsccntavam que foram seisou sete dirigiveis quc tomaram parle noraid ., lançando numerosas bombas sobreos condados de leste c sueste. Faliam detabies, mas sabe-se já que não ha prejui-zos de natureza militar a registar.Os canhões nnti-aêreos estiveram em grande actividade. » •-'  -¦•• -
,.,„e c9.nse3uiram at tingir_ I menos um "Zeppelin",. pelo

como
tii:
come
dc
trai
quc formam a eivilisação* nova c riorescent-i America do Sul, numa solidariedade pemleita e consoladora na hora trágica em quio icsto do mundo è um estenda! dc sangue 3
^'desolação. 
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Sertorio de Castro

0 Sr. Ruy Barbosa e o convite
dos intellectuaes francezes
O senador Ruy Barbosa ainda não resnon-leu ao honroso convite que, assigm.de? noíum grupo dc summidades do in ellcctuans!mo de França, 1I,C foi cnviado or in cri\\tdio do governo dâquella llepublica s ,'vao que conseguimos colher de un, gruncr doseus amigos íntimos c de pessoas do suSfamília, está vivamente empenhado cm cn-responder á gentileza franceza a'socandoSC.por algumas semanas á vida d a S ho-ro.co povo c dos exércitos alliados.1 °

defhfStVv„n°í °- ?m,-n aSSOnl0U aind" íl0 >U0<Jo
J, Vo' devido as prcoecupações que, hck,
d, le ""0SI ' as' lhe vicram t]il ^rmtuaile de sua Exma.
ção de grande

ocea-
o vulto, coram

Muito boas entradas-"¦ores saídas.,.. muitíssimo me-

esposa c :i considera-somma dc trabalhos forcn->-Çs, cujo esludo S. Ex. suspendeu po-siao de sua viagem a Buenos Aires.Innumeras causas, e de rauilcsão nquellas que se referem a vanas pen-dencias de listados, estão dependendo dasarrazoadas providencias dc S. IJx sendoeste nm dos sérios motivos que o obrigama refleclir na acecitação do conviteNao resta, porém a minima duvida quoo co.iselhc.ro Ruy Barbosa, dadas as suUactuacs condições dc saude, qne em Iia(i;1.seria alterada pelo frio dí. I-inclinado a ícalisar aquella
gando todos os esforçosobstáculos creados pela sua
junsconsnlUi-
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Êcüs e novidades
,'A ruinnil^iiii do Justiça vne iniinilnr A Cn«

ín.ir.i n iu'iijfi'iii Milin» ii reformo do Conselho
Municipal, líülo projcclo — como o subido —
ilclcrinliui o iiiiiíiiicnli) du nuniorn du inteii-
ilrnlOK íle 16 puni 21, o uillii us eleições, que
deverão hcr IVilus do nccorda com u novn lei
olullornl, ii.n.i .'U ilc> Jiiiifiin du ii¦ i vindouro.
A iiotlclii dociu projcclo levantou grande ce-
icuiiiii entro os pnllilquelrns do DUlrícto mio,¦jinr motivou nno sô ollos conhecem u kA lhes
lideres mi, entraram logo u eninbaler ou n
npiiliir n reforma quo nelle se contém. Pron*
ciiiiielit.', porém, intcrprctiiiiilo n opinião do
publico, *;i*.* min conheço os segredo,* dos hus-
ilitlnrcs dn pnlillcngom locnl, nflo vemos vim-
•tugeiu, iii*iii ilesvnniiigoin nn projcclo, que uns
pareço liiiln i|uiiulo ha dc mnis I111100..0. t)
governo • dUem que o projcclo é nfflciiil —
pretendendo nniicar n polltjcii do Districto com
•aquellas dium mcdldns, {./, o pnpcl do medi-
To quo sc propuzosso n cnrnr umn ulcorn cnn-
jccrosn rum l.tvimeus .simples do wiuu horiciidii,

O Districlo precisa do forro cm lirnzii, dc me*
dldiis rudIenes quo impeçam ns Iramolns e ns
itrnucpilliernliis desse pessoal que o vem c.\-
piorando, c Impedindo o seu progresso c o seu
desenvolvimento. Uni vo** de .niigmcnUir o nu-
niero dc I11I mdentea a serem efeitos ,ior esse
oloilorado" iiue uús anhemos, o quo se deve-

ria fazer seria limitar-se o mais possível o
numero o un nllrlbiiiçõcs do Conselho', rcclu-
«¦indo-o 11 11111:1 corponição honornrln. !•) isso
íiicsinn porc/iic a cxlliicção lotai do legislativa
miunlclpiil talvez offcndcsso os inollnclros dos'iiosso.i lueffiivels eonstllucloiiiillstns."Aulononilii munlclpnl". "soberania popu-
jlnr", 

"Conselho eleito pelo povo", clc, ele,
.são phriises muito bonitas para serem ouvi-
dns cm ccriplas, mas que, cm uma terra como
11 nossa, onde n metade dn população é niial-
jpliiibcln c otilia metade é Indlffercntc, lem
iscrvldo iiiieiins para mnscnmr o ncobertnr n
organisação de vcrdndclrns qundrilhns que
jvíni Infellclliindu o Districto. Pnrn que o
Grande Prefeito conseguisse renlisnr a obra
de remodelação da cidade, foi preciso que se
)hc disse jiodercs diclnlorlncs. Imaginem ti
teria possível n renovação dn obra de Passos,"jniii um Conselho qualquer, como o nclual, por
fxeniplo?

Si no governo federal já chegou também
t» clamor publico contra n politicagem c!n
Districlo, c si o Sr. Dr, Wencesláo Braz eslá
realmente disposto n consagrar um pouco da
sua nltcnção ú obra de regeneração munici-
:pal_do Hio, S. Ex, não deve limitar n sua
ticção apenas cm pedir 110 Congresso n vola-
ção da reforma noticiada. Kssn reforma será
perfeita c iicabadnniciilc Inútil, si o overno a::-
sistir de braços cruzados á sua execução. O
governo deve pelo menos encaminhar a sua
influencia pnrn n organisação c .ietoria de uma
chupa séria, o composta dc homens conseien-
¦tes e civiJisados, que não pretendam exercei* a
.profissão de intendentes, .lá que não sc pôdeincubar com esse Irambolho do Conselho, fa-
ça-se an menos com que cllc seja alguma eou-

,j*w diffcrenlc do que lem sido.% 
• 8'.- Todos os jornaes da manhã dão hoje uma

policia que não pôde ser exaela. E* esta:'\ "Em trem especial, que partiu da
Central pouco depois das !) horas, foi'hontem á Villa Proletária Marechal Iler-
mes, o director da Estrada dc Ferro Cen-; Irai do Brasil."

Esta noticia não pôde ser exacta em todos
Os seus termos. Não se pôde acreditar queo Sr. Dr. Arrojado Lisboa tenha mandado
organisar 11111 Irem especial para Ir ali a

«Villa Proletária, quando poderia ter feito
[essa viagem cm trem da carreira, cm auto-
inovei, ou mesmo em trnly. Para que, com
cffcilo, gaslar-se carvão com essas pequenas
Viagens quasi diárias do director nos sub-
lirbios, quando pela allegação dc falta de
fcombuslivcl sc supprimcm Ircns, com grave
prejuízo para o publico ?
"t= -

As melhores gravatas
A LA 1 :A PITALE 6 a casa que tem

mellior sortimento dc gravatas.—RUA
DO OUVIDOR, 161.

1 ngs>a» —___________».

A festa <!c amanha cm foe-
iicíicio do Abvw'QIPda ãnfancêa

-' üealisa-sc amanhã, no Circo Pierre, nm
(grande festival em beneficio do Abrigo da
Infância, a benemérita aggremiaçâo que tan-
tos serviços vem prestando á primeira in-
fancia, Para se comprehcnder a importaucin
«essa associação, hasta dizer que, ao ser ei-
la fundada, ha iiouco tempo, linha 10 Jeitos;
hoje lem 18, todos elles oecupados por filhos
cie opera;ios. Estão sendo também distribui-
cios ãü litros de leite diariamente entre fa-
unhas necessitadas o tem sido tão grandea nfflueneia de Jaclantes e mulheres gravi-das que. só em julho, foram aviadas 1.860
formulas,

O espcctaculo, cuja commissão organisa-
Gora c composta pelas senhoras DD. Estlicr
Araripe Pestana de Aguiar. Armênia Couli-nno, Cecília (itiidão da Cruz, Amélia Freitasde Souza, Yolanda Quarlim Pinto e ZcnithGonzaga Vieira da Silva, consta da revistao (labirn•-, de ,7. Brito, além de outros nu-meros interessantes.

200:0008000 é o prêmio maior da"grande LOTERIA FEDERAL a exfrahir-
te depois de amanhã, 5 do corrente.

fistulas o feridas-Usar o Elixir de Nogueira
i' ——l—-"SC!¦Os professores primários

pro(cs(am1 O.i professores jiubli. . s prima,
íoje uo Conselho Municipal,

estivi ...m
. oiuie fora_i apre-¦jeiilar uni protesto contra o projecto do Sr.*L.a:-..pos Sobrinho, augmentando pa, 1 ;I5 ;.-.-nos o ]irasn para a aposentadoria dir profe-"-«-•ores, que é actualmente de 25. Cs profe so-ros 

primários, como todos os professores cm«orai. Rosavam de gratificações aci."icionr.es,
Une ines loiam retiradas na lei A -o ;3>aplis-
[a, e agora veem-se privados do único favor
Jlic lhes era proporcionado pela municipal!-lacio a reducçao do tempo para a aposentado-fia.

O projecto Campos Sobrinho reduz o tem-
J10 dos demais funecionarios, trazendo gi-11-cies ônus aos cofres munieipaes, razão bastan-lejiara nao ser approvado nesta época de

As delicias da boa mesa' 
fóSS** Como cxpcrimcnlal-as? perguntaráO leitor sobretudo si tem o habito ou a ne-.. --  - .......... u„ a necessiciacle de freqüentar restaurantes. Nada•mais simples: ide, por exemplo, amanhã, das

,,''1'' **' ;i ,t'a,sn Assembléa, onde o Ottomar»os apresentará, entre outros finos e vari?adis-
fen'ndè,'s,nS' 

° «-«--l-vel churrasco á rio-
fios almoço1 noÔ ]l°r si vale pe]o n,e,hornos aimoços. Jlecordcm-se que é á rua daAssembléa n, 7í). oa üa
'"" -»—**5iacic»~

assalto ao Archivo
da Câmara

Os furtos sao nvultadus
AS DILIGENCIAS DA

POLICIA
Prircgulu lioiilcm A noite e hoje durante

0 dia o Dr. Ciilla Prclii, delegado lio V «lis-
tricto, itcoinpnnliudo de seus auxllinivs, ns
(liligciieias precisai para apurar os furlos que
se vinham d.nulo noa a reli I vos da niili",.i Ca-

Um aspecto do porão da casa do serven-
te Paiva, o ''Mftirrabista", vendo-se elie
u examinar um livro, emquanto a policia

arrolava os seus furtos
mara dos Deputados, 110 edifício da Cadeia
Velha.

Preso o coebeiro Manoel Francisco Isl-
dro, do caminhão n, !).51C, que conduzira o
furto da velha Câmara para a rua D. Mareia-
na 11. f>, casa 5, residência <lo servente do
Mouro. Francisco Ilodrlgucs dc Paiva, conlic-
cido pelo alcunha de "Alfarrabista", desde
que tivera uma velha livraria na Lapa, bn
annos, ficou constatada a sua nenhuma cal-
pn, pois que se limitara, a chamado do ear-
regndor "Cabclleira". a fazer o carreto, tudo
ignorando. "Cabclleira", cFHsihino Manoel
de Castro, disse ter sido chamado por Paiva
para nrrnnjor-lhe um caminhão, o que fez,
aconipanhandn-o. Disse ter Paiva assistido ao
carregamento, o que veln confirmar a sua cri-
niinalidade. Também depoz o ajudante de
Isidro, que confirmou as suas declarações.

Pelos depoimentos até agora prestados, já
está esclarecida a responsabilidade de Paiva,
nos furtos que se vinham praticando. Paiva
mantinha vendas com casas dc São Paulo, Pa-
raiui e outros listados, para os quaes sempre
viajava. Ainda hoje, quando a policia foi
a sua casa, encontrou dous grandes caixões
carregados com a indicação: C. Ilililebrand
& C, São Paulo, Norte.

Os Drs. Calla Prela, escrivão Anor Margn-
rido. Carlos Costa, procurador da ltcpublica
e Aureliano Vascr.neellos, nrehivisla da Cama-
ra, foram proceder ao arrolamcnto dos do-
eunientos c livro-, encontrados em casa de Pai-
va, á rua D. Marciana. O porão da casa es-
lava cheio de volumes dos "Annaes", "Leis",
••Discussões", etc. Os "Annaes" encontrados,
datam desde 182;'. a 1!)10. Collecçõcs ha, disse
o próprio Paiva, que valem l:OOü-?Ü00. Ha
uma quantidade formidável de leis que diffi-
cilnicnle seriam encontradas cm oulra parte.

Os volumes hontem carregados pelo cami-
r.hão achavam-se separados dos demais, já
arrumados em estantes, as quaes, diz Paiva,
lhes foram dadas ou vendidas pelo Dr. Bnc-
110 de Paiva e oulros deputados. Varias col-
lecçSo dos "Annaes" do Senado também fo-
ram encontradas.

Kslá inteiramente confirmado que o furto
dc honlein se deu precisamente ás 8 e meia
lioras, lá estando somente. Paiva e o servente
Laurindo. seu provável cúmplice. O Dr. Au-
rclinno Vnsconeellos, archivista, islã proce-(lendo a oarrolaniento do archivo, lendo de-
clara do já que o furto só poderia ler sido de
volumes e documentos de 2900 para trás, por-
que lodo o archivo dos últimos dez annos, pe-lições, informações, mensagens, está 110
iMonroe, actual edifício da Câmara. E, justa-
mente, nestes últimos dez annos, existem os
documentos mais importantes.

As diligencias proseguem juntamente com
o inquérito.

*l CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA
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Novas noticias da guerra
NA FRENTE OCCIDENTAL'

Os inglúzc-s fazem novos progressos
nn região de Poilorea — Oa fran-
cezes i-xpulsni» os atlemíít-s dc di-
versos ponlos dn frente dc Verdun
0 fazem muitos prisioneiros — A adi <
vidade aérea — O ultimo comrnúni-

c.itlo ofíiciul franc-.'/

E' indiscutível que
nossa casa tem a
supremacia na con-
íecçào do mobiliário
artístico, moderno
e confortável.

Leandro Martins & C.
OURIVES 39-4I-43

OUVIDOR 03-95.
c—«ta»*-»! i

ecretos oa oaa
O Sr. ministro da Fazenda nomeou: o 2o

escripturarío dn Alfândega de Pernambuco,
Xisto Vieira Filho, para 2° da Delegacia Fis-
cal. 110 Pará: o 2" da Alfândega do Pará, Al-
berico de Souza Campos, para idêntico logar
na de Pernambuco; o 2o cscriplurario do
Thesouro, Bcnoni Augusto Santa Helena Vei-
ga, delegado fiscal do Thesouro, em commis-
são, 110 Paraná; o 2" officiál aduaneiro da
Alfândega do Pará, Alccbiades Octaviano Oli-
veira Santiago, para 4o da mesma Alfândega;
os ,"!«• e 4" da Alfândega do Pará, Plinio Wal-
fredo Mendes Bastos c Carlos Maria Figuei-
redo de Moraes, para 2o c 3o da mesma Al-
fandega; declarou sem effeito o decrclo que
promoveu o Io escreplurario do Thesouro,
Affonso Luiz de Sá Athayde, delegado fiscal,
no Paraná; dispensou o 2o escripturarío cio
Thesouro, Bonoiii Augusto de Santa Helena
Veiga, do logar de delegado fiscal do The-
sotiro no Espirito Santo; aposentou o mari-
nheiro da Alfândega do Recife, Manoel Ro-
berto da Silva.

mm*

.lONDHES, 3 (A NOITE) -* Entro o Sam
nie u o Alicie ns Irnpnn lirlInniilciiH, nrcuiidii
Informa o geiicrallaaiiuu Sk 1»oiii:I.ii ilnlg,
progrediram, uecupundo niuin nlj-iiniu8< lilu-
cliclniH n léhte de 1-ozlóres, Oh iillemãcii con*
Ira-iitiicariiui cm dlvcmoa iioiiIuh desespera-
dlimento, iii;liulo de comhiiuie.ão n sua arti-
líiurln u ou _ous neropliiuuH pura que o ini-
1IU140 pu(lesse rompor as linlia-i hiiliiiinimH,
Esacs esforços furam, itoiciit, Intclrolnonto
inúteis,

A nrtlllinrla Inglcza, que lambem agia liun*
tem durante todo o dia dc combinação com
011 iienipluno.s, destruiu aetc InetnllnccTcs dc
cimento armado unde estavam collocadou •*•«•
nllOos de grÒBSO calibre c maia bcls depositou
cie munições, uni dos quaes nas provimidadcH
de Crnndcourt,

Nn biin frente os inj-lezes derrubaram hon*
tem um "Fokkcr" e avariaram outros dous.

Na frente franceza as opcra(5cs tomaram
grande increniento, iiriiiclpulinrnto nu região
do Verdun, onde os francezes fizeram novos
progressos.

PAUIS, 8 (A NOITE) — As tropa» france
za», numa operação levada hontem a eífelle
durante o dia, conquistaram importante nu*
cleo dc trincheiras cm ViiehcrauvIIIc c ao sul
cie Thiiminont c ao uul dc Floury. Diversos
contra-ataques dos nllemães foram rcpcllldos
com grandes baixas paru o inlnii|*o.

Ob Jornaes conlam este episódio oceorri.
do na frente do Verdun: Um menor do 17
nnnos, que desde o principio du t*(ierra aeom-
paniin o Exercito c que ultimamente foi in*
corporado, pediu a chorar, no coronel do seu
regimento, uulorisncfio para entrar em fojio.
Foi-lhe dada essa aulorisação c então o jo-ven, tomando da carabiaa, avançou num ala-
que a baioncla c matou dous allemães, ferin.
do ainda um terceiro, depois du que regres*
sou ãs linhas francezas.

Tem havido grande actividade aérea, quelna frente de Vcnlun, quer «a frente do Som-
me. Somente nesta ultima houve hontem 36
combates aéreos, tendo os francezes derru-
bado om "Folckcr" c avariado 14.

PARIS, 3 (Havas) (Officiál) — Ao norte
do Sonime não sc registou nenhuma- acção
de infantaria.

Segundo as ultimas informações, na obra
fortificada que tomámos honlein, entre o
bosque de liem e a herdade dc Monacu, To.ram encontradas varias cenleuas dc cadave
res de allemães e descntulliÃmos quatro me-
tralliadoras,

Ao sul do Sommc rcpcllimos dous ataquescontra ns trincheiras que conquistámos anoroeste de Denieeourt. Na margem esquerda
do Mosa houve violento bombardeio de pc-ças de grosso calibre contra as nossas seguu-
das linhas ao sul dc Mort-Hommc. Na mar-
gem direita dispuzeinos as nossas tropas cmcfcalão entre o rio c o sul de Flcury, 110 lios-cinca leste de Vnclicrativillè, a oeste da obrade riiiaumont e na ravina ao sul de Flcury.km seguida tomámos varias trincheiras alie-mas e alguns ponlos de apoio organisados ccapturamos seiseentos prisioneiros, além dcumas dez metralhadoras. Rcpcllimos a gra-nadas, na região dc Vachcrauville, um eou-tra-ataqiic.

Nos seclores dc Vam-, Chapilrc c Chenoiscontinua intenso o bombardeio
.. LONDRES, 3 (A. A.) — Os'aviadores ai-Jiaclos bombardearam com grande exilo osacampamentos allcmães cm Arlon.

LONDRES, 3 (A. A.) — Telegrammas deParis, aqui recebidos esta manhã, dizem queos francezes conseguiram vantagens parciaesem Vaclieranville, Thiaumont e Fleury
NOVA VOIIK, 3 (A. A.) — Outra nola

publicada hoje nos jornaes c enviada pelaembaixada allemã em Washington anniincia
que as perdas francezas, até 31 dc iulhoultimo, nas linhas dc batalha do Sommc, ai-eançam á somma cie 100.000 homens.

PARIS, 3 (A. A.) — Durante toda a noitecontinuaram, com a mesma violência, osataques, de parte a parte, na região situadaa margem direita do Mosa, em frente averdun.
O inimigo, que parece liavcr recebido no-vos e importantes reforços, lançou-se comdesusada impetuosidade contra as linhasfrancezas, noladamcntc em Chenois e Cha-pilrc ate Vaux, mas sem nenhum resultado,tendo as tropas republicanas conseguido rc-eliassar valentemente todo o esforço dos te-descos.
A luta prosegue, sendo ensurdecedor obombardeio.

Q BALANÇO DE DOUS ANNOS
DE GUERRA

todo o Icrrltorlo quu foram obrigados a ova*
ni.ir cm III1.1.

No tsiiestc dn Europa o Exercito acrvlo. re*
constituído 0 siislcnlaili» por Irupiii inglezas
¦• frnncczas, cntient.i ns biilgaros. Nn Arme-
iila, tis russos reelmssiiui os turcos para as
iiiouliinlins o approxliiiiim-.su clus vastas pia-
lllclos onde a cuvallarlii cossaca reedllará cer-
tamenle as suas hablluacs laçanlias,

Nenlium ponto du território liritaiinlro foi
Invadido. A esquadra allemã fui rudemente
posta á prova o 11 guerra submarina, assim

l como as incursões cios ''Zcppclin", létu fa-
Huuln iiilsciaveliiienle 110 que respeita a va-
sullados da valor militar.

Emquanto n producção dc material dc guer-
ra, sob o enérgico impulso do siih-scerelarlo
Albert Thoiuas, dava eni França um rendi-
mento colossal, no lleino Unido cila, que
era aluda cm 1915 tão pequena, permitir ho-
,i<* nbnstocer não s6 os exércitos brltnnnlcos,
tornados enormes, mus ainda ir cm soecorro
dos alliados.

O serviço militar obrigatório foi Instituído
cm março, quando já mais dc cinco milhões
de homens estavam alistados como volunta-
rios.

A Grã Bretanha conln agora com os ser-
viços de todos os homens validos que habi-
Iam o seu território o aos quaes vieram jun-
lin-se os combatentes fornecidos pela Índia,
Austrália, Canadá, Nova Zelândia c Iodas as
colônias dc nl&m-niar. Ii', portanto, niani-
festo que a situação militar se modificou em
favor dos alliados. No cnlauln, islo não pas-
sa dc um ensaio 110 inicio do terceiro nuno
de guerra, vlslo que o nscendento dos allia-
dos não deixará de se tornar cada vez nuior,

»*»' mm» if.
NO ORIENTE

U jlM É llRJÉ
a Ira v ou bn

O.i bondes da Jardim Dolnilloo despejava 111
gente nn Avcnlilii, esquina da rua São Jostfj
que era do grande niovimcnlo, cerca de lo
lioras. Dc repente, um homem «tio estaciona-
va un melo da rua, naquellc ciirln trecho, lio-
iiicni dc feições rudes e vestidos rudemente,

As operações dos servios na frente
da Macedonia grega — Os inglezes
desembarcaram em Moulebit c em
Moulemben — A revolução albaneza

PARIS, 3 (A NOITE) — Somente hoje foi
aqui conhecido, na Integra, o communieado
officiál sérvio do 25 clc julho, rclalivo ás
primeiras operações do Exeicito sorvi* ua
fronteira da Macedonia. Diz cllc:"As nossas tropas atacaram os búlgaros;
queê tinham tomado posições avançadas 110
território grego, c oecuparam ns alturas cie
Sovrlnnn, Rovil e Stroupinslco. Todus o% con-
Ira-alaqucs do iniinigo fracassaram «leanlc
das nossas linhas. Os búlgaros r--tiraraiii-.se
por fim c definitivamente, abandonando no
campo mortos c feridos e grande cjaauti-
dade dc material bellico."
-LONDRES, 3 (A NOITE) — Os navios in-

glc?es bombardearam Moulebit, na costa, da
Turquia asiática, e depois desembarcaram
ali um contingente, que tomou posso da ci-
dade.

LONDRES, 3 (Havas) — Telegrammas de
Mitylcnc niiiiunciam que a esquadra iuglcza
bombardeou Moulebit, na costa asiática, e
desembarcou um destacamento, que tomou
conla da cidade.

LONDRES, 3 (A. A.) — A esquadra in-
gleza bombardeou Moulebit, oecupando-n.

LONDRES, 3 (A. A.) — Navios de guerraalliados bombardearam, durante cinco horas
seguidas, o cabo Moulemben, na Ásia Mc-
nor, incendiando a aldeia dc Mylcnli' quefica situada por trás do cabo-.

Depois do bombardeio foi feito um desem-
bnrquc dc marinheiros, os quaes oecuparam
a aldeia c o cabo.

.LONDRES, 3 (A. A.) — Dizem de Saio-nica que a revolução que rebentou na Alba-
nia augmeuta consideravelmente, tendo aosrevolucionários se unido novos c"fortes ele-
mentos.

-*«j*tfc—#-

Os esUidos sobre a situação — Um
^minucioso relatório sobre a situação
militar — A situação naval e a si-

tuação econômica

44 ITníVÍ"S'-i5\í"«_" cigarros especiaes para 200tL IIIH1 Stdt.fí ríi3 com valiosos 
*brirideSi

Lopes Sá A' C.
—<¦"•**--

Tres requerimentos
^ de informações

h mcíPdaaCn,Zanm'ÍCÍ0 de- Laecrila c"vio«
&infoSões:05 

SCSU",tM re*<u'™-
"Requciro 

que o governo informe nor In-ítermedio da mesa, qual a importância rc-ccbula niinualmeutc, como subvenção 011flutro, titulo, pelo Dureau das RepnblIcM
ifmericanas em Washington, e desde queliiau1 é. a mesma paga aquelle Bnreau."

I *,r, :criu.c"'? fI"e o Ministério da Guerra in-

Postadof»» 
Ia cossavam as operações no Con-

¦'borr^!lCÍ''0vf|1,c, ° Ministério da Guerra,
€-Wicae-í„nCfíl10 

da 
1n,csa* inform« « «-ata dá

-'o me,n o n j?,, W^mcnto a que se referiu'"clc 
infò-n^V" in(r\ resP-"--*endo ao pedido

êl Idcn\Tfie%1oddo^rit^bíe ° Gabinete

¦ TT *~ *" •-—¦¦ «-. -_-_______

Mn;nT /afÁ' chocolai? e bonbons só
A imst.2-0 % Cuida^« com 

!
bs jinitaçoea/

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
creanças. Consiilt. Carioca 44. Das 3 ás 5 lioras.

.mm»-
O Icadcr bahiano vae á sua

. terra
Segne boje pura a Bahia ò" Sr. Moniz So-dré, "lcader" da bancada bahiana na Gamarados Deputdos.-
O Sr. Mario Alves foi incumbido pelo mi-insiro da Agricultura de represental-o no cm-barque daquelle político.-

mm*
Elixir de Nogueira-Vnico de Grande Consumo

Dr. Alfredo Pinheiro -°PS5°-
doenças das senhoras, Tias urinarias. Apnlica o 914 NÓo,
.5ar,oar3nn,ít,n;-..75' *sscmbléa-l* andar. Teleph. Centd.GSG. Resid. 844, N. S. Copacabana. Tolepti. Sul 1823

A LOTERIA FEDERAL'fará depois deamanhã, 6 do corrente, a extracção do
grande e extraordinário plano de r,is

LONDRES, 8 (A NOITE) — 08 jornaes
continuam a fazer longos estudos sobre os
dous annos clc guerra que sc estão comple-
tundo, encarando a situação sob todos os
pontos de vista para concluir depois, peran-te os algarismos, que elia é cada vez melhor
para 03 alliados.

O balanço dado é muito faroravel, quersob o ponto de vista militar, quer econômico
e moral, para os paizes alliados.

LONDRES, 3 (Havas) — A situação mili-
lar geral no momento cm que a guerra en-
tra 110 seu terceiro anno é a seguinte: "As po-tciicias centraes oceupam 431.00Ü leilometros
quadrados de territórios pertencentes aosalliados. Os alliados oceupam 2.775.300 kilo-melros quadrados de territórios inimigos
Não é, porém, por kilometros de terreno queas vantagens ganhas pelos alliados devem serapreciadas, e importa relembrar a situação
durante o anno findo. Si 6 certo que a mar-
cha dos allcmães no oeste da Europa tinhasido sustada, não é íiíokos verdadeiro que osimpérios centraes avançavam na Rússia econquistavam a Servia, o Montenegro e aAlbânia. A Itália estava paralysada em fren-
lc da fronteira auslriaca e a expedição anglo-
franceza estava immobilisada em Gállipoli.
Além disso, os turcos na Armênia impediam
yietoriosamente os russos de avançar; os ai-lemães manlinbam-se emfim em toda a partena offcnsiva.

Tudo, porém, se modificou durante o ultl-mo anno. Gállipoli, onde francezes e ingle-zes estavam inutilmente Immobilisados, foievacuada. Apezar da perda da pequena guar-niçao de Kut-el-Amara, a campanha da Me-sopotamia deu aos inglezes o domínio com-
pleto sobre o Schott-el-Arab o sobre a pro-vincia turca de Irak. A influencia allemã foieliminada do sul da Pérsia. Os alliados embalonica ameaçam a Bulgária e as commu-nicaçoes allemãs com a Ásia. Todas as colo-mas allemãs da África occidental estão em
poder dos alliados e a da costa oriental es-capa dia adia à dominação allemã.

A mutação mais sensacional no scenario daguerra deu-se na Europa, onde os francezesrepelbram com pleno suecesso o formidávelataque allcmão a Verdun. Balidas ahi, as po-tçncias centraes começaram a perder a ini-cialiva que até então possuíam e pela pri-meira vez se viram reduzidas á defensivaOs nllemães tinham prometlido aos turcos
protegel-os, mas os turcos, que ,f„ perderama Armênia e a Arábia, vêm-se agora obrigados a enviar tropas em auxilio dos Im™™.
centraes

UM ROMANCE DA GUERRA

__ i?_t ã ^/3-^ li 9 fl __0_£l'__A A z P^l tw -?-i fitiM*i /*_ //

Começaremos amanhã a publica- o em-
polgante romance da actualidade A CO-
LOMNA INFERNAL, que Gaston Le-roux escreveu sobre alguns episódios dahorrível cataslrophe que abateu sobre aEuropa. A acção desse romance é de
grande intensidade dramática e serve
para se apprehender com mais seguran-
ça alguns aspectos verdadeiros da es-
pantosa carnificina.
¦———•—-———. Ti iT|I1» „

"Si se tributasse o "bicho''

estariam salvas as
finanças nacionaes"

E' o que nos proc.d8«_!i .3. --'.* ¦•
o Sr. Eürico CoeiSao

Conforme noticiámos Imolem, n io„,.
mls..."ui cinrpelciile do Sentido l''ederal, c-ilii-
liiiiidn o projcclo do Sr, lirico Coelho, regii-
lamciitiindo o jogo, confiou no Sr. Leopoldo
de llulliões n confecção de um projcclo nceei-
laudo os priiicipii.. ailo|iladus nu ussumplo
pela coiiiiuissão,

A esse proposilo o Sr. Krleti Coelho diisç-
nos hoje, textualmente, u seguinte:

— O entendimento do meu projcclo C de
profligar o costumo inveterado, íi guísn dos
moriilislas plillaueiosos; pois consideranun
liniornl O jogo. pelas paradas peetiiiiaria, nu,
geiienilidadc. Viniiis que, rcfllgunilo u nossa
iiiloncSo, surgiu npcniis a soplilslerln ei ilhas.
hacante, nestes lermos: "o;> vícios não'são
trihtitnyois; ora, o jogo o uni vicio: lojfó, o
jogo não é liiliulavcl". Iteeorila o soplijynia
do menino dc collegio: "cnvnllo bom e liara-lo é raro; ora, os cavallos raros são caros:
logo cnvnllo bom o barato i caro".

lí' bello c (le.iopiliinlc!
for todos os pnlzcs oecldcnlncs,. os jogo»clc azar são Iribuludos, gernlincnto ri bem dos

institutos de assistência ptihlica. Mas cirgu-
ineiilcinos, por conceitos da eco ii o in Ia polui-ca, no abranger as contribuições de tres na-
turci-us: primeira, sobre espécies viciosas, de-
tinido por vicio o habito individual perni-*cioso; segunda, sobre espécies luxuosas, pòroulra, n riqueza ua ostentação: terceira, so-
bre espécies de uso necessário, islo c, impre-
scindivel ao indivíduo sinão pela eoiivenien-
cia social.

Assim tributos incidentes sobro bebidas ei-
vadas do álcool e variedades usunos do tuba-
co, encarecem o consumo dessas espécies rui-
nosas da saude, e acaso reprimem scnicllmu-
tes vícios.

Deparando com o Thesouro Nacional em
crise financeira, o poder legislativo diminuiu
umas lautas despesas, tributando quantias
por débitos de ordem permanente: vcneinicn-
ios de militares e civis da administração; es-
tipendios de operários, cm repartições fe-
deraes trabalhosas; remunerações de niilitn-
res c civis, reformados ou aposentados na in-
validez; beneficieis por diuhciriiilios, de nm-
bos os montepios obrigatórios: mercês de
meio soldo, pertinentes ás viuvas e prole, dos
officiaes de terra e mar; emfim, reduzem as
pensões, graciosas, do soberano cbllcctivo, ás
viuvas e orpliãos descendentes dos servidores
dri Nação e, por cumulo, cobram impostos so-
bre as parcellas em dinheiro...

l-'az parte do rcginien systcmntico clc calo-
tear os defuntos. Km sunima, tributações em-
piricas c financisino lastimável. Trlbllln-sc a
fina força immoralissinia, isto {•, o erário pu-blieo retêm snuimus de dinheiro pelas suas
coutraliidas obrigações.

Na realidade, tributa-se o trabalho e licst-
Ia-se em tributar o capital na regra do menor
esforço, quer dizer, as punidas pecuniáriasdos jogos de azar.

Na loteria camhogeana o giro diário do et-
pitai no paiz inteiro, o anno vindouro, orça
por 7 mil contos. Multiplique-se por 

'!<W sor-
teios annuaes da loteria nacional, sem levar

mos, ter 17 annos, ser orphã c pupllla do Sr. ?*** 
coll,;' os sorteios das loterias estaduaes,

Ilamon Gustavo, commissario do paquete do t'rei"°s a somma de 2 milhões e 100 mil eou-
Lloyd, "Ruy" e que havia vindo do Ceará los <¦<-¦ reis gtraudo este anno, ás escancaras.•¦ ¦ • jNosso propósito e de alcance financista

apenas, visto que o ¦..Thesouro Nacional se
acha neste momenlo escasso dn receita e so-brecarregado- de despesas. Arrecade o Thcsou-
ro Nacional 5 por cento de tributos sobre as
quantias correspondentes á venda doDillittcs
da loteria cambogeaiia c liaverá 105 mil con-tos dn tributação dynainica, c mais impostos
eslatisticos pelas casas matrizes c filiadas, os
quaes se calculam npproximadnmentc em' 10
mil e 500 conlos; soinmniido, nada menos da115 mil c 500 contos dc réis, cm ;.. ent., d.'ireceita gera!; bastante nfim de supprimir nscontribuições odiosas do referido emuirisiuolamentável".

'>$&;*&¦• .."Si !

Mathias Ferreira, o homem dos liros

levou a mão ao bolso da calça c, tranquilla-
mente, como si tirasse um cigarro, sacou de
uni revólver, que apontou no primeiro trans-
eiiiitc, dando ao gatilho. L'm rumor seceo foi
ouvido. A bala havia negado fogo.

O homem da revólver, com a- mesma calma,
virou a arma c disparou-a contra oulra pes-
soa que mais próximo sc encontrava, Era
uma joven. A arma detonou duas vezes. Os
estampidos despertaram altenção geral, ma-
xinie da joven. que só enlão viu que podia
ter sido assassinada. Foi rápida a scena e logo
o:; circumslnntes que se acercaram da joven c
do homem do revólver, prenderam este, fácil-
mente, pois nenhuma resistência offerecia, an-
tes, parecia esperar calmamente a prisão.

Commontarios diversos se faziam, A pro-
poTção que maior numero dc gente sc agru-
pava.

Foi afinal levado o preso para a delegacia
do 5" districto, onde compareceu lambem a
joven, acompanhada de pessoas do povo c da
autoridade.

Na delegacia o liomein dos tiros declarou
que havia disparado a arma por ter sido as-
saltado de unia idéa estranha, uma cousa que
Hic saia á cabeça, tanto que procurou atirar
uni pouco para cima.

Um louco ?
A joven disse chamar-se Aurilla Faria Ha

propositadamente para tirar o curso do Gy-
mnasio dc Musica.

Declarou mais que não conhecia absolula-
mente o homem dos tiros.

Era lllh louco, pois. Interrogado de novo, o
homem dos tiros confessou (pie de fado não
conhecia a joven. Disse chamar-se Mathias
Ferreira, ser porlugucz, de 49 annos, casado,
jardineiro, morador á rua Ruy Barbosa n. 38.
Havia estado no Hospicio Nacional por duas
vezes, lendo de lá saido como lautos outros.

Apezar de ter sido reconhecido um louco,
ou, por isso mesmo, foi contra elie lavrado o
auto de prisão em flagrante.

Mlle. Aurilla retirou-se acompanhada pelo
director do Gymnaslo e por pessoas cia fariii-
lia. para sua residência, á rua Dclphim n. 84. A segura potenoa

Noticias de Portugal
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O CONGRESSO VAE TOMAR RE-
SOLUÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO IN-TERNACIONAL

LISBOA, !) (Havas) — O Congresso Nacio-uai rcuiie-sc extraordinariamente no dia 7do corrente, afim de ser informado dos rc-sultados da missão dos Srs. Affouso Costae Augusto Soares a Londres, Paris c S. Se-bastian, c tomar resoluções acerca da situa-
çao internacional.

¦««¦«•Sr»

tropas em auxilio dos impérios
As forças francezas c Inglezas recalcam ho-

Sín« ?llcn,aes no Somme. Os italianos nos
» c„I 

foi-çnm. 
?% n'-strií»cos a recuar. Os rus-

l_£LüL,_°nte„ra díl HunBria a™™ rapi-..JJameate e acham-se em yia de reconquistar

ladrões
Assaltaram a casa do

Dr. Lauro Müller em..
Jacarépaguá

Us ladrões assaltaram esta -madrugada a
casa do Dr. Lauro Muiler, em Jacarépaguá.
Depois clc arrombarem uma das portas, mian-
do já se dispunham a agir, foram presentidos
pelo vigia da chácara, Domingos Rodrigues,
que deu o alarme, pondo em fuga os ladrões,
que nada levaram. A casa, que está actual-
mente desbabitada pela familia do diplomata,
guarda, no entanto, muitos objeetos dc arte
e de bastante valor, como estatuetas, quadroscelebres e livros.

Pela manhã o vigia deu seiencia do facto
ao commandaute do Corpo de Bombeiros do
local, capitão Ferreira, que se correspondeu
com a policia do 24" districto, á qual pediu
providencias.

A policia procede agora a diligencias pa-ra prender o assaltador, tendo sido encontra-
dos no local vestígios da sua passagem, co-mo o cliapdo que o ladrão perdeu e algumas
impressões digitaes na poria arrombada, as
quaes foram photograpbadas pelo gabinetede Identificação.

Qucreis apreciar bom e puro caíó? |SÓ O PAPAGAIO g|e>" matérias clc pérola
^s^raammBxa^^^E' i N0 jy-^g ALT0'GR40

A
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Loteria Federal
E* o mais valioso plano até hoie apresen-tado o da Loteria Federal, a extrahir-se de-pois clc amanhã. Tem avullado numero degrandes prêmios e mais um de 200 contostenham presente sempre o Centro Lolerico Árua Sachct n, 4 1... «"•••-

*-«»^-
Exames de sangue, anaSyses

de urinas, etc.
bra. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, daFaculdade de Medicina — Laboratouo de Ana-

^ses e Pesquisas : ROSÁRIO 108, caq. pneaGonçalves Djas. TeL fio Lal», ff tuE

Â sessão da Câmara
A sessão da Câmara dos Deputados foi,

hoje, cm resumo: presidência, Astolpho Du-
Ira; secretários, Costa Ribeiro c Juvenal La-
mnrtinc. A acta da véspera foi approvada sem
debate.

Lido o expediente, do qual constavam os
diplomas de dous deputados paulistas, os Srs.
Salles Junior e Carlos Garcia, falaram os Srs.
Luiz Domingues, Oscar Costa'Marques c Mau-
ricio de Lacerda.

A' ordem do dia foi considerado objecto de
deliberação o projecto apresentado antes pelo
Sr. Luiz Domingues. Ao ser julgado objecto
dc deliberação o projcclo contra a "blaelí-
lisl", que já publicámos, o Sr. Floriano de
Brito requereu verificação da votação: não
havia numero.

Encerradas, sem debate, as discussões de
quatro projectos, foi a sessão levantada ás
14 c meia horas.
- ,.  ... m •mgQH)Çmtm .

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

•*¦ ¦¦-•¦-^-t>*tt*- < 

Senado votou teia a sua
eràiiiÉisa

O Sr. Azeredo presidiu a sessão, que foi
aberta ás 13.ÍJ0. No expediente foram lidos
os pareceres hontem assignados pela eom-
missão de finanças. Não houve oradores.

A ordem do dia foi toda votada e con-
stou: da discussão única cio requerimento
da commissão de marinha c guerra, solici-
(ando informações do Ministério da Guerra,
relativamente á proposição da Câmara dos
Deputados que manda supprimir as restri-
cções postas ás ultimas leis de amnistia ;da discussão única da indicação para quese consigne na acta que foram recebidos
com especial agrado os agradecimentos do
governo belga pela sua decisão inserindo
nos seus "Annaes" a conferência do Sr. RuyBarbosa feita na Faculdade de Direito de
Buenos Aires; da 2" discussão do projectodo Senado que determina que são nitllos oscontratos celebrados pelos agentes do poderexecutivo cm que não estiverem declarados
o arligo da lei que antorisa o contrato c averba do orçamento que antorisa a despesa"da 2> discussão do projecto do Senado queantorisa a aclherir fí Convenção Internado-nal nssignada em Berlim em novembro de1908 e a inscrever o Brasil enlre os mem-bros de 1» classe do Bureau Internacional
para a protecção de obras literárias e ar-tisticas; e da 3" discussão da proposição daUimara dos Deputados que manda conside-rar como instituição de utilidade publica oAcro Club Brasileiro, com sede na Capitalr cclcral. *

brilhantes,
arte COLLOCA

ADAMO
>^50-S>*.

Ciblis, inglcz.—Teleplione

O CAFÉ* ~
,0 mercado de café abriu e funecionoufrouxo, aos preços clc 1)?'_0Ü e 95300, tendosido vendidas, pela manhã, 1.18!) saccas, e,no correr do dia egual numero dc saccas Abolsa de Nova York fechou, hontem com l!a d ponlos clc alta, e boje abriu apenas com1 ponto de baixa e de 1 a 2 de alta Hon-tem entraram 6.300 saccas embarcaram SUGOe o slock" ficou reduzido a 193.085 saccas

¦*--**¦*_—•-

Por^muiuto preço póde-se adquirirum bilhete premiado com 200:000^000na extracção da LOTERIA FEDERAL áreahsar-se depois de amanhã, 5 do cor-rente. - •" ..

A ioriuna do ihíjlionariç
Teixeira Pinio

A propósito da celebre questão que sc veiíldebatendo no Foro sobre a partilha da iie-rança que deixou o millionario Teixeira1 inlo, acabam dc propor exccpçno de incom*
pctencia nn Juizo Federal da i» Vara o pa-dre José Ventura Teixeira Pinto e outro-,iillios legítimos c herdeiros do finado, contraos filhos naturaes, Arislcu Teixeira Pinto coutros, que, nesse mesmo Juizo, pleileainuma aççao de investigação de paternidadee petição de herança, Nesta exeopção dc in-competência, allega o padre Teixeira Pinto
que o fallecido Manoel Ventura Teixeira
ia?n°* l\0-'lll?ucz. vciu para o llrasil cm1HÜÜ, onde viveu até maio de 1916, quandolalleceu.

Proclamada a Republica, residia c era es-nbclecido a rua do Ouvidor, vindo, pois, aser, pelo governo provisório, considerado ci-ciadao brasileiro, conforme communicaçãaanquellq data da Junta Commercial. E, pois,sendo elie brasileiro, e brasileiros natos oiseus filhos naturaes, 6 de accordo com alei brasileira que a acção por clles propostadeve ser julgada, não podendo, pois. ser'con-siderada uma questão de direito civil inler-nacional, para legitimar a competência fe-clcral. E, dc accordo com isso, juntandodocumentos de textos de leis, accórcíãos clc
pelos quaes se vê que o direito pátrio' pro"inbc a investigação de paternidade para fimsttçcessorios-, termina o padre -José Venltir*leixeira Pinto pedindo ao juiü Dr. RaulMartins que receba a excepeão,'-' sendo osicos absolvidos da instância c os autoreseondemnados nas custas, "' 

~ ''
*—^°**»—-

GOLLYIiiOcurnasinf,anira;'c5«f'a
MOURA BRASIL „M jgg^ „

1 i i-*tísli[iiin~- i 

O general Caetano de Faria
escolhe logar para o

museu militar
Fm companhia do coronel Leal. chefe (fãDepartamento Central, o general Caetano de

vi?iVü V,'S í" a li,a csfiuercla, cm seja a parteei a do Gnartel General, para escolher na'.un 
ilTea umn dns sí,!:,s 0!,í,c «Icvera serinsinuado o- museu militar.

\,^L%SU\^ c."? con-Pnnhia do coronelAncora, S. Ex. visitou a ala do mesmo quar.Ul que confina com a rua Marcilio Dia*paia. onde será mudada a Direetoria de Eu-genliana. Esla ala do Quartel General esfícompletamente reformada. *->eu"í>' 
«U

•—-~J»!t*~—*
Depois de amanhã, 5 do corrente, daráa Loiena Federal 200:000*000 ao poria-dor do bilhete contemplado com o pre-mio maior no respectivo sorteio.

* '«Huira» ""-mmerclal
A commissão especial do Código Commer-ciai esteve boje reunida uo Senado, sob a

piesidcncia do Sr. João I.ui* Alves.¦tor proposta do presidente ficou resolvidoque sc mandassem aos jurisconsultos doUislncto bederal e Estados o projecto desseCódigo, elaborado pelo Dr. Ingle-* de Souza,e pedindo-lhes eollaborcin na feitura doCódigo definitivo, com trabalhos c estudos,no praso máximo de seis mezes.
A. commissão reunir-sc-á na próximaquinta-feira para continuar no seu trabalho.'— « -HgeB»—.e— .

MHxir di Nogueira — Milhares de Cura» ,

1
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oxtenior bsfrvico

LQ AMERICANA,I
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jUgu-ãs palavras
Mo Mnter®Bici8([a

Jesa Foiison
, Pelo vapor "Holliimlla" chegou hoje n esla

capiiiil o tir. Jeau Frnnçols l'ousoii, conferen-
jclhla lu-lgn, quo anda cm cxcursSo pela Ame-
Srlcn dn Sú), narrando os horrores per quo pas-

sou a Min'pC«HlClin mas heróica pátria (lesuo li
jnvnMio ilos exércitos nllcinfios,

,' o Sr. Jcan Fousoil era, antes da guewa, di-
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O i". /cuji Francois Foiison

ITi
lie

ue Saii.t Selli.' nair do Theatre Royal
¦Igica.
Compositor thcntral dos mais apreciados,

om 101-1- resolveu elle pôr-sc á fre. '.. de uma
rompariliífi, fi.::end. uma excursão pela Fran-
ca. listava nessa excursão quando estalou a"Irigiu-roí.fiagração. Tomou s.m automóvel c ;
rc itmnciliiitauicnic pura Paris. Assistiu a i-.-i-
meira chamada e a mobilisação frí.necza.

— Foi por essa oceasião. disse ns o Sr.
.'.¦an Kouson, «iue live oceasião dc presenciar
e ler uma prova cabal do patriotismo do y. .-o

. fianeez. Pelas aldeias, por owh passei, a cn-
tluisiasr.ii') pela guerra era delirante. Tudo o
qne \i,
sc me
;i mutni,
dc for.i

•-d('..desde o cnthusinsmo c o prni.to
affigurou tão surprehcndcnlc cr mo

ão por que passou 1'aris: de unia cid;,dc
sileiros o de prazer, num momento se

cidade dc h ól -1 Asais-
presidente da Republica

is primeiras forças na

transformou em uma
ti á proclnmação do
c vi o embarque d'"gare" de Leste.

Vi Indo nquillo commovido porque tinha nh-1 solulii certeza de que ns theo,ias expendidas
por \od Benhnrdt seriam fotal.nc1.l2 postas
em pratica o o meu paiz seria fatalmente vi-
clima da sanha de um inimigo feroz c deshu-
mano.

Tombem linha eu a certeza dc que o minha
pátria não desmentiria o.s compromissos as-
sumidos perante as outras nações - o nosso
território não seria violado impunemente. O
nos-o Exercito era apenas de 180.000 homens
e a nossa população do sele milhões, Tinha-
mos que lutar com um inimigo dez vezes su-
perior a nós, com a circumstancin de que ain-
da esle estava preparado paia a luta de an-
temão planejada. Mas o nosso palri. tismo c
a nossa dignidade haviam de nos collocnr cm
frente a esse poderoso inimigo.

Quando o nosso rei 110 Pnrlamenlo fez a sua
proclnmação, ninguém mais leve duvid..s e lo-
lios se uniram para defender a pai ria. embora
rrentes de que fatalmente seriam esmagados,'pias morreriam com dignidade'! Sabíamos quenlrás do nós estavam os exércitos franco-in-'fílcMcs.mas estes de momento não ucs poderiamsoecorrer.

EffeeHvaiviente tudo o q:ie previa-nos sue-
cedeu: o inimigo violou o nosso território, cs-
niagoii o nosso Exercito, mas, tendo ellc'
poslo 11 mais tenaz e brilhante resistem
barbaria, os allemães tiraram o d
lícaiulo as depredações e dcshiin
conhecidas. Estava eu cm Bruxo]In
n nossa capital foi tomada, Vi tudo o que hi" praticou o soffri ns conseqüências porquem prisioneiro dos invasores. Qua-

O])-
;i á

fnr.o ] ;i-
iiridades já

rpiando

Iamfu
In

. também fui
recer os cmc
lores nllc.ii,

epois
11 i p

(ladi
ccnlr.i

- li
mos.

ii!Ie:t;ã«
cila.

da prisão do biirgo-mostrc Max,
eso, sob ,1 impulação de favo-

idos, dar fuga aos descr-¦¦ conspirar contra
fazendo propagam

JitOS

aulori-
escripta

como conseguiu Iiberlar-Sv 7 indaga

nnsn.
segunda

e .-linda
1 Vim 110 !:

cias e com
V

o mysle-
r.n 1. linha
dir-llic-ei

B-.uxellas,
nça, Suis-

uma cousa muilo complica'*..;
espero narral-a eom mimieh

ífereiiciu. Por emqunnlò
apenas que estive mez c meio cmfui para a Inglaterra, dnhi para a I'r:sn, ide., fazendo sempre conferências.
« í*" l.'l'a.,H;n fiz representar as minhas pecas
, -\ cíiixeir.nha" o "O casamento de ..•oulemeiix" por Brullé c (iuitiy. i: poisXe-so vi lazer uma excursão pela America do íiul.' ui a Argentina. Ahi, onde espera .. fnsor•"¦'¦¦¦¦? Ires conferências, tive de 17-zer seis•nho o compromisso dc voltar lá..1, continuar as minh, 1 conferen'-máxima sympathia.

Pornue «li'wrtenv-n0"^0 t1c fazcr Propnítanda

único no mundo mie tevelar contra n violação da
convencia*?3 

aSSU,»'Uos - >- nas suas
- - Narrarei anci

Indo nquillo que X'X„X .'."'.V "s "'•"'"'•cs,

o seu
a corai
Bélgica.

vae Irai

rarliimenlo
cm dc nrote

nas

•I1111I0 d(io
mos com
belga, que

Jc in

com todos os
(|uc. senti.
Fouson, qnrmdo falava-encontravn-so um dipjoirataccehel-o c nos inforim ¦ dc 

', 
nnn sua primcna conferência terá Io;",- „„ wòx-ma semana, no Municipal. O Ihéma slrá"quando o.s nllera.iicü 1 itrnram cni

lepnis fazer -.níeren.
voltará a Buenos Ai-

'O 
que

Briixellns .
^JA-%\\ Jean Fouson irá
cias em S. Paulo. Dnhi
res o Chile.

Ps Lomml
•—=»«»»—.-

Sob í
ve hoje
cas da

ssões do
LBmBPB

prc.<
reun Ia esle-

; publi-
lencia do Sr. Alaor Prr
ia a commissão de obraamara dos Deputados.

i-orain assignados dons parcecres: um, do
tX,.,,,"mXS 

í"nK's' indeferindo o requeriraeh-
l* ° engenheiro Alencar Lima própu-¦ I ¦ co ulçocs para a construecão de uma es-¦id. dc rouagem do Rio a Petropolis; e ou-¦ '"¦ ^voravcl ao projecto do Sr. Evaristo do
;Ainaral, suspendendo a autoriho art. GO da lei n. 3.0S9, de116.itl

saçao contida
8 de janeiro

O
Aviação

As reuniões da Asso-
ciação Commerciai

O cambio a 12 e o augmento
de impostos

A Associação Conuncrcinl continuou hoje,
das 15 horas em dotírilc, a reunião hontcrtl
iniciada, com a presença dc lodn i. dlrcclorln
e do conselho deliberativo daquelle lilillllito,
para discutir os novos Impostos, assumpto
uxso dc real importância para ns o', -.its con-
senadoras.

Aberta a sessilo pelo Dr. Pereira Lurio, pc-
dlu e leve a palavra o Sr. Christian llcchlcr,
que leu ii seguinte proposta:"A discussão quo lia iiCtualmcnlc sobre n
taxa dc cambio, .'. qual acompanho cou. todo
o interesse, me leva n apresentar á As ocinçáo
Commerciai um alvltre do posslblllúndo de
abrigar os novos capilnos estrangeiros da mnlov
Importância quo procuram collocnção no paiz.
das oscilliiçòes de cambio. Si o Brasil dose-
jar que novos capitães estrangeiros entrem é
absolutamente necessário, estabelecer 11:1111 lei
que dè plena garantia a esses capitães, contra
as osclIlações do cambio e essa lei j-.o.Vria ser
formulada nas seguintes bases:"Contra o deposito na Delegacia do Tlicsou-
ro, cm Londres, ou em um banco da confia..-
ca do governo brasileiro cm Londres, IVrlím,
Paris ou Nova York (dc accordo com n na-
cionalidiide do deposllaiilc) de uma Importou-
ein que deve ser fixada uo íninimo de fm.OOO
libras esterlinas para cima, receberia o uepo-
sitanlc, ou a pessoa por elle indicada, no The-
souro Nacional nqni, em moeda corrente do
paiz, a quantia equivalente ao cambio Co lã d.,
ficando o dcposltnntc com o direito dc rehn-
ver, co.ilra restituição da quantia cm moeda
corrente recebida aqui, .1 Importância equlva-
leiile cm ouro que houvesse depositado no es-
trangeiro, c respectivamente na cidade cm que
Kiro feito o deposito."

Os bancos estabelecidos 110 Chile lém a fa-
[-ilidi.de dc fazer esla Iransnccüo até á impor-
lancln dc seu capital declarado."

Essa proposta foi, como resolveu o presi-
dente da Associação, posta de part' . ira (lis-
cussão 11:1 primeira sessão da directoria.

O Sr. Cornelio Jardim falou, depois, sobre
o iiiigmento dos impostos ouro, 1.. 4ü para
03 °iu, que nugmcntn cffècllvnmcnle dc cerca
de 20 ",". Sobre este ponto o Sr. Sampaio
Corrêa disscrlòu lougnmci.le, declarando, ;ifi-
n.-ij, que o nugmenlo dn receila s.-.n n redu-
cção da despesa não pode ser ncccltn nem pela
A. C. nem por quaesquer associações de ei :-
ses. E explicou o orador: são tres as soluções
para o equilíbrio financeiro: 1*. reduzir ns
despesas sen. nnnrchisar o servi.) '..ainis-
Irativo; 2°, augmentar ns rendas com os 110-
vos impostos, sem prejudicar os produelores,
nem onerar os consumidores; e 3», reduzir a
despesa e aiiginciitar a receila simultânea-
incute.

A'.s 18 horas, n sessão continuava. A nssis-
lencia era grande,

¦— ¦— Qmm*sQ$$Km % '- ¦¦,¦-.

O Sr. Luiz Dòmineties quer
augmentar o quadro

dos addidos
O Sr. Luiz Domingues, deputado pelo Ma-

ranhão, e o primeiro orador da sessão de
hoje, oecupou-so da sorle dos funccionnrioá
addidos do Serviço dc Prolccção aos índios
e Locnlisacão de Trabalhadores Naclonaes,
chamando a allenção da casa para o caracter
altamente moral e patriótico dos serviços
commctlidos úquclin repartição e para os
embaraços á sua acção efficaz crendos pelas
exigências orçamentarias. Lembra por isso
que a dotação daquelles serviços, reduzida
de 42 ^j" 110 orçamento de lííll, tornou-se
insufficiente para comportar as despesas es-
senciaès á repartição, que ficou assim obrl-
gada a mentir nn próprio objectivo. Accrcsce
ainda que a verba reduzida era a do inale-
rial o não a do pessoal, o que tornava logici
a extineção do serviço. Todavia, os funecío-
nnrios daquelle seniço, num raro exemplo
dc civismo, desistiram da percepção de seus
vencimentos 110 inliiilo d,i dotação pessoal
ser empregada nas despesas do material, evi-
tando assim a paralysnção dos trabalhos. Ile-
capitula então o orador os desastres de to-
da a espécie oceasionados pela suppressfio
dos funecionarios do Serviço de Protcceão
aos Índios, recordando a propósito os prejui-zos que dnhi têm advindo ao seu EsUdo
natal. Realmente, o Maranhão, diz o orador,
dc accordo eom o governo federal, despendeu
centenas de contos com os trabalhos do cn-
nal de Cumau a São Marcos, rcst.indo ape-
nas, como atteslado dc tamanhas despesas,
uma infinidade de machinismos o inslrumcu-
tos que, no inicio das obras eram manejados
pelo pessoal do Serviço dos Índios, mas ja-zem agora cxpnslos no tempo, parnlysados c
arruinados devido á falta de pessoal", não já
para movel-os, mas para conscrvnl-os, E' len-
do cm vista estas considerações c, sobretudo,
a altitude especial dos addidos daqnelU rc-
partição, recominendados pelo orador ás sym-
palhias da Câmara, que apresenta o projecto
que considera addidos ao Ministério da Agri-
cultura os funecionarios das Inspectorias dcProlccção aos Índios c Localisação de Traba-
I liado res Nacionacs, cujo serviço foi suspen-
so pela lei 2.812, de a de janeiro de. 1014.

Esle projecto foi julgado objecto de de-liberação da Câmara.
—¦¦ ,¦.„.¦—. ¦„_— t -Tjfr-ftr'—t——
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o
a terminar o inquérito aberto honlem

ua delegacia do il" distrielo para apurar a
responsabilidade dn seminarista Espiridlão
Theobaldo, áceusado de haver praticado umfurlo de «lentes e platina na casa The Den-
tal Manufiicluring, 110 largo da Carioca,

As provas contra o joven seminarista aro-
lumam-so, tendo elle próprio confessado o
delicio. Ao que parece, ellc 6 um dejoqui-
librado, pois, sendo filho dc uma rica la-
milin, em Alagoas,-não teria necessidade nl-
guma do lynihnr.

As autoridades ecclesiasticas, por isso mes-
mo, estão empenhadas em lmrmonisnr o
caso, estando dispostas a indemnisnr os ic-sailos.
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fijin caso Iristc
EníoquQGíiu o teleqraphlsta

do vapor (dVIaranhão»
A bordo do vapor "Maranhão" deu-se urairiste caso, que muito impressionou aos pas-sagen-os O tclegraphista de bordo, cujo ca-marote ficava contíguo ao do demita do CostaRego, começou, desde Maceió, a espreitar ospassos deste parlamentar. Tão insistente-mente o fez que despertou suspeitas, porpaitc do nllndido passageiro. Foi por isso

que o Sr. Costa Rego o intcrpellou c ellc
r declarou então o que pensava a seu respei-to: eslava convencido de que o deputadoalagoano era um espião allcmão...

O caso foi muilo coramentado a bordo eo commandanto teve de agir.
Hoje dc manhã o telegrnphista
Sr. Cosia Reco e rllssR.11

n Inglaterra jura que
ha ds vencer

—». •- ¦
A grande r.tanifotita-

çãi cie amanhã
LONDRES, 3 (Havas) — Amanha, cm

todo o império brilannico será celebra-
do o segundo nnnivcrsario da declara-
ção dc fínerra ;í Allemnnba. Nos milha-
res de cidades c nldeias, desde a capital
do paiz até ti mais remota colônia, ser.1
apresentada ao siií/rágío das populaçõesuma moção, concebida ncsles termos:

«Precisamente no segundo annlvcrsa-
rio da declaração da guerra, a assembléa
dos citbdàos (':•... (designação do Io-
gar)... .lifirma a inflexível determinação
de coníinuar até ü victoria final na lula
em defe3a dos kVnes de liberdade e jus-tiça que são a causa commum c sagra-
da dos aluados.»

Na África oriental o general Smuts,
commandanto drs forçassul-afrlcanas quettii combatem, organizará manifestações
cm todos os lenitorios conquistados aos
allemães. Os cidadãos brilannicos, reuni-
dos, voíarão a referida moção.

O general Rolha, primeiro ministro da
União Sul-Africntia, organisará varias ma-
nifesíações cm todo o território da con-
federação e todos os residentes ou go-vernadores brilannicos de todas as par-tes do globo procederão de égua! forma.

Esia commemoração fará refleetir os
allemães c terá o valor de um juramentosolemne, como o mundo jamais viu.
Vae ser* convocado o
pai*lanien..-o sepvio
LONDRES, 3 Havas) — Communicam

de Corfu que a Servia resolveu convo-
car o parlamento. O rei Pedro da Servia
e o governo grego foram já avisados des-
sa resolução.
Umaproszã dos avâa*

dores itaüianos
RGA1A, 3 (Havas) — Uma esquadri-

Hia de «caproni» bombardeou a fabrica
tle torpedos Whitehead, tres kilomclros
a oesie de Fiume. Os avladorc: lançaram
qttalro toneladas de explosivo, arruinando
parte da fabrica e provocando vários
incêndios. Um dos «C3proni», tendo sof-
frido algumas avarias, viu-se obrigado
a aterrar na zona inimiga.
Os fflMsfi3»Èín_o_ bom-
ísssrjíeaiíi uma povoa-
r-ãa isüdisíesa i^aíia-
iria — Os aviadores
iiaüãa n on bombar-*iesai« [t9MB<>as:zo
ROMA, 3 (Havas) — De manhã, dous

contra-torpedeiros inimigos bombardeia-
ram Biscegile, povoaçâo absolutamen-
te sem defesa c que não podia ai.
ferecer nenhuma vantagem aos atacantes.
Seis pessoas ficaram feridas, entre as
quaes duas mulheres, que se achavam
em estado grave. Os prejuízos màteriaes
são insignificantes.

Hoje, de manhã, cs aeroplanos iíalia-
nos bombardearam com suecesso o por-to e a cidade de Durazzo, lançando bom-
bas sobre o aerodromo, pontes e biva-
quês inimigos. O aerodromo, principal-
inenie, foi attingido varias vezes. Os
aviões italianos regressaram incólumes,
á excepção dc um, que foi obrigado a
aterrar em território inimigo.
Uma canhoneira ál.emfi

a Dique
I-IAVRE, 3 (Havas)—Uma canhoneira hei-

ga que cruzava junto à costa allemã, do Ia-
go tle Taiiguníku, poz a pique a canhoneira
allemã "Gral' von Gotzeu". O navio alie-
mão eslava desembarcando tropas, que i'o-
ram immedialnmente dispersas.
As enormes ünaãxas dos
austriacos nos dous

últimos rapzns
LÒSDRES, 2 (A NOITE) — Segundo um

calculo feito por um critico militar italiano,
as baixas soffridas pelos austríacos, cm ju-
nho c julho, nas frentes italiana c russa, cie-
vam-sc a estes algarismos fantásticos: 731.000
homens, entre mortos, feridos e prisioneiros;
Clã canhões e 1.109 metralhadoras, além de
material siifficic-.ite para equipar cinco cor-
pos de exercito.
os aSlesnãGs preparam
um novo assalto a

Vérílum
PARIS, 3 (A NOITE) .— Ha indícios muilo

seguros de que os allemães preparam um
novo assalto n Verdun. O.s allemães accumii-
laram naquelie sector numerosas tropas para
esse golpe, que julgam ser o final. O liron-
prinz, sentindo-se diminuído no seu presti-
gie, ameaça demittir-se caso o listado Maior
não lhe dè recursos para proseguir na sua
offensiva contra Verdun,

0

...ocurou
o Sr. Cosia Rego e disse-lhe que o haviam
assassinado, .1 ellc, tclegraphista! Mas os'a 

ser punidos, haviam

-aerodromo do campo dc
Santa Cruz

^«ron ò X ?' "píX1,í,n funeclonnf b acro-
linswind-0,0*^?0, 

rtiv S.anla, Cnu" ónfle foi
Sa^enA^0la.Nat,ionn1 fl<5 Aviação, di-
.Ti .rAS.c^-\hCnhyro ilaliíino Nicola Santo.•¦o nosso<Exercito começa-
*«¦ dous offieiaes
"'n a real'

assassinos haviam d
de ver,..

Foi, enlão, que se apurou que o pobremoço havia enlouquecido. Logo que o navio
aqui chegou foram dadas ns necessárias pro-
rldenclas para que elle fosse removido parasua residência.

— »—*H"fi 3»g8S*—t«———— ————————I..—

Os

mm/^^^.^^X^"^resultados.:

usinei ros de Minas nao
terão prêmios

BELLO HORIZONTE, 3 (A NOITE) — De-
debate, caiu nn Câmara, hoje,

ão, o qual mau
ar.j

pois de longo
o projecto em terceira disem¦^ i dar» premiar os asiueiros dc assucar.

Maffo Grosso^Estacio
do Rio.'

iy9wUí'i.cS'o we5'sus Má.up.Êciio
A' tributia da Câmara dos Deputados cs-

teve presente, hoje, ã hora do expediente e
pela primeira vez nesta legislatura, o Sr.
Costa Marques, representante de Multo
Grosso.

O deputado matto-grosseuse começou por
cstygmatisar a coúducta do general Cnota-
no dc Albuquerque na política do seu Esla-
do, por se atirar aos braços da opposição e
deixar-se subjugar por seus antigos advor-
sarios.

Em seguida o Sr. Costa Marques coinmcn-
ta um artigo editado por um jornal, de au-
toria do Sr. Mauricio de Lacerda, lamentando
qne o representante fliiminnn.se houvesse sc
referido com menospreço á assembléa legis-
lativa de Matto Grosso. A este respeito o
Sr. Cosia Marques lê os coinmcnlarios que
mereceram do Sr. Mauricio tle Medeírisr-os
conceitos do deputado fluminense, dizendo
que ns palavras daquelle jornalista respon-
«liam cabalmente ás afflrmações injustas do
Sr. Matiriclo dc Lacerda.

Beferindó-se ao discurso que na véspera
proferiu o Sr, Pereira Leite, o orador es-
tranhã qua esse houvesse declarado que a
scisão pililie.-i do Matto Grosso era cnnsc-
quente ao fado de haver o general Caetano
de Albuquerque montado guarda no Tiiesou-
ro. O orador não acredita que eom estas pa-
lavras o Sr. Pereira Leite queira justificar a
^v.a solidariedade com o general, que tem á
mão o Thesouro, Para honra dn terra mat-
to-grossens'c nem mu só dos membros da As-
semblén Legislativa quiz ficar com quem sc
acha de posse do Thesouro, a montai- guarda
para altciider aos seus novos amigos..,-

. —¦¦¦¦ " O-iB^OS**1 ¦¦¦

3 54- cie ©açadopes vaè para
R?8a%ío ©posso

SANTOS, 3 (A, A.) — Em trem especial
seguiu para S, Paulo o 5!' batalhão de ca-

i jadores, çoiu destino, a Matto Gro.ssa- 
'-- -

embarque do ex-pres:ifente
lieFiiies da Fonseca

'A* lidift em que somos lidos esln n cnml»
!".'.".,'í' pUtt>iin, a bordo do vapor hollnudox•llollandiii", o Sr. marechal llcnnc* da
lonsocii, S. Ex, sctjiie ci" compimhla dc
sou hOKio, o Sr, l.nri.o o hiironczn de Tcffi,
e sun Esma, oipoin.

Oiinndo o vapor atracou o enmaròto do
luxo tomado pnrn S. Ex,, o «pie lem o nu-
mero .11, estava nriuiiucutudu com Ilores na-
tlirnes c tinha ua poria a haudelra hrasl-
loira.

A's \C< horas mais ou menos os nlludidos
vlnjniiles chcgiirnni de automóvel no Arse-
uni do Marinha, onde t>e achava formada
mun companhia dn llutallião Naval, que lhe
prestou ns continências devlilan. O Sr. nlml-
riinte Alcanndro dc Alencar, muitos offieiaes
c grande numero de possong gradas, rece-
hernm o Sr. innroohnl Hermes o família.
S. Ex, abraçou, multo coininovldo, ns pes-soas que foram «o Arsenal levar-lho ns suas
despedidas,

O Sr. coinmnndanlo Tlilors Elatulng, re-
nrescuuinlo do Sr. presidente da ucpiiblica,
deiro bravo 11 Mme, Nair Fonseca c a con-
duziii .1.0 cães de embarque. Logo depois
tomaram a lancha 11. 'Jí, do Arsenal do Mn-
linha, que conduziu a comitiva para bordo
do "Ilollnnain".

O Sr, marechal Hermes, seus parentes c
possons que n ncoinpnnlinrnin, entraram no
vapor pela escada aniada do lado opposlo
00 cães. s. Ex, e comitiva foram recebidos
n bordo pelo cóinmandnnlc do "ílollandla"
c varins pessoas da sua amisade, quo aguar-
davam a sua chegada a bordo.

1-oriun-lhc orfcrecldas muitas flores,
No 'bar" o Sr. barão de Tcffó offereccunina Jaca de clinmpngne ás pessoas de suasrelações o das pessoas de sua família, quolhe foram levar os votos dc boa viagem.

0 í , í'."1 ,,c Marinha dcspcdlrnm-so domarechal.Hermes, cnlre muilns pessoas, os&rs. nimiraiilc Gnrnlcr, chefe do Estado
i/|n«ÍÍ \ ''•, ,F"fl',c,sco Valla.iares, almiranteívinppe. Itulnn. Inspector do Arsenal: Drs.
if vr't• I,i,yini'a-.,"-''i'bosn Oonçolvcs, Ah-nro(lç Iclfe, Leltq Ribeiro, minislro li.u-ns Gal-ao coronel José Muni,-, tenente Euclydesdo Fonseca c dcpulado Souza c SiivaO coinmandaiitc do "llollandia" marcoua sua saída para BS 20 horas em ponlo.o yioí.r.wni.v viaja ape.NAS COM UM CYL1NDR0

l,offfl»0«t0T í!ne ,!"}? Informaram hoje a
d ÍLÍm ?ol.lnn1ia", esse navio ao chegar
nrrK» íC0Vtcv° lim- dos t]o"* cylindros
m, ,?/ 

°-, 'l'z a vi:,«em «W nqni comma s6 machina trabalhando e «s im vaePaa-a a Europa.

anhada pon um
sufomovd

Quando pretendia atravessar n rua da Pas-Ü5K?' l]0™ ^.^.^ ?«us, Ae « CJL
VX-. , nilcíona Kiaae portugueza, casada

11, < o,"i 
° 

Í 
l"i,Vcssi' ,lns A"o"sos foi co-lido pelo automóvel .1. 717, recebendo di-

r Io\XUmV-- 
° "^«""enf' do «lesas-r o .ii110 evndm-se. A victima foi soecor-1 ida peja Assistência.

iu concordata, prorogou o
praso e, depois, pediu fallencia
rÍotar-nh nm,V'Ca.'\,d,c nioveis- * n,a ^ Ca-.oca, 110 u Oo, c entrou u ucgoelar. Affeito
««,',niu'c^,os 

<l0 commercio, á sorte ád-veisa, a todas as conseqüências, ia o Sr
r nCs 

Cr? 
^™-nd0 9. «egpcio 

'ás 
mil mi'-

,'.ii ' Lm dio apercebeu-se de que faziamelhor requerendo unir, concordata a umJuw, pagando a seus credores uma dctcrini-nada porcentagem. E foi assim que. um li.requerei, ao juiz da 4» Vara Civel, Dr SouzaC-omes, uma concordata preventiva com seus
^S" pngnr-lhes r, «|« por saldo de
fés meles' o' 

sels7Presl!,f5cs, no praso deseis mezes. Os credores cocaram a cabeça
posh''"m 

° s0bl''olho< mas acceitaram a pro-

o dlí0^' 1'^snrí,fn-ie "«.seis mezes. ChegouO. dia de ser paga a primeira prestação. O
o praso nao podia ser mais de seis mezes'»•'<* sim dc 12, um anno. Dentro de umanno sim, arranjaria dinheiro, venderiaminto... o pagaria tudo.
è» 2íí?£r2-"se os c,ií,s- <-,liasi ^ vésperas de
roso,, foi procurar o juiz c fez-lhe ver oue
í™™"Cn,e 

nS° P0dia ^av a ninguém
2 

C,^ llm' ,,c'n cm t1o»s o" Ires annosnem ei. um século. A cousa estava diffieil«ao linha dinheiro, não tinha mais nada. Oueo juiz lhe abrisse a fallencia... 
u,u,n,wue

Xo,]h\- .Sollzn Gomes declarou, por sen-lenço de hoje, aberta a fallencia do Sr. An-0111.0 Costa, que negociava em moveis a di-nheiro ou a prestações.
*—"glH-i 

n

3s

n.iVÒ , l^sidencia do Sr. Cunha Machadoesteie reunida a commissão de justiça da Ca-morados Deputados. W
O Sr_. Pedro Moacyr deu parecer favorávelao pro.ieclo que veda a remoção de funecio-nnrios públicos nomeados por concurso piracargos de categoria inferior, bem como a sua(leinissno, a não ser cm virtude de sentença

.indiciaria. Esse parecer foi nssignado unnnt-memente. Em seguida a commissão oecupou-so com o projecto que regula a rcsponsnbili-lüiíle «los funecionarios públicos.
Ficou definitivamente assim redigido e<^c

pro.ieclo, do qual é relator o Sr. GomercindoRibas:
Art. 1°. Sempre que a União for condenam-dn cm conseqüência de actos illegaes, ou omis-soes «los seus representantes, o Supremo Trl-Duna] Federal determinará no accordão rc-specln-t) que sejam extrahidns dos autos, nopraso de quinze dias, copias das pecas neces-sanas a instrucção da acção regressiva que,sol. pena de responsabilidade, será propostapeto ministério publico, contra o funecionariooimgailo ao resareimento do dnmno, que aI-azeiida Federal houver pago. A accão obe-uecero a forma suminaria.
Ai-tp '2\ O ministro da Fazenda, logo queo lliesouro lenha pago qualquer quantia, cmvirtude de senlcnça condemnatoria, motivada

por amos illegaes, ou omissões, dc representan-
tes da União, determinará, sob pena de re-spousabilidade, que, por meio de officio re-
gistndo se dè seiencia do pagamento r,o com-
petente órgão do ministério publico para esle
obrar inimediatameii.le como dc direito.

Ari. il". Revogam-se as disposições cm cou-tra n o,
—-— ,~—... ,-¦¦. ^«-«nggfrgm*- ,„, —^ ',,,>—

A sessão da Assembléa
Fluminense M quasi toda

íimebre
Sob n presidência do Sr. João Guimarães

renlisou-sc hoje a sessão da Assembléa Flü-inmehsc.
No expediente foram lidos dous lelegram-

mas, sendo, nm do prefeito municipal dc
Macahé, felicilando a Assembléa pela ciei-
Ção da mesa, e otitro do minislro da Agri-
cultura, agradecendo o çommunicnção da iri-
sl.-illação dos trabalhos legislativos.

O Sr. Buarque do Nazareth, occnpandò a
Iribuiia, pediu a iiotiiençãri de uma commis-
são para rever a lei n. 1.137, de dezembro
do 1912.

O.s Srs. Bulhões Carvalho, Julião de Cas-
Irei e Benedicto rcixolo rcqnereram voto de
pézav em neta, respectivamente, pelo fnlle-
cimento dos Srs. João Alves Meira. Adolpho
Ponco d» Leon e Francisco Glycerio.

. fomoarcccraia,á sessão '21 Srs. deputados,*

Faculdade ie Medicina
¦ II.1H ti

A posse do Dr. A ira nio
Peixoto

11 VARIAS RESOLUÇÕES
Em sessão íolemne 1. Condrogiiçlii/lln Facnl»

dade de Medicina deu hoje posse (.•. Dr. Alui-
nio Peixoto iu. carga dó professor ca'.háriratl«
co de hyrtlcnb pura o qual foi promovido i.pós
a julilliivfni dn professor rtoclin Paria. Ilió* o
nlíourso «10 director, cm nome da Confficga«
cão. saudando o rcccni-prómovldo, respondeu
o Dr. Afranlo PolHoto, em longo o burilado
discurso em que remomorou a his:iria du ca-
delrti dc hyglinc npôs ler-lhu exultado .1 mi-
perlorldnde, debaixo do ponto do vls|„ luima-
nllíirii». .sobre as demais dlaclpllnns. A' possaoslivcrnm prcsonlcs, nld-m dos mcmb.os 1I.1
Congrcflaçflo, o.s Srs. Dr, prefeito, cinde «le
Affonso Celso, Dr. Aurélio Vianna, professordi Faculdade da Medicina da llalila, Dr, A 1-
misto Viai.iiM. director dessa Faculdade, g. ,t-
dc numero do hicdlcos c cs(udniil*<,

_ Km seguida í. sessilo snlomm, rcunlu-sc a
Con frcga{ilo cm seKsftu ordinária, londo lio cx-ncdlcnlC sido lido um officio do vnfessor
Rocha Faria, agradecendo os cumprimentos
que recchera do director por ocensif. 1 do sim
.iubil.ição, O l>r. Maurício de Medeiros pr..-noz cm seguida, jusllflcnndo-0, um voto de
louvor e respeito no professor Itorli.-i Fmíii.
Foi unanimemente npprovn 'o, 

O professorNa cimento Silva so] liei ia a Inserção de iuii
voto pessoal seu de hômcnngc .» no seu cem-
p.-inhe.ro de trlitln aiinos do scr\' ¦ iC.u se-
guida o professor Mlgdel P.'reira Justifica a
proposta de dar-se .-1 dem.. .inação do 1'ocb.i
Faria ao ainpl.yllicalro de hygiene. Aindn porfim o professor Nnsclincnlo Dlllericturt, em
comniovida justificação, propoz que se Innu-
giirc nesse amphylhcntro o retraio do profes-sor jubilado. Foram todas as propostas una-
nimemento npprovndas,

Fórãm cm seguida resolvidos vários roque-
riincnlofl, após ler sido eleito para o conse-
lho privado o professor Afranlo Peixoto. Por
proposta dn professor Ilruno Lobo lei deter-
minado o praso de Ires mezes para íntcrsli-
cio imposto nos-médicos estrangeiros quo fo-ram reprovados c pretenderem se submetter
novamente a exame.

Resolveu após isso n Congregação quo as
homenagens nos lentes vivos consistindo em
ínsliillações de retratos ou denominações dc
salas, só sejam consentidas quando «le inicia-
tivn da própria Congregação.

«-om—o

A hygiene cia cidade
1^ ..;.(

O Sr. ministro do Intoi-ior
visitará o morro do •"*Santo An&onio

O Sr. rni.ii-.tra do Interior recebeu 1io"i?"
íil A°«u J?a".ll,e,<?'.?.m '""H" conforonela, o
pV !,; CC» Sehll, director geral do Saúde
rico .'. i\èy,7 " co»roroncltt sobra os sc.• 'v*1» uc iiygieiio, 1
miV.ult1'' (:,"rl"!i Soldl communlcou no Sr..minislro CM icm (|,ms| concluídos ot tr..ba-
*£?«. .' f"',Kl',"i;!"(' do morro do Saulo An-onlo1, lendo >. s. convdndo o Sr. Dr Cor.os Maximiliano para razor .... vN.,

COí^xVIUlNJICADOS
-^^^^^^_ " 

'"" '-"""*•- " "¦ !¦ II I |„

A coiíioufiíi.dade
'Xr*v>^v^x

resses - «

Os que ainda caem no
conto

Cnrca ("o sol« contos que vna!Ti
Ainda l.a os que caem .10 conto. A Iuspc-

clorin de Segurança apura agora dous con-
los «Io vigário passados nn avenida dn Mau-
gue, um de 2:880"""m, c outro dc 4:015*11(10.

A historia foi '.esma de sempre c os le-
sados os Srs. IJenedicto Martins e Antônio
Theodoro do Carvalho, vindos rcccnlenicnte
de Minas, aquclle morando aclualincntc aqui
nn rua 24 de Maio n. 119, e este 110 Hotel
Globo,

Chegou o «S!asg:w»
A's 13 horas chegou ao nosso porto o sal-

vou a terra eom 21 liros um cruzador inglez.
A fortaleza dc. Willegaignon respondeu.V\ 11-
cornndo próximo do "Barroso", o mesmo
navio saudou a nossa bandeira, sendo estas
salvas respondidas pele. cruzador brasileiro.

Pelas formalidades parecia tratar-se de
nm novo navio inglez ou algum que ha umanno não vinha aqui. Hnvla muita euiio-sidade par sc saber que navio era aquclle.
Afinal apurou-se que era o "Glusgoiv", de
patrulha no Atlântico. Desde que n-.jiicllcnavio aqui concertou as avarias recebidas
cm combate não mais entrara em nosso
porto c por isso foi que salvou n terra. O comniandante dn "Glasgow" visl-
tou o Sr. almirante ministro da Marinha c
eommuuicou que o seu navio estava se abas-
tecendo de mnntimcnlos para fazer-se ao
mar amanhã pelas primeiras horas do dia.

Nomeação na Jusfíça
O Sr. ministro do Interior nomeou o Sr.

Manoel Bricio «Ic Almeida para exercer o lo-
gar du ,'l" official dn secretaria a seu cargo,
durante o impedimento do effcctivo, que òb-
leve. tres mezes «Ic licença.

—«oS «¦!*»-

O cambio funecionou animado e em alta.
Pela manhã vigoraram as taxas dc VI t), 10,
12 í);.'l^ c 12 0|8 d, passando, pouco depois, a
melhorar para L2 5|8 e 12 21132 d, c ainda
novamente após, a 12 21)3- e' 12 ll|l(i d, ta-
xa esta que se tornou geral. Os bancos Ila-
lo-Bclga e Ultramarino também negociaram
á taxa de 12 23|!)2 d. O mercado.' porém,fechou firme ;i taxa do 12 lljlü d.

Fugiram os presos de
Guaránezia

BELLO HORIZONTE, 3 (A NOITE) - No
dia 20 fugiram da cadeia de Gui.ranczia os
presos Josó Faria, condcmnndo a 2S annos:
João Mnlhcus de Mello, condemnado a 14
annos; Ernygdio Ila mos, ladrão, que espera-
va julgamento. Os fugitivos abriram a porta
da prisão, por dentro, o sem que a policia
desse por isso.

I reforma do Eosla®
Os novos instünfos

inspeccionados e
equiparados

Ao Sr, minislro do Interior o presidente
do Conselho Superior do Ensino comnmni-
cou ter aquclle Conselho resolvido conceder
inspecção aos seguintes institutos de ensino
superior o secundário: Escola de Engenharia
de Bello Horizonte, Gymnasio Amazonense,
Lyceu Alagoano, Gymnasio Municipal Lemos
Junior, 110 Itio Grande do Sul, c propor ccini-
parnção: Faculdade Livre de. Direito do Rio
do Janeiro, Faculdade dc Scicncias Juridi-
cas e Sociaes do Rio de Janeiro, Faculdade
de Direito de Minas, Faculdade de Direito da
Bahia, Faculdade Livre de. Odontologia do
Rio de Janeiro, Escola de Pharmacia e Oilon-
tologia do Rio de Janeiro, Externato Gymnn-
sio Mineiro, Alhcncu Norlc-Riogramlensc,
Gymnasio Pernambucano, Escola dc Pliarma-
cia e Odontologia dc Ouro Fino.

lafouo filfjo g o fpan-
cafíoii no bahú

BELLO HORIZONTE, .1 (A NOITE) <No
distrielo de Anlonio Dias, cm Ouro Prelo,
110 dia 28 de julho ultimo, a preta Patroci-
nia Neves deu á luz uma Creança, occúltah-
do esse facto. Levantadas as suas suspeitas,
o delegado do referido distrielo deu busca
ua residência de Patrocínio, encontrando o
cadáver da creança ocenllo num baliu', com
slghaes evidentes de morte violenta. A cri-
minoia ficou presa na própria residência ald
que findou o resguardo.

Assasslnio cm Pirapora
BELT, OHOmZONTE, 3 (A NOITE) » No

dia 20 de junio, em Pirapora, a pequena fa-
rendeira Joanna Feltosa de Oliveira nssassi-
nnu uma sua própria tuteliada de nome Ma-
lia, '•» presp»

é o vinculo pode-
roso que prende
o publico aos ar-
mdzens cio
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MãkmÈÊiMÊÈm
A INDEPENDÊNCIA

Moveis artísticos
Moveis de luxo
Itioveis para todes os preços

RUA DO THEATRO N. 1 '

iÉiflt :^m§xXM JSBimi

uem boa ca sua faz.
•amTjaa^fagBWfTOTasai

nella se deita
'niaawteiCBweKtjapgi^pi

Pura que uni chefe de família se deite
tranquillo, ê preciso ter asscgtintclo o
tecto para os entes que lhe suo caros.-'

E, para conseguir, isso, começa-se peloterreno.
Nós lho venderemos cm condições as

mais suaves.

Informações completas com José RíilPel:
rua da Assembléa n. 1*28, l« andar; telc-.
phone C., 2.851, e rua da Estação, A 'J,
1'euha; telcplionc V., 1.054.

í^i-jJí-» p. |!i.i«-"i<-n Vestidos em plmncliia^nic c Daiato pill„ ,)nssei03i „uimamu.
iln. Sc-I> iiieiliilatC.Se úGíiOÜO, confecção ile Mme. Vargas.
Oillcina il" Palácio i!as Noivas, run IJrugiiayann 811.

9 r\ Prtii iifj/a Vcsliilinlios para uictiinas,a^cl 1 Ulljlvt- lioxovacs para ijaplisados. —
Weiliis pam seul.orns. llua du Asscinbiéa 11. 100.

mMOVEIS
Fnbricnção nrlislien do Gustavo Crns. Acnlic n di-

tiliciro e a prestações,
üipas pnrn meia ii.übilin, 0 peças, G0$000, Volu-

raoso stoek de lapcçiiiiiis.
PltEÇOS EXCEPClOíiAES

S, Largo cia Carioca, 9
.. ~ Souza Baptisía & C. ~. i

"3 I
"h'

¦mvxtm &-S í3?
Vendido hoje na füiitl da

casa
S O N HO O E O U R ó

na Galeria Cruzeiro.
Oscar &. Cüiiip,

João Garcia de Almeida
Clnririda de Andrade Garcia de AI-

meida, Dr. .loão Garcia de. Almeida
Junior, senhora e filho; Dr. Yilal
Anlonio Dyott Fonlcnclle o senhora,

j/m. Oclavio, J.Iariii Emilia c Alberto do'
*** Andrade Garcia; Maria .losé. Sophia,]
Arsenio o Georginn dc Andrade; Oldcmar, j
(iaslão e Raul Andrade, agradecendo a lo-
cias ns pessoas «|uc os acompanharam na1
sua dor, prestando as homenagens fúnebres
ao seu saudoso marido, pac. avó. sogro,,
cunhado c tio JOÃO GARCIA DE ALMEIDA,-!
participara aos seus amigos que a missa dc.:
sétimo dia será mandada celebrar sabbado,
5 do corrente, ás 'J 1|U horas, no oltar-inôç,
da egreja da Candelária, antecipando desde!
já os agradecimentos áquellcs que a esse
acto comparecerem.

Jsão Garcia de Almeida }
P. Corrêa & C, cxlremnmenlá

compungidos pelo fallcciincnto de seu
Sã|3!> prezado amigo e cx-?oeio JOÃO CAIU

CIA DE ALMEIDA, mandam celebrar,
em suffragio dc sua alma. uma mis-

sa de sotimo dia, sabbado, 5 do cor- |
rente, ás fi 1|2 horas, 11a egreja da Candeia*
ria, e para assistirem a esle acto dc religião'
convidara a todos os seus amigos, aos quaes I
desde Já se confessam suminaiíienle gratos.ij

¦¦ -—

D, Gsorgina isaaeson 4
O filho, rara, netos e bisnetos r-.-.n-^

dam rosar a missa dc 30° dia araauhã,-
4 do corrente, ás 0 1[2 horas, na raa^

^triz tí:i Gloria.' .-—
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Dr. Silva Araújo Filho
Doenças da pellc c sypliilis. Mudou

seu consultório para a rua Sete dc Se-
lembro n. 38.—lclcphone 5.510 Central.
Residência: 67 Marquez de Abrantes,—Tc-
Iephonc S31 Sul.

Üm roíifta em Anchseta
O negociante .Manoel Costa Soares, cstalielc-

Cido eom armazém de molhados á rua Nata-
limi Borges, em Anclileln, quclxoti-ce ás nu-
tcridndcs do 2'ò" districto policial de que nn
madrugada de hoje, os ladrões arron.L .111
uma das portas da frente de seu estabeleci-
mento e nelle penei rando, roubarain-11'o um
conto e novecentos mil reis em dinheiro, tres
libras esterlinas e um revólver.

O lesado desconfia de Augusto Bastos, seu
vislnho, e que era sabedor da existência da-
quellc dinheiro e logar onde estava . dado,
coincidindo essa suspeita com o dsjappnrcci-
atento delle,

Nll delegacia do 23° districto está aberto in-
emérito.

«^ 1

Inaugura-se em Caicó um
retrato uo Dr. Amaro

Cavalcanti
De S.inla Luzia, Ilio Grande do Sul, recebe-

mos hoje o seguinle telegramma:"Grande icgoíijo povo cnicoeiisc molivo
inauguração retrato ministro Amam (.aval-
caiiti, filho desta tciva, salão honra da in-
tendência. bauJacõcs — Gcorginj Nmbiegn,
presidente li'oeo Sertanejo do Caicó."

ta inaiiíjuiciçao na Avenida
Na Galeria Cruzeiro os Srs. Oscar ei C,

inauguraram hoje a filial de sua conhecida
casa lolerica "Sonho de Ouro", estabelecida
lia muito em local próximo á mesma avenida
Itio Branco. Aos convidados os proprietários
do novo estabelecimento offereecram doces e
bebidas finas, troeando-se saudações.

¦ «?» 1——

O que a poíicia pôde
reprimir

Os transeuntes o moradores dn rua João
flicardo, zona do 8o districto policial, estão
seriamente alarmados com um grupo de va-
gal) 11 ndos que se ocenpain em jogar foot-
bali em plena via publica c a oifender com
palavras obscenas as famílias que por ali seei: con Iram.

aclamações contra
uma empresa de

navegação
CÜRVELLO, 3 (A NOITE) — Passageiros

.iodos de Pirapora reclamam contra as pes-simas accominodações, a falta de asseio c oiiáo trato que são as únicas recomnieiidações
ila Companhia Viação S. Francisco, ' e Ja-nuaria e Pirapora. O ultimo vapor trouxe viu-te e lautos passageiros em dous e. marotos,somente. Ussa companhia é subvencionada
pelo governo federal.

I com a vista
Constituo grande perigo para a vista a com-

_.a das lentes sem um exame rigoroso. Quemprecisar comprar óculos ou pinee-nez deve ira casa Vieilas, á rua da Quitanda 99. O exn-me o gratuito das 3 ás 11 da manhã e dc 1as o ua tarde.
I i<«fca. 

As irregularidades administra-
tlvas na construcção do açude

da Serra dostavallos
O Sr. ministro da Viação enviou ao enge-nheiro Seraphim José dos Santos 1111» offieioda Direciona Geral de Obras Publicas, eom-municando que do inquérito ndmiuistrativonberto para apurar irregularidades altribuidasaquello engenheiro, chefe da construcção doaçude da Serra dos Cavnlios, cm Caruaru, Per-niimbuco, nada resultou que redunde cm des-lavor do Dr. Seraphini José dos Sai" 011 dnsua honorabilidade administrativa.
Assim sendo, communica o offieio a q-ie nosreferimos, o Ministério dn Viação mandou r-Cllivnr o inquerilo ultimado.

Um antro de jogo
2 de ladrões

A policia recebida a bala
O colebro Anuuio Evanaellsta

om scona
Esla madrugada travou-se um renhido ti-

rutelo 1111 Siiiulc, na rua Santo ClirUto, A po-
liri.i o |m|iiil.iri'i iiiipi-iili.iiiim--e na luta,
qiiu alarmou lodo a clrcumvlilnliancn, Tra-
lliva-H0 dc um eereo a uma casa ilu Jugo, o mi-
brado 11. '."-'.'•¦ onde sablii a policia reiiniam-so ladrões conhecidos

o desordeiros eiinlii-
iiia/es. Os jogadores,
lendo i\ frente o dono
dn caso, de nume Pe-
tit, tentaram impedir
.1 entrada da policia,
offerecendo grande rc-
ilslcnciii, até u pontn
dc usarem de suas nr-
mas, Depois tle uma
troca enorme ue líro»,
a puJicia conseguiu
Invadir n caia, preu-
deiido em flagrante
um grande grupo de
ile.iordeiriiH e ladrões,
entre os quaes calava
Ângelo Evangelista, do
qual nus occupAmos
lin dias, cm uma sen-
¦acionai reportagem.
Petit fugira pelos fun-
dus da cana.

A caravana policial,
chefiada pelo .'!" dele-
gado auxiliar, o major

Bandeira de Mello e o Bub-Inspcctor do Cor-
po de Segurança, conseguiu apprehcildcr grau-
de quantidade de baralhos, uma roleta de
bicho, dados e outros pclrechos de jogo, cffc-
cluando a prisão dos desordeiros e ladrões
conhecidos, além de Evangelista: Antônio
Conrado, Antônio da Silva, Francisco Arenas,
José da Silva, Joaquim dos Santos, Joaquim
Pcliclo, João Domingos du Silva, .liiiisen
llraiiliu Monteiro, Bonifácio Paim a Hilário
Pires da Silva.

Todos os presos foram autuados por terem
resistido á policia e vão ser convenientemente
processados.

^9Êsm^L\\\m^.

Ângelo Euangclista

Armazém Ideal — Cattete, 209 — Teleph.
Central 4,060 — Gêneros alimentícios de 1*
qualidado; preços módicos — Entrega a do-
micillo.

Os que dependem do
Thesouro Nacional

Estiveram hoje, na A NOITE, os Srs. José
dn Silva, José Gonçalves, Bianconiano c Jo-
sé P, de Figueiredo, os quacs vieram dizer-nos
que desde maio têm os seus papeis, respectl-
vãmente de ns. 2.746, 21(1, 1G.7Õ3 e 10.87,'), no
Thesouro Nacional, e até hoje não tiveram
solução por negligencia dos funccionnrios do
mesmo Thesouro, que fazem o que querem.

-¦ •*•**

Assassinio de um jor-
nalista em Viçosa

MACEIÓ', .'1 (A. A.) — Xo município de
Viçosa o joven HonornlO Maurício, filho do
delegado dc policia, desfechou dous tiros dc
pistola, matando o advogado Miranda Aze-
vedo, que, recém-chegado de Canhotinho, 110
Eslado de Pernambuco, dirigia cm Viçosa
uni jornnlzinlio. Diz-se que 0 >:rinie foi mo-
tivado por questões forenses sobre terras.
O governador do Estndo exonerou o dele-
gado de policia. Para Viçosa seguiu o se-
crclnrio do Interior. Consta que o crimi-
noso foi preso

23*
r***»

Exposição Geral de
Be 11 as Artes

íleiiiie-se amanhã, As 12 horas, o jury da
exposição dc pintura, afim de julgar os tra-
balhos que deverão figurar 110 próximo "Sa-
lon", a inaugurar-se a 12 do corrente.

> «a» ¦ _

Cabaret Restàtiraiit I

I i lub Tenentes do Diabo
jiaawaai———a——m—b—m—

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE — das 9 ás 4 horas - HOJE

Suecesso inegiiaiavel de MlIlKO enigmático ceie-
bre imitador de cantoras a Iranlbrniação.

Contratado iliicctaiiienle cm ISiienui Aires.
Êxito extraordinária pelos ai listas sob a ilire-

cção do cabarcticr André Duiiiaiioir,

MIRKO
JES.NV co.ysjwm.i: .
KSTHKll CASTIL1.0 .
I.0LA.D1J HESPANHA.
IIKI.I.A VfiMUS. . .
ÜÊO-LYDHOIl. . .
CM0LMTA. . . .
IIOSITA
I.OS MINKItVIXI . .
OLGA BRANDIS!. .
CAIIMEN DEL VJLLAU
MIGN0.N'. ....

Iniilailoi' do liello Sexo.
Cuiitoiu lialo-Francez,
Cantora Internacional.
Coupletisla hespanhola
Bailarina a transformação.

Cantante ilulo-francez.
Cantora criolla.
Cançonetisla portugueza.Duetlú iliiliaiio
Ciintoia italiana.
Couplelisla hespanhola.
Cantora franceza.

Variado corpo ile bailes sob a direcção ilo nrofos-
sor CYR0.

Suecesso pela TUE-DIADOLIK'8 iZICAXE 01V
CUEBTER,

¦-¦—¦—1 -Httfr 1

Processados por
vadiagem

Estão sendo processados por vadiagem, na
2" delegacia auxiliar, Manoel Alves, Antônio
de_Oliveira Cosia, Diogo Teixeira (jiiima-ãcs,
João Tavares Leite e .João Ferreira da Silva,

-*•—¦*z$&%m—'«—

^G&K t-Consulado geral do Uruguay
0

para
v id 1
nolic
casai
nolic
sido
Ouvi
fazei
nida

Si. cônsul gera! do Uruguay pede-nos
.m/cr publico que a Sra. Josefina Da-t lnbarnc, uruguaya, de 70 annos, pede
h cnm-va """"Filomenn Julia David,..um Vasconcellos, da qual não sabe

inròvmni a'!"os lciu,° ultimamenteinloimada dc que morava'na rua do
"PcZ 

iTrí 147? 
ti0 COnSUlnd°> ^'

Os desastres na ilha
lanna

Impressões te iatro.
Companhia ciuilrv: ho poílt

CQÍ6»
Trlnlnn llernnril occuim, cnlro o» inoilcr-no» 1-inui'iii.i ;i-,i|diii-. fnincezc.H, umn iltuneflo••'tie.i.ii. \- sn... comcdiiiH tèni um fundodu iilihcrviiçio liiconlestnvcl. 1'or corlo, o

ponto de 1'iu'tliln pôde rts veroí parecer Jn-vi-rohlmil, ijomo, por exemplo, <» postuladoOU) quo nu liiiíoln 0 "Potlt Cnfo", Mus, umn
vm i-slo ndmlllldo, ai situações oncníienm-
ju loglenmçnto o provocam offoltos comlcoHirresistíveis, cm quo os ditos brotam Obuoii-tnneiiiiieiitu. Seguindo caminho diverso dc
Ooorgos reyilenn, Tritlnn Dcnmrd não ac-
cumula os mil-pro-quOB, ns confusões, os er-ros do pessons, embaralhando ns situações
por tnl fórmn que impossível se -torna nar-nil-its. As ident» cômicas quo cllo explorabrotam do próprio enredo 011 do caracterdos persomi (emi, Klle tem o dom do» con-trastes os mais iniprovislos, e, ifas anoina-lias dos lypos que inventa, lin Símiifo 11111:1critica caricatural dc um uefcllotou do umnbuso,

Nilo lin negar quo "Lo Pcllt ÍCafo", su-
pcrlor, 11 meu ver, nos "Deux ciiiuirds", 1!um dos melhore» vnudcvillcs ilesas últimosnnnos. Si o segundo neto c do nm cômicoe ilu uni movimento irresistíveis, 81a uo pri-meiro uclo 'ilunçòcs muito engraçadas, con-trastes picantes, como o procedimento dcAlberto para com o palrão, quando procurafazer-se despedir por este c depois mudou-do por completo dc conduetn au atíScv da
presença do official dc jusllçn.

Mas, o que não consigo eoinprchcndor (oaqui repito a observação jA feita, por neva-••uni da repesentação dos "Deux ennards"),é n razão quo levou o Sr, Guitry n incluir
"Petit Café" 110 repertório dn sua "tour-

née'* u America do Sul. Tnlvoz o exito oh-lido uo Pnlnls-Royal? A razão í, por certo,muito fraca. Antes de tudo deveria-se lovarem conta m a comodln dc Tristnn Bcrnardso adaptava ao feitio do croador dc "Smn-
suo". Não lio duvida de que, si o Sr. Gui-try resolveu lucluii-a 110 seu repertório foi
porque o papol di» Alberto o seduziu, o ellese julgou capaz de o interpretar. Mas per-gutito, não se terá enganado o illustre nr-tislu ? B' nimba convicção que se cng.i-non, c esse já é o seu segundo engano, tendosido o primeiro "Les deux canards". Foiumn lantasia do Sr. Guitry querei- metter-se na pellc do criado de botequim, mas écurioso observar que elle não tem absoluta-mente a necessária, u Indispensável fanta-sia para u papel. 1211c i positivamente uniAlberto Iu.jitbre.

Jí para mais nggravar a situação, a com-
panhia franceza não dispõe de elementos
para desempenhar peças do Pnínls-Royal.E uma observação que já fiz iior oceasião

.,,, .C,UJI ,c,'n?I'ds" e que o desempenhodo "Petit Gafe" sò veiu confirmar. Poisnao e evidente, por exemplo, que a Sra.Céliat só nos podia dar uma "cocótle" mui-to /'comme il fnut" c não "comme il enln ul" ?
OIi! eu bem sei que o publico se riu mui-lo; mas esse riso teve por causa unicamenteo talento do autor e não o talento dos ar-listas. Peça engraçadissima, desempenhodesengraçado, — L. de C.

OFFICINA DE OBRAS DA A HOITÉJ "I
Já está funecionando esta secção das
oííicinas typographicas da A NOITF,
apta para a impressão dc livros, fo-
llietos, avulsos, etc, cm boas condi
ções de preço, nitidez c presteza.
As encomme.idas c fwlos os negócios
reialivos a essa secção devem ser
tratados exclusivamente com o Sr. J.
Severiano dc Mello, gerente, á rua
== Julio César (Carmo) n. 29. ¦=

Uni raid PeíropoIis=Juiz
de Fdra e vice-versa eni

onze horas
Registámos ha dias, com os elogios merc-

cidos, a resolução do Sr. Nilo Peçanha de
restaurai' a estrada União e Industria. Essa
estrada, tivemos ensejo dc assignalar, está
mais ou menos conservada, não sendo mui-
los os reparos de quo, relativamente, cila
demanda para ficar em condições do prestaror, maiores serviços aos Estados do Rio e
Minas, facilitando, como outr'ora, as com-
munienções cnlre essas duas importantes uni-
dades da Federação. E dessa nossa asserção
é prova o "raid" de molocyelc Juiz dc Fora-
Petropolis e vice-versa, que ncaba de rea-
lisar, servindo-se da União e Industria, o
¦Sr. Bculo Caldas. Esse "sportsman" partiadaquella cidade mineira ãs 5 horas, chegan-
do A de Petropolis ás 10.50. No regresso, o
Sr. Caldas partiu da cidade serrana ás 12.o,
chegando a Juiz de Fora precisamente ás 18
horas, fazendo, assim, cm 11 horas c cinco
minutos, o percurso de ida e volla, num to-
tal de 2SH liilometros. E:;sc facto dá bem
moslrn que o estado em que se encontra a
importante estrada de rodagem não é dos
peores. Os reparos exigidos, em alguns pon-los do seu longo percurso, não são de grandemonta parn que não sejam rcalisados im-
mediatameute, O governo do listado do Rio
já está agindo, nesse sentido, quanto ao seu
território, líesla, agora, que o do listado de
Minas não faça demorar as suas provi-deneias.

-•—«a«si».

AVISO IMPORTANTE
Banha Rosa lata 2Ç500 — Armazém Ideal—• Callete 209 — Teleph. Central 4.(16(5 —

Entrega a domocilio.
-> afigCSft»—*-

ae o. filho aqgpediram
oaesaltecío

r.ianoel Rodrigues Ignacio, propric:...;c, c re-siucnto á estrada de Nazarctb, na estação deAncliiela ha r.lgmn tempo que vinha tendo,por questões de familia, sírio attrito comosé GonçaIvcs, seu vislnho. Hontem, neom-Paniiailo dc seu filho de nome Manoel e da es-
fôfnin i ' ^ Procurou tomar um :'esforço.
alvêã i c. "ni fon'° e scu filho ,1c nm ca-
mo,»™ ,C1' coni rgnaci0 ° deP°is <lí! a»»l-
Io ,w i c,y'L''." cspnneoram-n-o brnUlaicn-io, .ilein de forle canivetadn que Mu..nel vi-brnn noi rosto do lado esquerdo de í-,',:io.¦Jo.. foi preso o seu filho evadiu-so.
£olben,o sí 

mc(1,cai01 V^ Assistcncin o re-.0iJIiç do-sc a sua residência, devendo sei- sub-mettido hoje, a corpo de delicio.
qucritó!70ttC'< ih n" mvki0 eMi «hwt0 in"

Quasi que diariamente estão se dando de-sastres nos navios da casa I.age ancoradosnas proximidades da ilha do Vianna, Alguns
factos"ali oceorridos merecem sérios reparos,visto nelles se denotar pelo menos uma fal-ta dc humanidade. De hontem para hoje na-da menos de dous desastres oecorreram abordo do vapor "Itotinga". Dous trabalhado-res estavam a bordo quando foram apanha-dos por uma lingadn. A casa Lage mandouabandoual-os, como de costume, sendo umem Nictheroy e outro no cães Pharoux.A policia marítima, vendo este ao abando-no, fez parar o rebocador que o conduziu eobrigou o mestre a lhe dar indicações mais
precisas.

Tratava-se de Antônio Joaquim Ferreira,empregado daquella companhia. Estava mui-to ferido e por isso foi soecorrido pela As-sistencia e removido para a Santa Casa.
l -BIT-, i

FaHece esn Santiago uma
illustre matrona

SANTIAGO, 3 (A. A.) — Na avançadacuaiie de 62 annos falleceu nesta capital arespeitável Sra. ü. Emilia Toro, ligada porlaços de parentesco As principaes famíliasua sociedade chilena.
. BUENOS AIRES, 3 (A. A.) - Todos os
jornaes publicam sentidos necrológios daveneranda senhora chilena D. Emilia Her-réra foro, fallecida em Santiago do Chile,e que manteve estreitas relações dc amisSiecom os proceres argentinos Sarmiento, £bberdi e Mitre.;

Um ciiauffeur apunhalado
Na praça da Republica, o ajudante dc"chauffcur" conhecido por "Bébé", teveuma questão eom o "chauffcur" VicenteBorges Vieira. Após ligeira troca do pala-vras, "Bébé", sacando de um punhal, vibrouum golpe no braço esquerdo de Vicente, fu-

gindo em seguida.
O ferido foi soecorrido pela Assistência,

queixando-se á policia do H" districto.

Err^poüces linhas
Pelas ruas do Cattete vagava hoje o lolico

Manoel Ferreira de Freitas. Um guarda-ci-vil levou-o até á delegacia do (1° districto,
ile onde seguiu para u Central da Policia,afim de ler conveniente destino.— Tres soldados da Brigada Policial, com-
pletamchte embriagados, promoveram de;-ordens esla madrugada na avenida Mem deSá. A policia do 12" districto prendeu os iu-disciplinados, mandando-os apresentar ao
general conimandaute da Brigada.

r——'frfttfr"-1 

Mulheres conflagradas
A gritaria era infernal. Ninguém se eriteu-dia no meio daquellc mulhcrlo todo. Depoisdo uma terrível luta 6 que a policia cousc-

gum saber do que se tratava. Não b.ivi.i mor-tos, mas havia um ferido. Tratava-se de Ru-fina Ferreira, moradora á ru.» Tobias Bar-reto í». 142, que havia sido "ruful.i" a so-cos e ponta-pés pela sua companheira deprostíbulo, Itosa da Natrvidade.
Na delegacia ao i" districto, onde tudoficou apurado, foi contra Rosa lavrado umu»lo de Cag«m(e.  —- .

0 que se passa
em Minas

Informações Uos correspon-
dentes esncclaes

t\'\ IMIIIIL

CIIIllSTINA
llegrcssiju de Villa dn Pod .t llrniu.. o depu-

lado Dr. Fausto Ferraz. Como quando anui
chegou do llii», o novo do ChrJstliin o roeobou
iigorn, fesliviiuicnte, nu sun volta daquella
villa, aló onde fora S. Cx, pnrnuymplior a
Inauguração dn hérnia do coronel QnB]inr Jpnó
de Paiva, prestigioso clicfu político local, fal-
tecido em IUIO. u n cuja memória u popamçno
Pedra Branqiienie, cm liomonngem As suns
grandes qualidades civlcas, erguem o seu bus-
(o em bronze no jardim dn incsmn villa.

O deputado mineiro, que iiijui gOH.l do
alta estinia, lem sido muito vlsilado cm casa
de seu irmão, coronel Albcrtino Ferraz, onde
se acha hospedado. „ . . ,

Na villa dc Pedra Branca, S. Ivx. foi alvo
de grandes manifestações populares. E de
regresso para aqui, aumcrosoa cavalheiros o
foram receber nas divisas daquella villa.

A oração proferido pelo Dr. Fausto ferra/,
junto n hérnia dn coronel Gaspar Joso de
Paiva, ua solcmnldndo iiiaugural, aif-ndou
biistauto ú numerosa assistencin.

CIDADE DO TURVO
Os diversos melhoramentos locnos — con-

cluiilos uns e inciados outros — constituem o
prenuncio do auras mais felizes para esta ci-
ilude que iiquellas que jA se foram. EntCO taes
melliorainentns rcgislam-se com prazer fl im-
portanto ponte que liga o coração Ua cidade
ao bairro do Rosário e que se acham em eon-
strucçfio, empreitada pelo major Francisco
Zuquim, proprietário do Hotel Zuquim; con-
certos du outras pontes que estavam prestes
a cair, de ruas e estradas o do encanamento
d'iigua, sendo que este, conforme a vontade do
actual agente executivo, Sr, coronel Domingos
Custodio de Azevedo Pinto, fazendeiro do mu-
olclplo, vae ser multo melhorado, sinão com-
plelaniente reformado.

Também se registam a orgunisação de r.nia
sociedade anonyma pura exploração de diver-
sos ramos de industria, inclusive i.rtefaetos
de folha, estamparia, ele., c o Collegio São
José, ora extemato, estabelecimento de inslrti-
cção primaria e secundaria que, brevemente,
passando a funecionar em prédio próprio, se-
rá conjuntamente internato. Figuram como
principal organlsadòr da sociedade anonyma o
advogado Sr. major José Bernardino Alves, c
como fundador do collegio o professor Arlindo
Cruz, director; o major Augusto Ernesto Pe-
reira, lente de francez, e o Revmo. vigário
Francisco Delgado, lente do latim c do outras
matérias,

A illtiniinação da cidade por clcctricidndtí era
também um problema dc magna importância
c que, graças aos bons intuitos do poder mu-
nicipal, já se acha em via de solução, 1'altau-
do apenas firmar-se o contrato com o arre-
mutante do serviço de Insinuação.

Com a presença dc um grande numero de
pessoas gradas, Inclusive muitas Hxnias. fa-
milias e gentis senhoritas, realisou-se, no
prospero districto do S. Vicente Forrcr, no dia
20 deste, o enlaço matrimonial do Sr. Sebas-
tião Francischelli, filho do Sr. Raphacl Fran-
ci&chclli, com a prendada senhorita Mercedes
Moreira, filha do fazendeiro Sr. Franklin da
Silva Moreira. Paranympharam os actos, ci-
vil e religioso : por parte do noivo, o Sr.
Paul BarUioldy, u por parle da noiva, o Sr,
Dr, José Gustavo Alves, clinico o vereador
municipal. Após o enlace, foi gentilmente of-
ferecida a todos os presentes, pela familia Mo-
reira, uma lauta mesa de finíssimos doces c
licores, sendo o joven par, nessa oceasião,
enthusiaslicauicntc saudado pelos mais jnti-
moo da. anon* A* 2iuHu "JiOU\u "SUIréC", ÇfUC SC
prolongou até as duas horas do dia seguinte,
quando todos os convivas saudosos so retira-
ram summanicnle penhorados pelo fidalgo
tratamento quo lhes foi prodigalisado.Vindo da capital do Espirito Santo, onde
exercia o cargo do secretario do presidenteMarcondes, acha-se nesta cidade, com sua
Kxma. familia, em visita a seus progenitoreso demais parentes e aos de sua consorte, oSr. Dr. José Bernardino, filho do major Jo-
sé Bernardino Alves.Veiu a esta cidade, em serviço de seucargo, o Dr. Américo Otran Salgueiro, delega-
do de policia da comarca de Ayuruoca.

MÀCHADINHO
E' lamenlubilissimo o serviço de illumina-

ção clcctrica desta localidade. O povo maelia-dinhensc, realmente indignado eom os abu-sos da empresa que fornece luz a Machadi-nho, 'vem 
protestando quasi diariamente con-Ira tão deficiente serviço, e, ainda agora, va-nos dos seus principaes representantes fir-maram um protesto — abaixo assignado —

naqucllc sentido, resolvendo ao mesmo temponão pagar o consumo de luz o mez corrente c
quantos decorrem sem quo a Companhia .Mer-cantil e Industrial Casa Vivaldi melhore o ser-viço.

Devido a má insinuação do apparelho con-duelor de energia, o qual é o mesmo dos tem-
pos cm que a empresa Vivaldi começou aexplorar o serviço em questão, embora se. com-
promettessen reformal-o immediatamente, têmse dado vários desastres e alguns fataes. Es-Ia no numero destes e é o ultimo delles o as-sassinato — diga-se assim — do infeliz an-euio Joaquim Jeronymo, na estrada daqui para Machado. O extineto foi victimado pelosfios sobrecarregados de energia eleclrica queatravessam o referido caminho no logar deiio-minado Vargem.

. I Ug»fcB—1 ¦ , ¦ 

Iiiinpatloi' o poitíloi' universal
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E
"Illuslração Purlujyueza"
Magnífico o ultimo numero aqui chega-do da "Illustração Portugueza", o qual 

'te-
mos sobre nossa mesa de trabalhos, trazidoa A NOITE por um dos seus agentes neslacapital, Sr. Martins e Irmãos.

¦**sÇ45 &»»•-«—

ã polida atrás d© im®
O Dr. Abelardo Luz, delegado do 23° distri-do policial, varejou liontem, á tarde e á noi-te, varias casas de jogo, apprchcnilcr.io listas,talões, carimbos e caixas, obiectou c .es per-tencentes no jogo do "bicho".
Foram presos também vários ngenciadores evendedores do referido jogo.

Desgostos «RH

E um tiro acabaria tudo
Desempregado, lutando com diffículdadcs,o empregado de commercio Aristides de Azc-vedo, solteiro, com tíii annos, estava porfavor em casa do Sr. Vasco Pereira, á ruaBuenos Aires n. 4S. Hoje, ahi, tentou sui-

çidar-se, disparando um tiro n0 peito, dolado esquerdo.
A Assistência o soecorreu, trausnortan-do-o para a Santa Casa.

-o—«sajíj ÍC=>-k—

Madame vae incógnita,., res»
ponder á queixa da criada
,.!nM uamo !cllÀ,?C!1.io' Poraue a rapariga Ma-
f.ia Alves de Oliveira quizcsso sair do "ate-
i, i,5Uo0niat\ame te,n ;' avenida Rio Brancon. Mo, 2o andar, o gênio explodiu. E Mme.Silva Brandão apertou-lhe os braços, sa-

r'nAf™parlf foi^ Policia e ao guar-da qu0 lá foi madame disse que não queria
cV inVnuV.°™£S* P°r ™ ÜÍa á dd€Síl-

A curiosa historia
do suicida Varêda

OIMOÍBCilEIEl
k/WV/A/V,*'' ^ rs-^s^f v/ \/"N^\

Ainda ulio está cuniiecliln n myalorlpia lill»
lurlii de Hamilton Vil*
roda, o Infeiu rapai
que, nn semana pas-
mhIii, em um banco un
praia lio Ituv.ell, din-
jmroii um tiro nn rn-
Leva. A policia, HO lll-
teresse ilu descobrir a
vcrilnilcirn historia de
/nrcilii, bistorln eom-

pliciulM por umn íu-
mosa caria adi.ida nn
quarto do suicida, e
que depois se apurou
ser upocryplia, tv/.
com «im* o professor
Mlclielet, do ^nliinete
pholiigriiphleo. recon-
stitulssu i» retrato do
siilcldn. e quo •'• esle
que abi está.

O fignai nn testa
marca o local por ou-
ilu entrou a bula.

¦«»»¦ 

E'péssimo o serviço
postal na Barra

do Pirahy
Recebemos o seguinte:
'"Sr. redactor — Venho pcilir-vi.i n fiuczn

dc nppcllnrdcs, num ciinlinho do vosso jornal,
para o Sr. direclor dns Correios, conlra o pes-
situo serviço que está prestando a agencia da
Burra do Pirahy, onde são feitas as malas para
esla localidade, pois, vários casos de extravio
de cartas se lém dado como o que hoje acon-
teceu com o signatário desla. Sei quo dareis
bom acolhimento ao meu fraco pedido, visto
que sempre tendes nltcndldo ás rcclumnçõcs
justas como esta é, c peço-vos que acceiteis
desde já os meus sinceros agradecimentos, i—
Francisco Sodré,"

rln"—" - -f®'
FUMOS EM PACOTES
MARCA VEADO
—Excellentes qualidades——Recusac as imitações— íi

-ükaji)
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Para que servem os nossos
jardins

Moradores nas inimcdinçõcs das pragas i,.uin-
zc do Novembro, Affonso Penna e Saenz Pena
appellam, por nosso intermédio, para o Sr.
prefeito, contra a falta de fiscalisação nos
jardins das ditas praças, di» qual resultam sé-
rias altcnlatorias á moral, testemunhadas C.
rinnienle por quem quer que por ali ?-..í, Iu-
dividuos de baixa categoria campeam nesses
jardins: os bancos servem de leitos, tanto de
dia uoino dc noite; valdevinos dirigem gra-eejos pesados, acompanhados, ás vezes de ges-tos obscenos, ás moças que encontram, obri-
gnndo as famílias da clrcumvisinhança a con-
servarem as janelliis fechadas para não prc-scnclar factos vergonhosos. O jard ini da prn-
ça Sacnz Pena, sobretudo, está transformado
no melhor refugio dc vagabundo- JJ dizer-s.;
que essa praça era a mais frcqnèlilida por '.a-
üas as famílias que, antigamente, levavam seusfilhos para ali brincarem!

¦ '^»S—-«——, „

Tabolllão NOEMIO 0A SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 32,-Telephone 6112

A luta política
em Goyaz

Escreve-nos pela ultima vez o Sr, minis-tro Guimarães Natal:
"Sr. redactor da A NOITE — Ainda, e pelaultima vez, venho abusar do nosso benevolo

acolhimento na questão cm que mc envolveu
o Sr. deputado liamos Caiado.

Pela edição do vosso jornal dc hontem ex-
pheou-me o meu gratuito aggressor que, af-firmando "haver eu, numa reforma, paraperpetuar o poder nas mãos dos meus esta-beleculo a divisão do listado em doze círculoselcitoraes , não re referia á reforma consti-tucional, mas á da lei eleitoral, que tal di-visuo prescreveu.

Isso, porém, em vez dc lho attenuar, ag-grava a situação de incscrupuloso informaii-te, porque me altribue a autoria de uma leien» que absolutamente não collaborei, e nem
podia colliiborar, por ser radicalmente con-trario a eleição de deputados por pequenoscírculos, como julgo haver demonstrado, ejamais ter commellido a improbidade em ca-so algum de pensar de um modo o au'ir deoulro.

Demais, o Sr. deputado liamos Caiado sabe
porque os politicos cm Goyaz o não igiio-ram, que a lei eleitoral a que allude foi obraexclusiva do Dr. Xavier dc Almeida, de cuiaorientação divergi desde a discussão e apuro-vaeao pela Câmara Legislativa do pro jeclode reforma constitucional, alterado para peorno meu entender, em conseqüência de envn-das pleiteadas pelo Dr. Xavier, que entãooecupava o cargo de secretario do Interior eJustiça; tendo determinado essa divergênciaa minha lormnl recusa para collabornr nasleis çomplementares da reforma constitu-cional.

E aqui ponho ponto, porque a questão émuito pessoal para interessar a A NOITE, co meu tempo muito precioso para me nãoser licito gastal-o em assumptos tacs — Doalto,, etc. — O. Natal — Itio, 3—8—91G "

A moda e Mme. Guimarães
Grandes ateliers de alta costura. Espoeiaii-dado cn» costumes tailleur. Rigorosa confe-ceuo emrobes, soirée, promenade c mautenuxOraiul Pnx dc Paris, 1900, e Londres 191*2'Rua S José 80; telephone 4.094, Próximo áavenida Rio Branco.

-* "¦"<<*frfc--*-

Umr estrada de rodagem no

Fs2r™VV-A-- A.) -O governo do-stado vaç construir uma estrada de roda-gem ligando o município do Assunguy a estacapital afim de permittir também que a re-giao atravessada por essa estrada tenha
wH\Kp;;1° 'C01,, a estrada de.ferro do

," lra,la' r'»™ tíss'^ construcção será
Sal ° 

rca,ment0 dtí Segurança es-

As roubalheiras na Alfândega
do Recife

Vão já prodnzindo seus cffeitos os traba-mos da commissão que o ministro da Fa-zenda mandou a Recife para apurar as des-ni-agaiias rapinagens de que foi theatro aAüandegn daquella cidade e das quaes jános temos oecupado diversas vezes. De iá
nírá11'0 1,0J° ° seguinte telegramma:

RECIFE, 2 — A firma Silva Braga & C.recolheu a importância de 8:200$171 de di-rcilos e multas sonegados cm despachos deiirogas, segundo verificou a commissão queaqui esteve no começo deste anuo."esperamos que não se fique por abi e queos trabalhos da commissão, ainda em acti-viüaile, forneçam mais elementos para ces-
,',la.r» 09*Â,te ,se fFllu'am C3IB «» rendas da-'iucufi Alfândega.! ' — -

No matadouro do Suma Crua

Abatido* bo|e: SOI rezes, lil porcos", 2,1 CnM
iielros o 41 vilclloN.

M.ii.li.iiili-.: Ciniilldo B, de Mellu, ::., r .
II p.; Durhcli & ('., 14 r.i A, Mondes & c, «T
r.| l.lim. & l'illio>, ÜI r„ 10 p. o H v.j l.,,,,,,
risco V. Ooiiinrt, üíi r. u II v,\ t'„ Sul MlneU
ru, 11 i'.; Joilo Pliuontn ilit Abreu, 2\\ r.j (jjj.
veira liiiiiloH &. Ci, II' r., 21 p„ 2 o. u U v •
Hnsiilu Tavares, :»> r.. 20 n, o 7 v,| t:asiè,J
& ti,, 23 r.j C. dus llclullilMiis, 18 r,| J'mt|.
nho & C, IU r.| làlgnr ilu Azevedo, 2U p.j ,\„,.
berta lii-rtz, ft r.j V, P. Oliveira d C„ ^u ,.,.
l-Vriiiiinles & Marcondes, a p,, v Augusto Al"
du Multa, 18 r„ 21 e. e li v.

Foram rejeitadosi il 2|l l;8 r„ 18 p. c !l v
Foram vendidasi 88 rezes."Slock"! Cândido li. do Mello, 150 r.z Uu.riseh ti. Ci, 20."»: A. Mendes ei C„ 71,',; i.j,,,.,

ifi 1'jllnis, 817; Francisco V. Uoulnrl. 811): f.Sul Miiu-iiii, 81,• C. Oóslo de Minas, (i; ti. d.is
HrtiilliMiis, Kl); Joilo Piiiientii de Abreu, Ul*Oliveira Iritiãus & ('„, 208; Unsillo 'JVivnre*
l.i; Castro & C„ 70; Portinlu, & c , 55. |rji
gar de Azevedo, 80j Norberto IlerU, ;n:' {«,
gusto M. da Motta, 17, o F. I'. Oliveira & C!I2. Total, 2..VII.

No entreposto do S, Diogo
O trem chegou com 10 minutos do nfinso.-
Vendidos: 011 ]M 1,8 r„ D8 p„ 28 c. c

88 v.
Os preços forain os seguintes: rezes, de

Ç520 11 ÍOilii; porcos, de lí a 19100; carneiros,
de lí'2(m a 1Ç800, c vitellos, dc ÇGOO 11 8800.

No nintndouro da Penbn

Abatidas boje: 28 rezes.

DR. Af»í"ANTAKA GOMES. Tuberculose.
Roíliigo Silvo, 0. Ua 8 ás .1 — Ites. (dep. 7'.ni Sul

1 .«a»» .

B8umn fie
MISSAS
RcBiun-so amanbíí:
D. Jonquina C. Ferreira ltaino», ás fl ]]2,

na egreja de S. Francisco do Paula; 1). Tlie
resa de. Sampaio Ferreira, ás U, na mcsmnf
nspirniitQ Eueiydes da Cunha Filho, ás !) 112,
na mesma; D. Maria d.^ Guia. ás 8, na ma-
triz de SanfAnnn; Domingos Ezcijuicl do
Carvalho, ás í), na capella dc Santo Antônio
c Bom Jesus do Monte; D. Alayde Mendonça
Júnior, ás D, pg egreja de S. Gonçalo; Josó
Moreira Baptista, ás i) 112, na matriz ilo S.i~
cramenlo; D. Anna da Silva, ás (I, na matriz
do largo do Machado; D. Alice Ferreira Lage,
ás 0, na matriz de S. João liaptista da La-
goa; Josó Dias Garcia, ás !l, na Candelária;
pharmaecutico Ormindo Pinto d-: Azevedo, ;'^
9, na mesma.

EXTKKKOS

Foram sepultadcs hoje:
No cemitério de S. Francisco X er: Ray.

mundo Lopes Penha, rua Dr. Sá F eire nii-
mero 30; Maria Dias, rua d.» Relação n. ".7;
Antônio Nunes da Silva, rua da Prairha n. II;
Maria Gusa, rua BcnedJclo Hippolylo 11. 02;
Haroldo, filho do üctulio de Carvallio, "ua Sãi»
Francisco Xavier n. 74; Marianna Rosa de
Jesus Machado, rua Paula Brito U. 120; José
Joaquim Gonçalves, rua Theophilo "\" ii nn-
mero 203; Luciiula de Souza, rua Rea! Grau-
ileza 11. 208; Joaquim, filho de Joaquim Go-
mes dn Silva, rua General Pedra n. 227; um
feto, (ilho de Guilhermino Gomes, rua Pe-
trocliino n. 03; nsylada Beucdicla Francisco,
Asylo de S. Luiz; Antônio, filho de André Go-
mes Sanches, praia do Retiro .Saudoso 11. 101;
José Maria Ferreira Oliveira, Sanla Casa da
Misericórdia; Luiz, filho de Vilalinn Barbosa,
rua Paula Ramos n. 2; Odette, filha de Uva-
rislo Freitas, villa S. Lázaro 11. 10.

No cemitério de S. João Baptisln: AlfredoSantos, rua Ruy Barbosa n. 81; I:" clindn,lilha de Alzira da Conceição, rua Progresson. 14; Henrique Alves, rua Visconde de Ilnu-na 11. 97, cnsa XXXIV; nsylndu da Santa Casada Misericórdia Elvira de Oliveira, Hcsplatde Nossa Senhora das Dores; Dulce, filha dcMagdalena de Oliveira, rua Pedro Américo nu-mero 119, casa II; Dcniznrd Urbino de .SouzaGuimarães, rua Jorge Rudgo n. 80, casa NXVlNo cemitério do Carmo: Moutiulio Siraeirnilíospitul do Carmo. ,—Serão inhuniailos amanhã: *No cemitério de S. Francisco Xr.vier: V,i-dorvazes. de SanfAnnn Trindade, ás «,) horasma General Pedra n, -129; Manoel filho dòManoel Silva, ás 10, rua Senador Ponpeu nu-
m01'0.,'1?1'.. c Joa° B«Ptisla de Mattos, ás I),Hospital S. Sebastião.

No cemitério de S. João Baptista: José Au-gusto, hlho de Francisco Alves Martins, ás10 horas, rua D. Manoel 11. 70; Maria .\ugus-ta de Carvalho, ás 9, rua Barroso u. 227 efelicidade Conceição, ás !>, rua Deli" • n 53—Mleclua-se amanhã o funeral do Dr." Pe-aro Bosisio, engenheiro civil, saindo o fere'ri»as II horas, dn rua Riachuelo 11. 830, par; auecropole de S. João liaptista.
¦««*» ¦—Um retrato^

O artista João Thimoliieò da Costa onpoz,hoje, na Galeria Rembrnndt, um bcllissimo'etrato do Dr., Bruno Lobo, o qual tem sid»bastante apreciado. ^,

Um novo theatro na
capital paranaense»
ÇURITYBA, 3 (A. A.) — Conforme reso-luçao do governo do Estado, o theatro Gua-hyra será inaugurado no dia 7 de setembro

próximo, com a estréa da opera "Fnpilio
fnnóccntia", cujo librollo é tio poeta Kmi-
liano Pernelta e a musica do maestro Lco
Kessler. O cspeetaculo será de gala, com a
presença do presidente do Estado c de todas
as autoridades, espernndo-se também o com-
parecimento da Sra. viscondesso de Tnuiiny
o dos representantes da imprensa carioca.

KOLA SOEL
Tônico sem rival nas anemias cm geral

-i—*$Gtt*—<-

Para o director da Centra!
r e providenciar

Moradores da eslução de Andrade Araújo,na Linha Auxiliar, pedem-nos chamemos a iit-tenção du dirccloria da li. F. Central do lira-sil para o que depõem nas linhas seguiu-tes:"Scryindo-nos da Linha Auxiliar parn ex-
portação de nossas mercadorias, acontece que,quando precisamos de um vagão pai sua cx-
portação, somos obrigados a depositar naagencia 10?, para garantia desse pedido, e, m»
entanto, a Estrada leva quatro, cinco e maitdias a forncccl-o, sendo as partes, com esstffacto, obrigadas :i manter um pessoal perin,»-:nente, durante esse tempo, pois a Estradai
quando fornece o carro, exige que o nie.sníifseja carregado dentro de 24 liorr . ..vutailaí.
da sua chegada; o que é mais interessante «I
que, ilcjíois disso, fica o vagão carretado or-1tros tantos dias, á espera que haja irem do
cargas para o conduzir a seu destino. Alémdisso, as mercadorias que são transportadasem carros abertos, tacs sejam: lenha cm ln-
cos, carvão, ele., nunca chegam ao seu desti-no, tal qual saiu dn procedência, havendo sem-
prc no transito grandes desvios dessas meti
cadonas, o que é um abuso inqualificável.".—-tcsos». .-»

iVovas estações da Ocslc de
lli nas

Foi aberta ao trafego, na Estrada ile Ferrl!
Oeste de Minas, n estação de Bossas. situaiii(U-Wbw mo »'»ill»l.-, *l t^lili,tUÍ \IU UUMUAi ¦' ' i"""'«
no kilometro 38.0-10, a contar de Divinopol
Rs, na linha que dessa estação vae 11 Garças;
ponto Je cntroncaiúculo com a coinpanlni^
Estrada de Ferro de Goyaz. As estações Amí*i
deu Lacerda, Martins Guimarães c Carlos Rc-r-i
nardes, situadas na mesma linha, senlo cc
sideradas como C';tribo.s, cniquanio não íorciir

. li ¦; ii ifll 1*0 íTfte . •¦ "¦ ¦ "inauguradas».
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ppara que serve a

Elite Mnnicipal? _
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Ate ngora, para nada; daqui
para o futuro, talvez.,.

A nollcln lie que o Dr. Iloiihocl Pinheiro,
jAlrovtoi* do llílillolliccn Miinlel|inl, havia
jipre.sfiilado no prefeito basca para uma re-
iormo dessa reportlç/io, nuo, sem jiutlUcoll-
vi plausível, eslil ha muito coiiilemnndn a
uma inoi'tl\ Idade i'guolmelite linclvil ó Pre-
1'elliiro coiiio oo puhlieo quo (liinintu Inrffon
muni', se hoblliioi'0 â mio Iciiurn, levou-
nos a procurar Informes preciso... Falámoi
no Dr. Ilnphael IMnhelroí

| — Sabeinui que iiprcsentou ao Sr. profcl-
(o uma refornui para a Ulbilolheen Municipal,•• • liem a mo reforma, nõo. Ape nos pro-
curei honnoni mr ns destinos do lllbllolheco,
cjiii' dirijo, com o espirito elevado quo o Dr,

ISádré está Imprimindo aos vario;, deporia-
enenlos do Inslriicçilu Publica, cspacinlmciila
Aquelles epie dizem respeito ó eclucnçãn cio
pi.vii o preparo profissional da inocliliule,

lim lodo caso não eslá Impedido do
nos fornecer alguns esclarecimentos sobre a»
lia. es do reforma pedida ?Não. Anles ele mais devo dizer quo o
minha Intenção ncslc particular lem por fim
integrollsor a lllbjlolhceo Miinleipiil em suas

.verdadeiros funeções de ensino e educação,
lliisuirnudo-mi no quo ha de mai. moderno u
mui. perfeito, mais prollco e cfflclenle, em
assumidos hlbllolhecoiionilcos, procurei nas
Jcmbrouças que entreguei no governador da
cidade realisar o ideal em estabelecimentos*iIcsmi ordem. Assim é que lioüiins bnses tive o
cuidado de iulerciisnr especialmente uo apro-
veilamenlci du lllbllolheca os oliiinnos de lo-
tio-, as categorias do Districlo, favorecendo
de uni modo completo não só os professores'municipaos, 

como, de muilo perlo, o Escola
V\ormal,.as escolas primarias, modelo, jardins
!dc infância, an classes acadêmico:, e o ensino
[profissional, que, como sabe. é a preoecupação'do Dr. prefeito, como lambem representa o

> momento essencial do inslrucçiio c educação
jpur que atravessamos' inlcrcssanilo vivonicnle
as grandes massas escolares do operariado.

Polo que vejo, a reforma dará uma no-
vo feição, uma feição Inédita, á antiga lli-
liliothcca V

'"xoctamcnlc. F.' como diz. Bilillolhcca
dc caraejer u intuitos municipaes, pretendi,
nos subsídios da reforma pedidn, dar-lhe unia
prgani.sação essencialmente municipal, ele
jiiuclo que fique como um padrão para as suas
congêneres dos capitães dos Estados da União.'Como sabe, a cieonço começa emfim a ser,
entre nó-, uma preoecupação municipal, isso
porque, compelindo á União diffttudir o cnsi-
iin superior, iniiiistronilo-o aos gyiiinosioes,
ca lie priva ti vainenlc aos municípios o ihslru-'eção c educação, de todo o gênero, literário c
«profissional, fornecendo aos pequeninos mu-
niçipcs os meios cflicozrs e fecundos paro a
alimentação do seu espirito em formação.
Outro consideração cpie tive cm visla, quando
coiuplllci, em uma longo elaboração, nos tro-
lados especiaes do matéria, as bases da refor-
ma, foj o facto ineonteste de sermos um povo'que não lé. Uni uni paiz como o nosso a
principal preoecupação de um bibliothecario
deve ser a d illusão a mais ampla e mais pro-
funda da Iciiurn enlre as classes proletáriose a médio hurguezia, que cm muitos dos ca-
sos não lé. não porque abomine a leitura ou
seja analphabcln, mas porque faliam-lhe lo-
dos o, elementos para uma leitura, nor móis
rudimentar que cila seja.—¦ E ollcndc, einfu;— o esse importante
problema ?

— Creio ter achado um meio efficiente de
levnr praticamente o todos os recantos do
Districlo Federal uma leitura sã e patriota,o qual levará a Iodos os lares, a Iodos as cs-
colas; a Iodas os fabricos, a Iodos os centros
de população operaria; não só o prazer da lei-
lurâ, propriamente dilo, como lambem umo
íocilidilde extrema para a obtenção de novos
conhecimentos. Para isso, seguindo o exem-
pio ¦ iiitelligenle e de proveitosos "resultados
cios nõfté-omcricuiiqs; creio nessa reforma os
chamadas bibliolhecas ambulantes. E não
preciso dizer mais, meu coro collcga, nesse

palavras são

•l.a
de

rcflcciem come,
preciosíssimas

pódc tirar um
sso aliás é fácil

a necessidade

particular, porque eslas duos
claras como uma fonte puro e
um polido espelho todos os
vantagens que da sua pratico
instituto como o que dirijo. I
dc prever, vislo em geral
premente cm que se encontram os escolas
profisslonacs do Districlo, no manuseio cie
uma pequena bibliolhecn. Das palestras quelenho lido com os meus amigos Drs. Álvaro
José Rodrigues e Joaquim Cosia Leite, a cujo
cargo eslão as inspecções tcchnieas profissio-j:aes, deprchende-se a necessidade urgente n

,qne me acabo de referir. Vê, pois, que os ba-
..ses da reforma, que tive a honra de pedir ao
|Sr. prpfeito, vão de encontro o esses instantes
-nlercsscs do ensino, especialmente profissio-Jiol, que o Dr. Azevedo Sodré lem espalhado
por Iodos os recantos do Districlo Federal.E pensa que o povo vae procurar o Bi-
jiliothccii ?

Eviiienlcmciile, -nô •; mas por isso mes-•mn, pela reforma ciue pedi ao Dr. Sodré e queeslá conscnlanca com o critério por esse il-
lustre palricio adoptaclo' na sua geslão, a lli-
liliolhcca não esperará que o povo, irrespon-
Siivej por essa falia, a vá procurar; mas é ella
própria que vae aonde elle eslá, levar-lhe as
luzes dn saber e os meios indispensáveis para¦que elle possa, eni um futuro não muilo re-moto, por si mesmo e livremente, prover osmeios de subsistência animal c os encantos
do cultura c ela civilisação.

Estávamos satisfeitos .

Ba píatéa
NOTICIAS

O Tlieatro Pequeno no Trlanon
OThcalro Pequeno Ju mio \no fo/cr sim"iotir-

1100 a S, Paulo e Minas Geraes, conto fora
anle hiuilrm resolvido pelos, B0IIR (llrcrlliiTs,
ile necordo com o einjircHrirlii .losé Loureiro, A
s.viupolhico "troupe" piiltirla, demite dum
«oslo eiiplIvantciiuMite fidalgo dò Sr. .1. II.
Slnfíu, oecupaiá o Trloiiou, Suo eslréu ali será
aniauhà com unia peço eniiraçailissluia, uocln-
uai, "O micróbio dn amor", O Tlieatro Peque-
no trabalhará nii '.'liniinii cm especloculo. porsessões,
A estréa da companhia do Éden de Lisboa

.Devido oo oi roso na retirada da sua bagagem,
so amanha estreará nó Carlos Gomes a com-
p.nihia de opiTclos c revistas do líden Theo-
lio de Lisboa, Ivsso "Ironpe" piiitiigucza, (|iie
ali trabalhara ein espcclaculos por sessões, ap-
parecerá no nosso publico eom umn revlslu
(Ia festejado parceria lisboeta, (|IIO compõem
Urncslo Rodrigues, Felix lleriniirdes o João
Ulislos, Inlilula-se a peço "Diabo a quatro"O tem dous aclos e sele quadros.
A companhia Alexandre Azovcdo no llecrelo

I.Slréll depois de auianliá no Iteeivio a com-
panhia drainnllcn nacional, que Alexandre Aze-
cedo e Anlonlo Serra dirigem. Ussa homoge-
noa "inmpc", 

que lão bons espcclaculos lios
deu ha jjouc  Trianon, trabalhará no seu
novo Ihealio, lambem, em espcclaculos porsessões. Suo estréa será i o comedia de
Alfrcil ChpiiS, "A lindo funecioiiaria" ("'pellle fiiiicliiniiioire"), em que Crenillda
Oliveira fará o protagonista,
(i novo progrunima do llepublica

o llcjiubllca, com os seus espcclaculos cinc-
inalographlcos o de variedades, a preços popu-lares, está fazendo um suecesso evidente, o
amplo Ihealro da avenida Gomes Freire lem
.ia um publico numeroso, não sendo paro des-
prosar-se como causa desse faclo o orientação
Inlelligenlc da suo direcção, que proporcionoduos vezes por semana programmas novos e
altrahenles. Hoje, por exemplo, é dia. Como
numero dc grande ullracçfío, ha a oxliiblçõo dalhe Olymplan Troupe, com os seus seis ex-ccllcntos .-irlistiis, além ,|n que „0 programmaelas hios se conln "A Snmnritano", drama (ie.
grande inelragem e bem trnballmdo,—Parliii hoje para Pernambuco, onde vnena companhia dramático Adelinn Abranches.substituir o actor Ernesto vulle, (pie se achadoente, o aclor .losé Monteiro, um bom ele-monto artístico, que o nosso publico bastanteconhece. José Monteiro veiu Irazer-nns, pes-soalmentc, suas despedidas.

—Estréa amanhã no S. José o companhia demímica Molasso,
—A companhia do Theolro Pequeno vae dor-nos dentro de breves dias mu original orgen-uno, do Sr. De Marclli, "Os olhos"- 'H'*;?" Sf>W>adc no s. Pedro o illusionistal.a Iollette.
--Eslá, aclunlmenle, Irabulhando com sue-cesso no iheutro Col.vseu, de liueiios Aires, acompanhia italiana dc opera lyrica llololiev l!iHorn.
—Espeetaculos paro bojei Municipalmigre ; Palaee; l.a duchessa dei Rolrui ; Apoll.,, -siá salvo a Pátria"; S. Pedrocompanhia de variedades do professor Iler-moiiii; llepublica, programma variado.

-» ^»m ¦———______

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 5.955 Central^aua oà eoKSTiTgj.çlo ie. s
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O saneamento da atra paranaense
de Ponla-tesa
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SPORTS
Footba.

O urrnleli enrlocn
Paro amaiihõ, segundo a escola fellíi nem"iiiiimissao da lonlball, e,,ló malvado iini no¦ o c lieiiultlino iiiiiniii. dn scratch carioca,
12.1 u uiuulo deverá ser conlra o leam do

America, uo camiio dosle-
Naliiriiluienlc, si não

l,ANoite Mundana
wNiVRimnws
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uocoiit .ni metros u, vão, em moiitai/em sobre ama t/rota com 40 m.-lios de
profundidade, ptojecto do engenheiro Dr, Álvaro Martins
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MODSSTA
Conleecioiiani-fc vestidos sobre u^ ultinios

de Paris. Iliiu Pedro Américo 11, li, casn !),
inoilelo-
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Realisou-so
sociação Porlu
ria

1011! em no Associação
Luiz dc Camões
lionlem assembléa geral

iieza de Beneficência

impa
rglsmo

_ Palestravam lionlem animadamente, por dc-iras dos rcposleiros da sala de sessões da Ca-mora, oS deputados Caboclo c Moacyr. I'o-lavam os dous políticos riograndenses da
propalada npproximoçõo entre a opposição
o o borgismo, Procurámos interpcllal-os; oSr. Cabocla quedou-sc a olhar-nos muilo es-
panlado, mas o Sr. Moacyr, como é orador,
entendeu declarar-nos o seguinte:—Não Cogitamos (c o Sr. Cabeda fez gestode assenlimento) de npproximoção, com o
situacionismo riograndense. Si em ouli ¦,
lemjios, quando sc achava o federalismo cmsiluoçòes precárias, não houve quem pen-sasse em semelhante approsiinação, muilo
menos hojo, que representamos ideas e opi-
niões que vão vicloriosomenle ganhando ter-reno cm lodo o paiz. Isto mesmo ¦— jun-tou S. Ex. — já'-tivemos opportunidade clc
dizer ao nosso amigo c collcga Maciel
Júnior.

E o Sr. Cabeda novamente assenliu
nondo a cal

Ainda Indeciso, envio o primeira correspoil-
dencia 00 brilhante diário carioca, quo vae,
lentamente, se Infiltrando por lodo o cora-
cão do Paraná, c começa o ser lido nos mais
recônditos c afastados logares, onde nem mes-
mo sc ouve o grilo das locomotivas". São pc-
(meninas populações completamente insula-
das dos centros dircclos de coinmunicaçán,
perdidas entre montanhas, ou no melo do
sertão selvagem, balidas por toda a rudeza
do tempo, sujeitas ás variações infinitas de
milhares dc obstáculos que se lhes aiitolham
o todo momento.

Passemos a rápido synlhesc do historia do
scucnmcnla cm Ponta-Grossa, assumpto visa-
do por esto correspondência.

O empréstimo feito pela Municipalidade foi
insignificante, Julgando-se por isso não ser
possível levar a cffeilo um eiuprchcndiiiicnto
de tnilln necessidade, dadas as difficuldadcs
te clinicas (pie sc nos apresentam. Aconteceu
o que acontece em todas as cidades do Bra-
sil c em todas ns noções cm que o senso mo-
ral permanece indeciso, cxdrtixulo, mal ca-
vel. com laivos fundos dc otrophia de um pa-Iriotismo são c limpo. A poiitica sem entro-
ilhas dominou. As discussões pueris chega-
ram au auge. As paixões iiiflannnaram-sc,
lornando-sc violentos e perigosas. As ileliea-
dissimns questões tcchnieas desappareciom; na
ondo escura dos 11 ri Ignotos medíocres c clc es-
tylo terrivelmente aebnmboado, cheios dc eras-
sos erros do vernáculo. Ii nessa alniosphera
atormentada, cheia de sombra^ negros, foi quese deu inicio oo serviço dc oguos e esgotos.

O problema não era fácil. Qualquer u».pe-
elo do questão, econômico, administrativo, ti-
nho sempre grandíssimas difficuldadcs. Ii cs-
tas aügmentavam, porque a cegueira . poli-
ii a de adversários oppunha cruel resistência
o mordia (Íu5 6 íílldos,

Um dos sérios argumentos fnvòendcs enjj o
que consistio em fazer crer que "110 caso di
uma secea prolongada a água serio iiisuf-
ficiente paro os necessidades da ]ioptiloção",
e cpie "a cidade dc Ponta Grossa, o segundo
centro commereial e industrial do Paraná,
cresce dia a dio, .estende-se, dilola-se. pròlon-
ya-se. Oro, o calculo nao rtiiiulo, em cíiso ele
secco, para a população actual, é lógico que
não dará poro o futuro, dado o incontestável
progresso c o brilhantíssimo futuro de nossa
terra".

O argumento é suggestivo, c seria razão para
recuarmos demite desse errei tão monstruoso',
desse esbanjar inútil de dinheiro, si não fo-
ra o convicção, que temos acalentado, de que
essa argumentação é frágil, c parle ele um
ponto de visto errado, para chegar a uma con-
elusão egunlmente errônea.

A annlysc pela superfície, elegantemente

construída, através dc períodos sonoros, é a
que mais sc entrosa e se ceioeluno com o meio
nacional, a base é fraco e mentirosa ou. ns
vezes, não existe. Afnslam-sc lauto ela eme-
slao, do poulo principal, da verdadeira mira.
mie mais sc nos deparam pedantes cpie eslu-
cllosos patriotas e jornalistas de mérito.

Ii mais facto entre os milhares que exis-
lem. Toelavia, cumpre-nos esclarecer, deiihro-
var, descortinar o caminho, para que a verda-
do esplenda e deixe o nebulosa que a envol-
vç, formada pelas varias correntes de pai-xoes políticas c interesses individuacs, esmo-
liando ns interesses collcctlvos,

O engenheiro Sr Dr. Álvaro Martins, a quema Câmara Municipal entregara o serviço dc
águas e esgotos, dera áquellos informações o
mais formal desmentido. Tomando a si a or-
duo empresa, levou-o o cabo através dc mil
dissabores c de mil lulas.

lio mezes cpie a secco terra queima, pulvc-ijso os plontaçõer, paranaenses, levando o
desanimo c o desconforto aos lavradores, li
cm Ponto Grosso ? Respondamos: a água cor-
re abundantemente. Com a folio do preeio-su liquido ninguém se príòccupa. Ainda
íiiois. Si houvesse Ires vezes mais de popu-
loção, mesmo om caso dc secco, a água nem
chegaria o escássear.

Engenheiros notáveis que por aqui demnn-
ciaram, em estudos, .arfírniarani unanime-
mente: "E' uni trabalho que circumda de
glorio o engenheiro que o fez".

Outro opinião cgualniento insuspeita, egunl-
mente justei, de um vulto notável, é o do Sr.
Louro Müller; é bem digno de ser ossignuíocla
nestas pallidas linhas.

lim visita que fez á terra ponla-grossen'se, o
diplomata brasileiro af firmara: "E' um Ira-
bálho de mérito", c, examinando o local em
qu,c se acha situado a caixa epie distribuo água
para todo a cidade, pasmou, ao contemplar a
deslumbrante vista que Ponta Grosso offe-
i-ecio "Í10S sí'1'r.s olhos. Extasiado pelo encon-
to cia paizogem, de tispeclos orieiitaes, e da
cidade que desci- ondulando pelas escarpas dos
monlcs, dissera: "Pudesse eu ser o gual'(*iã
fiel deste local".

, Dous americanos, que ha dias por aqui pas-ÜRTImiv nno pudoram deixar de occultar a ad-miraçoo que lhes causara a execução do pl«-no para o abastecimento da cidade, c disse-
ram: "Como isto é bem feito e bem cuidado'".

Ii outros impressões, de sábios que viajam
ocoultamenlc são lambem confirmadorns cio
alio preparo do Sr. Dr. Álvaro Martins.

Agora, aos poucos, é que todos lhe vão re-
conhecendo o trabalho ulil c profícuo, o es-
forço indomável de quem zelo e sempre ze-
loii por sua reputação de competente, por seu
brio e por sua honra.

(Do correspondente)
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liiamoa porque nos campos da roím dn sul,
ulo dos quaes mora a maioria do, escala»
ui, o troining foi fracassado, num campo da
nua norte, então..,

<hi ouvimos que alguns dos cicaladus não
iriiu a São Paulo formando 110 scratch, como
mn prole,to é transformação ((lio Koffreu este
llll.llllllO.

Demite disso não será o caso da cnmm!;i<õo
Io fontlioll, nu quem delia faça as vozes, ohri-

gar os escalados a dor uma resposta defini-
Uva sobre a altitude o n«sumir v

li' bom que so ilrate disso, poro não so cn-
çoT, á 11 Illmo hora, elementos poro eomple-
lar O conjunto. Sempre* é melhor prevenir.

1'luitllllCUHP P, ('.
Amanhã, no fiold do rua Guanabara, o ter-

celro leam do Pluiulnoiisc Ireniirá cnlll o pri-
meiro do São Paulo. Para islli n eoplllln do
Fluinlnonse soliclla a presunça dos jogadores
abaixo, iV lã e nioia beira JJ ua sédc do club:

Saraiidy
Murlnclly — .1. Goiizaga^.TiMilof

Primitivo — Durão — ücorges
Coelho — listeves,— Cox — Costa Guaranyn

Ilcservas: I.uiz,' Heruldo; Mallagull, Mora-
lilulo c liugeuio,
O deenipate entre o fluminense c o Plamongo

O inalch de desempate, enlre os primeiros
Icnms do Plamengo e Plumlncnsc, será reall-
sado 11.1 terço-feiro, lã elo corrente, reverteu-
elo o produeto das oulradas em beneficio ela
C. I!. S., conforme ficou deliberado lionlem,

O match terá logar 110 grouild do Plumi-
ueiise, já offcrccido aos offcrtonlcs do bronze"Le Piitur Canotior".

A fesla dc nnniversorio do Fluminense
Apozor do lorde frio e ciinuhlado levo gran-

dc brilhantismo o festa realisada na excél-
lente praça de sports da rua Guanabara, cm
coiiimenioração elo nnniversorio elo ['lunii-
lien ;ò.

Tudo o programma foi fielmente cumprido,
agradado iminenso o numero do gyniUonna,
a quo concorreram scnhorilns, A assistência,
como sempre acontece, foi numerosa e fina. A
directorio c associados do riuiiiiueifse desli-
zernm-sc em delicadezas, cumulando os seus
convidados de mil finezas.

A elegante c delicioso festo terminou com
um chá dnnsnnlc, que decorreu no meio dei
melhor culliuslnsuio, agradando plenamente
á numerosa assistência.

lâoticiíirilo
Torneio de bilhar

Amanhã, ás 10 horas, no Nacional. Bi-
lhares, á rua Visconde do líio D ronco
11. 29, ro.ilisor-se-ó um sensacional torneio dc
bilhar, em 1.200 pontos, enlre o campeão
Slll-nmcricano Luiz Madureira e o exímio
amador Manoel Barbosa.

Os iniciadores dc tão importante pugna of-
ferecerão 00 vencedor da prova um prêmio
do avullado preço,

JOSÉ* JI/STO
1 ¦*•»• .

1'aze 111 íiiiiin, (11111111I1/I1
o, Srs, l)r, Aurellnn I.ial, ehofo do policiaia mirante Miguel Allloilio fin/a .liinior. |.'roi|.elüço Perdiiinnilo Co.ln, fuiieeloiiurln A» .Mi-Historio do ba/omlo,

„ -'V'\t nniios aniauhà a Nenlmrlln VlolelnSugadas Vláimn, filha do fallceido clinico Dr.1'rilllClKeo .Segadas Vltítiua,
- l'*a/oin iiimos hojei

Os Srs, |)r, IludrlgucB 1I.1 Ponseeii, Dr, III-filiei c Pereira, Dr. Prudoiiclii Gomes da Sll-
m.',„,7. ¦?.'* (i' U?PV t'",olu'1 IVlInt.» Vlcliio
Memíoníi 

'" '' Pn,no,MO Mil!Ut ,,a
Por mntlvo do sou nniilvcrsarln imlullcio

.»!„.. \i ll'.'!,u'm .iiuillos ciiuiprlineiilns D. .ha-quino Santiago Uinis, iirofossorn imbllca.i^
CONLEHTOS

No salão da Assbcloçflo dos limprcgo.lo.; ua(.ominerelo do Ulo de Janeiro rJallsa-"e dò"11h «o proxlino, os 2J horas, .. concerlo d..hor.Ntoiio palricio Corblnlaiia Vilaça, cnm oconcurso dc Mllc». Heloísa Ulocnu o MareltnBezerra. '
VIAJANTES

A bordo do ''Ilopoino" sokiiíu paro 1'lorio-nopolis o Sr, Frederico C. Clauscn
VIAJANTES

-Ilnspcdaram-se hontom, no PlumliienJU.llole, o, srs. Dr. Carlos do Castro, Antônioc.oridci. Dr. Isldro do Azevedo, Sllvcrln Car-doso. A do l.uz, Gabriel Araújo, coronel Lu-cas oblas do Magalhães, coronel João livon-
gellslo dç Araújo, Lucas do Magalhfios Júnior,Anloiiio pinho dos Santos o ramilin, Luiz doAlmeida, II. I.. X. Cabral, Júlio M. V. '*ui-
iiioraos, Dr, Francisco Leite de MagalhãesMarques, Alberto Francisco Corria, I.uiz lio-semberg, Severino Passos, Itomáo darei 1 <Carlos Ayres.

—A bordo do "Dcsnn" chegou hontem d<Lisboa o Sr. Dr. José Roberto do Macedo Soo,ros. mldido i' emíiiilxadn do llmtll cm Porlu
gnl. Durante os mezes de perinuivncln em Lis,noa, im desempenho de suas funeções, o Dr,José lloberto foi alvo de muitas provas 1I4iijircço, deslacando-se 11 banquete com que ohomenageou, anles ele suo partida, o presiden-le do Republica Porlugiiezn, Dr. llcrnnrdlnoalnçhado. O joven diplomata lem sido muitovisitado, devendo regrcssnr á Lisboa em do-zonibro próximo.

-*—aSSIK.—t-

GUARANÁ'
Poderoso forlificante do songue c reguladorde todas as funeções orgânicas: Coração, FI-liado, Ilins, Lslomngo, Intestinos o enfraque-

cimento dos Órgãos Gcnitiies. Pão 3SRÜ0 De-
posilarios 110 lti„ — CHAIIÜTAR1A PARA' —
Ouvidor, 120.
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Matóai®
Vor asma in.racçJTiu.

Pel
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ouz de

na As-
Meino-

Camões. Tendo o presidentee vice-prosidenle renunciado os seus corsos,Ioram os trabalhos do assembléa dirigidos
pelo presidente das osscmbléas geraes, liou-ve uma proposta para que os novos presi-dento o vice-presidente fossem escolhidos•por acclnmução, p que sc fez, sendo esco-lindos os Srs. Simão Fernandes ele Castro(¦ Joso Alves Pereira ele Andrade, oue foramlogo empossados. Passou-se, depois, a tra-lar do projcclo dc construcção dc nina novosede ou reforma da aclual. ficando o dire-cloria autorisada a resolver o assumptovendendo ou caucionando as apólices necos-snrias. Tratou-se, cm seguido, da fusão doLuiz dc Camões ó Sociedade dc Soecorros
Mútuos Marquez dc Pombal, Iravando-se oco-Jurado debote cm torno dessa proposta. Fa-
Ioram os Srs. João Cbrysostonio Cruz, Custo-elio Fernandes, Costeiras, Luiz Gomes dos
Santos, Nicoláo Fernandes, uns a favor e
outras contra. Um dos argumentos invoca-
dos pelos que combaliam a fusão era o de
que a Marquez de Pombal só podia contar
em seu seio associados porluguczes, ao passo
que a Luiz dc Camões era associação cosmo-
Jiolila. Afinal, posla a proposta cm votação,
foi npprovado por '18 volos contra quatro.A Sociedade de Soecorros Mútuos Marquez
<U- Pombal conta 85 sócios contribuintes c
õ(| remidos, sendo de 22 contos o fim do
social,

manhã, ?.o passar pelo largo do Ma-
o carroceiro Álvaro ,losc Teixeira,
seu caminhão, 11. 4.0(18, avançou elo

signal que lhe fizera o rondnnlc para parar.Observado, maltratou o guarda, que o pren-deu. Reagiu o carroceiro, promovendo gran-de escândalo. Accorroram guardas e o com-
missnrio do 0° districlo. c á força foi tirada
o carroceiro insubordinado da bolça de seu
vchiculo.

Populares cpie assistiam á scena proles-
lorom uns pelo que diziam violência, apoiou-
do outros o acção da policio.

>—-1»-M 

C em u&mp*%çm FORÇADA }
novos e importantes abatimentos nos preços do seu importantíssimo stock demercadorias dc superior qualidade, DE AEÉ^NH---!,

EM DEARHTE"sS-

Stuper-ior1 fiíó _Kgle*3. para cortinado, 4 ij2 metros de largura, que era do
preço de 7Í500, vende-se a 5^500 0 metro

Gase CÍíif ffoil, qualidade superior, que era
—— —®3

de 5*f), vende-se a 4^000 o metro

zJEk *
-««WB—

0 "faa" perdeu a senha ?
O vapor "Dcsna" somente hoje levantou

ferros porá zarpar do nosso porlo.Saiu ás 8 horas, mas chegando em frentea Santa Cruz voltou e a sua volta alarmou a
todos.

One teria oceorrido?
A cxjilicação foi fácil c pariIu do fortaTe-z.i. Aquellc navio, enfrentando aquella p;-ac.clc guerra, não deu a sonha combinada.
I*ni por Isso que retrocedeu c voltou ar

ancoradouro para sei s.,ir mais lorde. Quen'conhece bem a historia das senhas disse-nos
que esse "Iruc" do ''Desno" era apenas pai
fil elar leiripo 00 Iciíipói I.' que 1'nra da bar
ra lia algum navio de guerra á sua espera i
haUirulnjciile elle jirécisnva fazer ho
evitar um dcsenccnlrò.

oro pon
->--.-itaí-tir—1_

Br. Ki!p;a!; Ahrantcs r,","i;v
|icu) 1'oeiiiuotliora.v - Una S |oseí ioG ás -i
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Ao V. Baraíeiro-Avenlda Rio Brdnco 96 a
Inaugura-se a escola ao ar
livre da Ouintí

Vista
da Boa

Dr. Dantas de Queiroz' SR™ «>a-TüBBncoLO-
fali pelo Piiciinm-

thoiax e outros mellioilos modernos clc Iralamcnto. Con-
-iilliisilus s ás 11 do manhã. Itna Uruguayana, n. 43.

ti

As autoridades da policia marítima, quefaziam a rondo desla noile, prenderam o co-
Iraeiro Custodio Joaquim da Cosia, dono do
bole n. 207, por ser um gatuno contumaz e
nao obedecer ás ordens policiaes,

O "breu" foi removido paro o xadrez do
1° districto e o bote reinetlido á capitaniado porlo.

¦^•ata*— «-

Consultório Medico
a cortas ossignadas com

« o». 
Todos devem saber que o Armazém Ideal

vende: massas brancas noc. dc ln a 500 reis
o Uilo; assuear do ,'l", GSO: dito branco. 700reis, e fino a 720 réis —- Cattete n. 20!) —
leleph. Central -l.Oüfi.
•—¦—"- I <**&****"* '• '¦'" ***-*•

O que o povo de Nictheroy
come

Durante o mez de julho findo foram abo-
tidas no matadouro municipal do Nictheroy,
1.143 rezes, pesando 10!).2,"i9 kilos.

Ioram lambem abatidos 99 por:os, 36 car-
tiros e 7 vitellos, -í
Para xarque foram abatidas 178 rezei*

(Só se respond
iniciaes.)

V. N. Si — Tome uma pílula de Fandori-no. as refeições, oilo dias antes e durante nsregras.
Nõo existe medicamento para o fim que de-

seja.
RI. E. L. O, — Tome ás refeições, uma co-

Iber dos dc chá, de Phosphotos ácidos dc
Horsfords, cm nieio copo d'agua assueorado.

J. A. V. — Uso interno: Phospbalo trical-
cico, Rlagnesio li.vdratoda, Sal de Vicliy
ãã 0,25. Para uma cápsula, mande 20. Tome
uma após cada refeição.

T. T. T. — Tem vômitos? Quando?
L. A. I. — E' necessário o exame do san-

gue.
G. O. R. A. :— Nõo ha motivo para temer

as conseqüências do aclo que vae praticar;
muilo no contrario, só trará enorme beneficio
para o seu organismo.

A gymnnsticn sueca c os banhos de mar são
muilo nlcis.

O. W, G. —Uso interno: Urotropinn, Ben-
zoalo de sódio fiã 0,25. Para uma cápsula,
mande 20. Tome quatro por dia.

JDR. DARIO PINTO (Interino).;

Inaugurou-se lionlem a escola ao ar livro na
Quinto da Boo Visto, com umo freqüência
de GO alumnos. A escola eslá, enlrelanto,
preparada para receber 100 creanças. lisli-
verom presentes ao aclo o Dr. Afraniò Pei-
xoto e os ihspectòres Dr. Rodrigues do Sil-
veira c Egas Mendonça, havendo se reali-
sado uma pequena festo infantil.

©s bairros
—nfrv. i m H mVm*mmwmKmyKi^mm^mwm3tmm^*m*m**m

clamam!
-*Hm*r

Pequena fazenda
Vemle-se uma com magnificas arvores frutíferas,

vaceas leiteiras, aves dn rara, clc. Tratar cum o Sr. Se-
vero Iliiiilas, rua Snclict n. "20.

—— im • "Mr**** " """' ""

A extracção de mica em
Minas

BELLÒ HORIZONTE, 3 (A NOITE) — Fo-
ram lavrados hoje mais dous controlos de
concessão paro a extracção de mico. no mu-
nicipio de Peçanha, no vallc do Rio Doce.

********** w—mmmr*^*1 ¦,¦—n.-.-™———¦

O QUE E',' PRECISO OUE SE
FAÇA COM URGENGIA

HiVDDOCK LOflO
irrigar, uma vez por dia, pelo menos, arua Haddock I.obo.

S. CHRISTOVÃO
policiar, prender os vagabundos que in-

festam a rua Tuyuty,
BOTAFOGO

*— acabar com os footballers improvisados,
qüe não passam de desnecupados e rádios, os
quacs agem Iodos os clios no rua Marechal
Niemcyer, entre as de Rlenna Barreto c Gene.-
ral Polydoro, destruindo jardins e quebrando
os vidraças dos casas.

\m fsria ®$mrái@ no
Narram os passageiros dò paquete inglez"Araguoya", um facto oceorrido depois dc ;

deixarem a B;ihi:>. e que sc reveste de iriys-
terio. Quando aquellc vajior navegava pura 

'
o nosso porto, encontrou-se com um navio
de guerra inglez, que o intimou a parar. '

Pouco depois um bole Iripolaelo por ma-
rinheiros inglezes atracou nô "Araguoya" e
a sua tripolação penetrou nele navio, e|ue
jininedinlamcntc levantou ferros. Próximo da jillia dos Abrolhos o alludido paquete parou ;de novo c o cscaler do navio dc guerra foi ¦
nrriacjo, tendo o seu bordo apenas dous ma- I
rinheiros e um official do "Aragtiayá", j

Depois disso o paquete inglez nproou paro 
'

o llio e os passageiros continunm a 'não sa- \
bar o que significam essas manobras-, í

O «Bmiitinho-» íez íeio
l'm desordeiro conhecido pelo vulgo dc "Bo-

niljiilio" eslavo no Merendo Novo, promoveu-do desorei..-;;-. qtiando foi preso pela praça daUrinada Policiai n. S' .do 2" companhia, "lio-
nitiiiho" dclilieraiido não seguilujíjjra n dele
giicia, quiz resistir á prisão, pelo que ciii '¦ wcorro do sep detentor ocorreram o .'guardas ci.vis ns. 781. e I.0Ü8 c o soldado n, 288 do 2'l-otalliao da l; companhia. I^sto.s Ires ultimo.oram aggredidos pelo terrível desordeiro, quemes lez diversos ferimentos pelo corpoAs vicíimos ele "Boiiitinho" roram soecorn".cas pela Assistência e elle depois de subjuga,do recolhido ao xadrez do 5- districto poli-
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0 melhor e
mais elegante
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SOFFREIS DO ESTOsViAGO ?
TOMAE CN
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Martins Nalkelro &C. |Mobilias a prestações
• =1 ALFÂNDEGA, 111
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repros®nfiiç&o
a polida

Foi lioje feita ao chefe de policia uma re-
presentação contra a policia marítima, Um
filho do general Dantas Barreto, que é offi-
ciai de Marinho, queria, ao que nos informa-
ram, ir a bordo de um vapor inglês e para
isso quiz utillsar-se de unia lancha ela po-
licia marítimo. O sub-inspector Qordiui nõo
quiz ceder a lancha.

Dahi o motivo da zanga do official, que
hoje representou contra a policio marítima,
dizendo-se maltratado por ella. O inspector
Bailly foi á Central c explicou o facto no
chefe dc policia, como o damos acima. .

>-»•_¦-

mi íiíbíbílV Consultório: rua Sele""¦ "*¦ 
W" B de Setemliro n. 90, das

2 á3 4,, I\e3id, rua Mackado de Assis, 311 Çatlelè,

í
TIEDADE

'— calçar, sobretudo sanear, o rua Florindo,
que sc acha em estado lastimável de conserva-"íão.

FABRICA DAS CHITAS
fechar (í o que pedem os reclamantes) o

cortume existente ó rua Santo Henrique, o
qual está instollado num barracão, nos fun-
dos de uma chácara c funeciona sem o licença
devida,

MEVER
>— moralisar varias ruas desse populososubúrbio, notodaiiienle o de Dr. Dias da Cruz,

as quacs foram invadidos por numerosos in-
dividuos desoecupudos e decaídas,

LARANJEIRAS
policiar a rua Soares Cabral, onde são

assaltados, cm pleno dia, os transeuntes, e, n
noite, os cosas.

CIDADE NOVA
dar destino á malta de "moços bonitas"

que ora fazem ponto ó rua Faria, próximo á
dc S. Leopoldo.

i,¦^AA/\AllV'^/\/*^y^_A^v/\/vv^/^^ -vW

No próximo domingo a Irmandade de \
Pedro c N. S, dn Conceição, do Encantado,
fará realisar uma kormesse em favor do seu
(cniplo, constando de leilão de prendas, tom-
bola, sortes, pesca maravilhosa, etc.

1'iiiiccionorão varias barrocas sob o dire-
eção das irmãs Dl). Lavina Barbosa Lemos,
Marlclla. Maia Cardoso c Marina Moraes, ou-
xiliadas por senhoritas. Uma liando de mu-
sica far-se-á ouvir sob a regência do Sr. ma-
jpr Honorio Crey,

Amanhã, ás 19 horas, serão iniciadas as no-
venas dc N". S. do lioa Esperança c no dia
13, o encerramento com uma tradicional fes-
ta em louvor á mesma santa.

PROVÍNCIA carmeutana fmvmixen-
SE — Pelo capitulo .provincial, realisaelo cm
2'i de junho p. passado, no convento da Lapa,
foram eleitos: provincial, frei Cyrillo 'J'hc-
wes; definidores, frei Guilherme Meljer, frei
Eliseu van dc Weijer, frei Affonso van den
Borgh, frei Paulo Hurkmaiis; prior do con-
vento elo Hio de Janeiro, frei Guilherme Mci-
jer; prior do convênio de Santos, frei Affon-
so van den Bergh; prior do convento ele S.
Poulo, frei Cyrillo Tbewes; prior do conven-
to de Angra dos Heis, frei Brocardo de \'lie-
ger, e prior do convento de Mogy elos Cruzes,
frei Antônio ele \,irginc Mario Muniz Barre-
to; superior elo convênio do Hio de .Janeiro,
frei Eliseu von de Weijer e reeleitos o pro-curador do convento do Hio, frei Eliseu van
de Weijer, c o do convênio de S. Paulo, frei
Maurício Lons,

i ^ft»m ______

Um pescador de Itapubá
cae oo cooío

A historia e os narradores já são niuitc
conhecidos. Só o ouvinte Antônio Theodo-
ro de Carvalho, residente cm Itujubá, oiulcj

I c )'. seador c ele onde chegou ba pouco, í
que não conhecia a historia, pnr isso nãc

i foi sem razão que em plena rua Marechal
j Floriano Peixoto, ú luz solar, trocou d^u^
I contos c quinhentos mil reis por trinta c
I seis "pa lolcs" oc papeis velhos.

A policia dò 1 iiÍM.V!'i registou o "con-
i lo" c cumprimentou o Tlieòdorc pela es-

perteza.

SECCA0 INEDITORIAL

«a»»»-no i RflfM n Olhos, ouvido

maravilhosa combinação dc GüA-
RANA E MA CNESIA ELU IDA

- PODEROSO A NTIA Cll) O —

:U ?
0 Sr. Braz Mario veiu entregar em nossa

redaeção umas clnivcs encontradas na es-
tação ccnlral da Estrado de Ferro. 

'

Doenças do apparelho diges-
ílvo e do svsíema nervoso. —
Kalos X. — Dr. Renaío de Souza
liOPEs; rua S. José, \%. de 2 ás 4.

O Rio civilisa-se...
Mesmo os espíritos dotíflos dc mais bciio«.

voleiiciã não podem dci.\« dc reconhecer que,
mercê ela tolerância das nossa.; administra-
ções policiaes, o jogo lem proliferado enlre
nós, nos últimos annos, com uma exuberai*-,
cia que mais seria de appeteeer cm floração
de que maior utilidade pudéssemos esperar.
No regiiucn de concessões que a tradição v.10
implantando á» escondidas dos cânones ex-
pressos do Código Penal, o arvore damninhfl
vae medrando sem que delia tire o Estado si-
quer proveito que nos compense da ocção ne-
fasta que o jogatina está exercendo c va'
exercer mais e mais sobre os nossos costumes,

Assim, não nos causou surpresa a noticia
que lionlem nos foi segredado com ares ds
mais severa confidencia: — Moloch terá bre.
vcmeiitc no Rio de .Janeiro o seu iemplo mu-
xiino, onde elle nppnrcccrá aos fieis com ou-
ropcis cie um redobrado esplendor. Num llieo-
tro, lodo roso e ouro, sc vão construir os scuí
altares com umo pompa que Juvenal não des-
denhoria. As solos de banquelc estuarão de
vida na agitação dos golpes audazes do "boc-
coral" c da roleta c, solo c palco, cgualodos
110 mesmo plano .serão uni só salão monstro,
onde a coborte de devotos do Deus Azar, ao
som do repertório esfusinnte clc "beuglants
c cabnrels", repousará elas batalhas feridas á
conquista da Fortuna.

O contrato do futuro casino foi assignado
hontem, com pessoa muito em vista na 1 roda;»
da gente alegre e, assim, dentro dc pouco tem-
po, em pleno avenida llio Bronco, poderá o
llio clc Janeiro apresentar an estrangeiro bo-
quiaberlo um testemunho irrcfragnvcl de co-
1110, a sombra do nosso tolerância, floresce c
prospero o nosso civilisação.

Deste modo é que o Brasil, mesmo quundc
o miséria o abale como na quadra presente,
encontra sempre no nosso incoeicivcl espiri-
to de iniciativa o forço que o levanta do seu
abatimento e, impávido e brilhante, o foz rc-
nascer das próprias cinzas, como o Phenix fo-
buloso...

(Transcripto do "Jornal do Commercio
de lionlem, edição da tarde)*
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Cumiianlila dl Lolorlai Naolonnei
do Brasil

Extrncçfloí puhtlcnn, sob n flícall*HSOO dn governo federal, a» 'J ia o•os «iiliiuiilus n« 3 horast a rua
j Visconde do llnboniliy u, ii

AMANHA
' — "A««,W

Ifilooo
ator lStiüü. cm IIILIJ»

Depoli do amanüa
AS 3 horas da tardo

«írando e extraordinária loteria
Novo plano — 303 — G'

200:000 000
l'or lü?0OO, om vigésimos do

8800

•'Os podidos do bilhetes uo inlc
rior devem ser acompanhados dcmais lldü réis para o porto do Cor-role o dirigidos aos agcnlcs gemeuNaiarclh & C„ rua do Ouvidor
n. Ul, caixa n. 8I7. Teleg. LUS-VW. o na casa P. liiiimarâcs, Ho-
larlo 71, esquina do beceo das Cnn-
ccllni. caixa do Correio n. 1.27a

liiixovacs ooihplo-
tos para noivas, o
maior o mais varia-
<lo sorllmcuto pelosiillimos fi{jurinos

42$5Q077Q$i
130$, 150$,
180$e260$
*-*-*-¦¦¦»¦»-¦»-¦¦¦¦¦¦¦»

Valem o
dobfo*

A FORTUNA
H _^___^

Praça II de Junho

"CASA DA ESTRELLA
Grandes abatimentos

—I —ii
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Rua do Ouvidor 134-N. Marinhou C.-Rio de Jane.ro
————^——————»¦ 1 iip^mim li

Unibrtnioi boi noiioi fremioioi ijiiooita caia oontliuln a venuer iiui morca*
ÜOliill "'lii i;i,iii,Ii - i, ,|iii.... i

Cnmlioi branetu para imito (Heolamo), num ,i$Ofloi.mii ,i- liniii, i- com |,ui,i du niuiioliilA mini ,.,,,,,,,,.,„ íl&Vkl
CamlIAi liiiinniu min poliu cor rniilasln, (flooltmiu),tim9 !I»IHK>ihiimla 'iiuiu' ntii iio nyjamai ila curou luntatlg (proco redimo) n.i 8SÕÕ0Cbroulai do cratãnna mwcoi (lloclmiio), mim,,,., .,,., SflOO
Cuflcui do «epliyr itmlo. corei Miiildw», uma .. ü$o <i
Ceroulitulu laplijrIiikIm (grumlo reclame) um» mui :|:;'''"!'iii:,i. Americana., par,,., ..,., vr.niiIjicoi ii» puni ioda, roejamo n.,¦...«....... íjhhmi
timvaun liiigiiiiD, |nn,i 'i.i.i, líKiHl
Toiiiliiu limnwH pára nus» cum 8 l|á molroí(lloolnmo), n... íiSNOO
Ciilliiriiiliui iIii|i|uh o 'iiii|iii-., :i pnr ,...,.,. ÜSMK»Punhos, dlvonos müiieli», :i parei ,, :i$M>t)Moinado core» fuiilailn, parahomem,artigo mporlor, pur.no 1 í.'iOO

Remcitc-sc qualquer cnconimcnila para o interior, correu*
tio as despesas do iretc por conta do freguês.

LOTIililA
ú

S. PAULO
Oaraullda pelo frovcnia «Ia

filado |
Amanha

Scxfá*rclrfi| d <Jo corrente

SEROTREBOCÜ
J*JBMMWKI^ÊÍ999M^Ê9WmWÊKKÊMÊIÊKÊÊMtÊÊ^BkTÊK9999^

isto é, detraz p'ra diante r

COBERTORES

Qual o seu destino?

nos

CASCADUKA
PHARMACIA IQ DROGARIA

CAtlllil.SO ,..,
Consultai irmll i "'

j-H r.;..o a cargo dos
., 

'i.miiik. 
Srs. Drs.

Herculano Pinheiro, das 8 ás 10 o
das 13 ás Ifi horas, medico o porteiro;Manoel Poituza, mo llco e operador,
das II ii Cl limas J.M. Cardoso4 C.

EM

TUBERCULOSE
O tiiiiis muilcrno csnccifiio que cura í

o STRXÜLIXO, receitado o admirado pelasuolabilldnilos médicas du paiz o da Eu»
rupa. Cicatriza os pulmões, mata ns mi-
crobios, dá vida e «tudo ás pessoas lia-
ca>, anêmicas, dvspepllcas ncuraslhoni-
cas c fortaleço us nervos, iltmdò o vigor
da mocidado. Drogarin üranailo & Filhos,• mu Urutninyana, 01, Vidro .'1$; pcln cor-
reio, 7$.r>00. Conionas dc ntlcstados I

Sladt Inclieii
Restaurant, Gabinetes

ao ar livre.
Praça Tiradentes n. I. Teleph. ÜCr. Contrai

IKl.li::
Feijoada especial.
Gangica á bahiana,

Amanhã
Vatapá do norte.
Mariscos á bordaleza.
Mayònnaise de lagosta.
Ostras frescas.
Bacalháo a Gomes de Sá.
Sardinhas nas brazas.
Preços ao alcance de todos
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"OtERHESToSotlZA
-^Tor.iCO 

^C| ^(kDQ3 NERVOS ^SH!y[y
NEURASTHErO
¦*- MAO HALÍ10

^Tônico 00 Estômago
DYSPEPSIA
ÍNXAQCtCA

Tônico
00 intestino
ENTERITE __£/d UEHICULO CALMANTl

01 MCUSSMMia
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GRAKADO » cv-i de Marco, 14

Perolina Esmalte- Uni-
co

preparado uno adquiro c conserva a liei-
leia da pelle, approvado pelo Instituto de
Belleza, do Paris, premiado na Exposição
úu Miluno. Preço ;)§0U0. Vfi' m AltllOZI'i:it0l.i.\.t, suave o cmbollczador. Prcjo¦l.íOtiO. Bxijoin estes preparados, á venda
em todas as perfumarias o no depositoJoslc o dc outros preparados, á rua Sete
dc Setembro 11. 209, sobrado.

Vende-se na Casa Cirio

a

DINHEIRO
an

I

ü È llíi"
Indicações sciontitlcus sobro o local,

seu valor o sua aduptiicão a indivíduos
enfraquecidos, nu a tuberculosos.

Ur. vun Dullinger da Graça; Mem de
Sá 10(soLi)á3 3 1|-'. 1'elopli. 4.810

TODOS OS Tamanhos.
TODOS OS GÊNEROS,
TODAS AS CORES,
TODOS OS GOSTOS,
TODOS QS PREÇOS,

Variedade e quantidade,
enormes!

na .".Casa Leitão", largo de Santa Rita

8ue 
cores deve preferir?

^ual n pedra que deve usar cm seu anel ?
QunI santo vos acompanha para que possaes pcdir-lhc

a sua protccçilo ?
Como corrigir as correntes de defeitos que são contra-
á vossa estrella, si ignoraes qual seja esta ?

O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomante;
mas neste caso o dispendio 6 fatal.

Nús estamos liubililmlissimus a fornecer-vos o vouo horoscnpo, tem .dlipoitillo
du um real o basta que nos escreva, acompanhando um cuveloppo cum o vosso
endereço, franqueado a

R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
inilicnnclo-nos o mez do vosso nascimento, somente, c, pelu Volta do corriyof-eiia-
rçis.sc'0'ites do» ijix&jliidi.spciisavuisparu alMiijifX-UiuA-Vhlit' [rfCtpfü o feliz.

Não guarde para amanhã, que será tarde;
ESCREVA-PíOS IlOJIi MESMO.

Mi
Por i$ooo

Bilhetes á venda cm todas as
casas lotericas.

Compra-se
qualquer peça de
porcellana antiga, á
rua do Ouvidor, 88.

A Notre Dame de Paris
mAWúE VENDA com

c desconto do 2o *i.
Em todas as mercadorias

Está conSTjpado?= /ToissÉ Muito %

Capiuna

Einprcsla-se sobro jóias, roupas, (a-
zendas, Inotacs o tudo iiuc rcpreseii-

te valor

Rua Luiz de Camões n, éO
TELEPIIOXlíToia NORTE

[Aberto das 7 horas tk\
wunlifi ;is 7 dn noilti)

Vendízm-se
jóias a preços ba.raiíssimos : narua Goncjjives Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. 991 r—. Central

PREÇO DE 1 VIDRO R* 1IQOO >
iVEMDE-SÉ EM TODAS AS PRÀRMAÇlÁS-
DEPÓSITOS PBINCIPAÉ5:DROGARIA MCHECÒjtóÁriDRADAS-13^47

¦LABORATÓRIO:MOMCEÓPATICO ALBERXP LOPES iC
7- RIO. RUA ENGENHO Df DENtí?0 26. RIO

^mm&aÈamwm m

PENSÃO
Km casa dc familia dá-se

pensão com asseio c variada,
também a domicilio, por preço
módico, boa cozinha do inte-
rior. Inlorma-se no largo da
Carioca 16, 2' andar.

A' FORTUNA
Grandes abati-
mentos em todo
o colossal stock
de artigos de
inverno.

Grandes oífícínas
de costumes taíl«
Ieurs.
PREÇO FIXO

A' Fortuna

Não precisa cie reclame
LAMBARY

Agua mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Thcopliilo Odoni n. 34
Tolcphonò Noite 355

m , \

QUEM PAGA O PATO ?
AOtUELLE QUE KÃO COMPRA A

(ÍLI.-I»v

E. SAMUEL |HOFTMANNi
Travessa do

Rosário n. 13
Kmprcsta-sc dinheiro so-

bre penhores
de ouro, prata e brilhantes

DELICIOSA BEBIDA

J. LIBERAL & C. I
¦WTrjgsrr —et—im—

jftos Srs. Professores
Públicos

TtocomiTieiHla-so o exccllcnte livro de
leitura COiNTOS MOflAÉS e CÍVICOS DOcVRASIIi, do C. Góes, mandado adoptar
uas nului primarias jicla Uireut. ile Instí.:Miiniei|in].

Na livraria Alves, cintou, illustr. cc
235 pnfjs. 4000.

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Compra-se
qualquer (juniltidado cie joia? velhas

eom ou sem pedras, de qualquer valor ecaiileliw do «Monte de Soccoitoi; paga-so'Lem, na rua Gonçalves Uias ii. 37.

Mena Valentim
Telephone 004, Central

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhantina «Trium-

pho» para acastanhal-os. Fras-
co 3-V- Vende-se nas seguintes
perfumarias: Baziu, Nunes,
Casa Postal, Garrafa Grande,
Cirio, Hermanny e Perfumaria
Lopes; Nictheroy, drogaria
Barcellos.

MOVEIS
Grande deposito e officlna de moveis e col-

?ÍE?Vn> taPeCa1r!a> lonças, etc, dormitórios es-tVlo ai emao, ulhma moda, 5Ü0íi)OO0; mais barato
que qualquer ourra casa: salas de jantar, 580^; ditas de visita,estylo de grande eiteito, de 130$ a 180$, (estas mobílias sãbestofadas); capas para mobilia, nove peças, éo$ooo. Peçam cata-logos para nao ficarem illudidos com outras casas; Leão dosMares na rua do Passeio n. 110-(Largo da Lapa).

Que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada!

_. -r-, ao  .kV venda nas^nelhores casas de
electricidade do Brasil!

Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

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

Rua da Carioca n. .13, 2' an-
dar. Rio de Janeiro.

"WII fe Jgl
Gran bar e rotisserie

PROGRESSE
'II, líirgo S. Francisco de Püiila, il

Tclejiliono y.SU-Nuito
O mais confortável salão.

Primoroso serviço dc cozinha.
Menu j

Amanhã ao almoço:
Camarões au sauce rciiioiilndc .'•
Saimia de bacalliúo á sueca, •
Caldo ;'( Malhoa. . •'
Oacnlliáò d Uísilana.
Tripas á moda do Porlo,

Ao jantar:Frango A Gentil Pas to r.i. "i
Assado de vitclla ao Müiiroo. ;
Vul-ati-veiits á Ia toulouscil.

Ostras IVe.sctf
Legumes paulistas

Vinhos os mais excellcntes

HOTEL AVENIDA

ftwwwwi

CURSO DE PRÇPARÂÍORIOS
Mensalidade 25!$000

Professores do Pedro II Ob-
te-Te nos exames de dezembro
124 approvações. Rua Sete de
Setembro n. toi, 1* e2' anda-
res.

, 
m IMII| B

Mme, Suzauiie jTermina a 1-2 do corrente sua expo-1
sição dn Estação de inverno c previue |sua amável IVtguezia ([ue vciiderâ ro- jjlies de passeio, theatro, alailleursí, |com grandes reducções cie preços. |Todos os dias, HOTEL AVENIDA. S
quarto 2o5, 1- andar. g

©rataBahiana
Tendo passado poi: grande reforma esterestaurante, os novos proprietários soli-citam aos apreciadores deste antigo cconhecido cslalieleeiiiienlo o favor devisital-o, afiui do verílicareni a melhora,não só no estabelecimento, .como na co-iinha, bom assim na toa ordem quo osmesmos são inunensamente orgulhosos

cm manter.
Esperando ser altondidos no presen-te convite ficam gratos.

Praça Tiradentes n. 71
Nunes & Silva

TINTURARIA RIO BRANCO
29, Avenida Mem ile iá, 29

Casa de primeira ordem

«)^nlDUSCai " l0"1>a e * cn;rc«a - GRÁTIS - « domicilio -Attende promptaiuento aos chamados pelo TELEPHONE JqV/,
~f<; Zn,'Tfa a SeCC°° terno d0 «¦««-«. Por a$uoo; lavaciuini-comente, sem delorniar nem estrajiar, o terno poi; 5$ooo, tinge, de .mal-

ES? A?£f ía°Í '?•? ,"od".":?ÇSes c quaesquer concerlosj col-
Ir.,'.-A n 

'" 
r 

r,ta- 
idf .8el)l, ou de a,80^0 ein fracks, pale-tots ecoHetes.-Lspecialidadcem trabalhos em roupas do senhora.

Preços módicos e trabalha perfeito e gaodntída

Corsos para a ESCOLA NORMAL
Directores: Francisco F. Mendes Vianna (inspector escolar) e

D. Radiei de Moura
Professores: F. Vianna, Dr. Indalcciode Aguiar, DD ílachcl de Moura. Luiza AzambujaV. Ferreira; Adelia Mariano, -Antonietta Uarrcto, Alico Ferreira, Maria da Gloria deMoura Diniz c Arinda.Sobral. Matricula das 4 ás 5 - 30,11 UA GONÇALVES DIAS, 30.

Mil
Único

adquirida ou hereditária em Iodas as
manifestações. Rhcumutismo, Eczc-
ma-, LTeeras, Tumores, Dores museu-
lares e ossens, Dores de cabeça no-
cturnas, etc. o todas doença» resul-
taiites do impurezas do sangue, eu-ram-so iiifallivelmeiite com o

que com um sí frasco fa» dosapparecer qualquer manifestarãocolher após as reloiçõos. Em todas as pharmacias.

O maior e mais Importante duBrasil. Occtipando n melhor si-
tuação da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos
Freqüência anuual do 20.000 clien-
«.Diária completa, a partir de

End. Teleg. — AVENÍDA
1110 DE JANEIRO

Tosse*Sronchltes*Asthma
0 Peitoral dc Juruii de Alfredo do

Carvalho, cxcluíivamcnle vcgolal, éo
que maior numero reúne de curas. In-
niimcros atteslados medicos o de pes-soas curadas o afllrmmn, A' venda nas
boas pnnrmucins c drogarias do Rio
o dos Estados.—Deposito, Alfredo do
Carvalho Ji'.- P.ua !• do Março, 10.

Unhas brilhantes
Com o uso constante do tlnliolino, as

unhas adquirem um lindo brilho c ex-
:çilcnlo cor rosada, que não do;nppai'ece,
.•linda mesmo depois de lavar as mãos
diversas vezos. Um vidro, l$íi()0. He-
iiiicllc-sc pelo Correio por Ü$U00. Ka
IhA' Camila Grande,,) rua Urugnavanã
!I». 00.

GAPE' SANTA RITA

Uma

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-dade de moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
todaasuaeasa sem capital; íi
rua Riachuelo ri. 7, Casa Pro-

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
Fabrica 1

Praça Itep. 75
Tel. 1039-1580 C. GIORELLI&C. Armazém :

fl. Lavradio 18-20
Tel. 3700 C, !

THEATRO CARLOS GOMES
Amanhã Amanhã

Sexta-feira, 4 de agosto
Estreada grande companhia de recriese revistas por sessões do Eden-Thea-

tio, de Lisboa
Empresa TEIXEIRA MARQUES

A's 7 3/1 e 03/1 da noite—1' e 2"
/epresenlações Ja revista fantástica em
lous acl'js e sete quadros

0 018 A PM
que cm Lisboa alcançou mais ile 250

representações seguidas.

imponentes scenarios, úrcsIUiTibranlo
guarda-roupa.

Bilhetes desde já á venda na bilheteria
o Iheatro. Preços : Frizas e camarotes
ei» ordem, 15»; ditos do 2*. 10$ ; cn-
eiras do 1», 3$; ditas de 2». 2$ ; »ale-
numera das, 1$5U0; geraes, 1$ 00.

CORAÇÃO
Moléstias desse organí, com

cansaços, açcessos, falta de ar,
dores do lado esquerdo, pés in-
chados, palpitações, desappare-
cem com o Cardiogentol.

Importantes curas. Drogaria
Granado & filhos, Rua Uru-
guyana, 91

....B-"-•"-¦nr-n,Tii[iiiiitjiii iiiM^7-trrriM«i»**T*i'

THEATRO RECREIO

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

Importadores de gêneros italianos
WI»?/Av'fMM '

Especiülidüde em vinhos: Barbera, Ncbiolo, Grignolino eLapn branco. Vinho ChianH em caixa, diversas marcas

AvlSr\.' • * .'.'jffro-^fc*^ -^^C^ y4 "^ ^i*-Q-Wia^ ^ÍV

A FIDALGA
Restaurant ondoso reúnem as molhocs familias. Rigorosa escolha feita dia-rianiente, cm carnes, cnças e legumes.Vinhos, importação de marcas exclusivas

da casa. Preços módicos.
RUAS. JOSÉ', 81 - Telep. 4.513 C.

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denll<;-

ta pela Faculdade de Medicina do llio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
lhos garantidos. Consullas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda n. .18.

Frango com arroz
lagarto

por

l.ptt—eu

Variado soitimento de massas alimentícias fabricadas
systemas.òs mais modernos e aperfeiçoados.

Talharins com ovos frescos ás quintas-feiras, sabbados édomingos, no armazém á rua Lavradio 18 e 20. Telephone
3.756 Central. ¦ ¦¦¦%

Massinhas glutinadas com ovos, em caixinhas de diversos
tamanhos, recommendaveis como oprimo alimento das creí.ancas e convalescentes.

A' venda nos priucipaes armazéns. I
PEÇAM CATALOGO

RIJA DO ACUE N. fil
TELEPHONE 1.404 NORTE

Não Ia |ii8i nepe
<iue saber falar mais de um
idioma é de grande vantagem
para vencer na vida.

0 Curso Normal de Preparatórios, jámuito conhecido pela pontualidade, assi-duidade o competência de seu6 professo-res, inicia actualniente o seu curso praticode línguas vivas: Fnincoz, Inglez ou Alie-mão, lecionado por professores dessasnacionalidades e a preços reduzidissi-mos: 10ÇO00 por idioma. Aulas diur-nas o iioctiirnas. Informações na sedodp curso, URUGUAYANA N. 30, 2- andar,do 10 horas em diante

e RIA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

A's 7 3/4 Vs 0 3/4
ESPECTACULOS POR SESSÕES

Sahhado — ESTRE'A — Sabbado
Primeira represou taçãoda bellissima comedia cm tres actos"a 
linda

FUNCCI0NAR1A

THEATRO S. JOSÉ'

TelPs Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve o saudavelj.

Introduzida no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

Rna Riachuelo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 236I

e«
Protagonista

Cremilda d'Oliveira
Bilhetes á venda na bilheteria

thc.ilro.

fREÇOS DO GOâíüUS

do

Amanhã estréa
DA

Companhia
Molasso

Mímica, drama,
comedia e baila-

CABAttET RESTAURANT DO

PORTADOR
Durante a noite —

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

CAMPESTRE
1WA DOS OURIVES 37

Teleph. 3.606 i\orie
Amanhã ao almoço :

Mayònnaise de garoupa!...
Vaiapá á bahiana!...

Ao jantar :
Perna cie porco assadaf...
Bolinhos de bacalháo!...
Além dos pratos do dia, o

«menu» é variadissimo!...
Todos os dias ostras cruas,
Sardinhas nas brazas!...
Boas peixadas!...

PKEÇOS DO
COSTUME

Aberta até 1 hora dá manhã
Praça Tiradentes 77

TELEPHONE 1.831 CIÍNTOAL
Hoje ao jantai':

minhota,
de vitclla assado com

couve flor e entrecosio de
caçarola. J

Ainiinhã ,io almoço:
^ _Bobó de garoupa, bacalháo e
feijão com leite de coco, roupa
velha, tutu e muitos outros
acepipes.
A (íruta do Norte é á primeira
casa, não só cm comidas á ba-
hianá como em petisqiieirasá
portugueza.
Em vinhos não temos rival

CLUB OOS BOHEMIOS
HLIA DO PASSEIO, Di

RESTAURANT E CABARET'
Ü1UNDES ESTÍIÉAS

Mme. SUZANNE MÜCÜIÍT.
Mino. I.EA DE5C1IAMPS.

Hoje o todas as noites, «. sninío cliic xdiritfiila pela sympathica eabaròlièrc

LAURA DE iSADB
Suecesso do
€Um & WülTBIET
Exconlricos tlansarinos americanos
Mme. SILDA,
Mino.ütiUlttlETTE.
Mme. J. IJAHVILI.í:.
Mme. FANNY ItOLl.l.W
AHLIilTE LA P0Ul>li'lí.

Club dos Políticos
O mais chie e elegante dos cábarets

NA RUA DO PASSEIO 78
do Rio

completa « Iroupe » dc
A's 21 horas cm ponto, finjo e Iodas as noites, a niaiartistas vindos expressamenlo.

pi"r»»v'";'.'i",rv"vv""";',r™a 
'«h-uliivi, cançonetista—FLORY, itaIo-franceza~LA MILAGRITA h-ilíÀi J • *— PURA IFNFíty oo^liii*v í , ¦' bailes onentaesi ui.i JL.AHL1Y, estrella hespanhola—A NENETTE

Empresa JOSP; LOURElflQ
Companhia do Polyllieama do Lisboa

A'1"583550 
""TITT" 

2" s™™A^ 7 314-HOJE-A's o 3L.bi quizerdcs ler a certeza do quo

PfllACE TÜSSíATISlS

Sií filia a uai
dos.
Tres sessões

J Preços populares

chanteuse mignone
Suecesso da orchostra

da rua do Passeio).
de líignnos do professor PICKMANN (a melhor

N. B.—Nesta semana, novas e eramliosaa esiivn» ,\„ „rr ,Buenos Aires. b'<«'u'0-.»s estrus de nrtislns que chegam dc
Todos estes artistas são contratados pelos agentes exclusivos PAMSI & M0LINA.
A cozinha internacional do Clul» tem iiKiim»,,u 7~" .

publico elegante, por ser a „„„ ÍOrve as^Sw^tmi* * "^ d°
ARTÍ..., _ ELEGÂNCIA;i, BELLEZA..., MUSICA..., FtORES

ide ao Apollo assistir ás reproscnlncOosda esplendida revista de BASTOS Tlfin»REGOB.UtnoSeCAllLOSBnTOmuíí'
musica do maestro LUZ JÜN1ÕR '

HÒSITA RODRIGUES, graciosa conplc-listo, mex cana, no seu lindo repertório.Musica lindíssima—Números Usados-Maxixes-lados, canções, tangos e cakc-wallis em profusão 1
Amanhã o todas

SALVAAPATIUA. *s noiles — STA'

«7YCL0 THEATRAL BRASILEIRO
Companhia VITALB

HOJE HOJE
« Soiróe i ás 8 3/1

0 maior e mais ruidoso suecesso desta
temporada

i

Orchostra de tziganos « Mcsscdaglia »

Brevemente—Grandes estivas.

rRiAíMCHST
Conipiinliia bra>ilòira

QUKMÜ—Iniciativa e
MAIUO DOMINGUES
VIM

THEATRO PE-
direcção geral d*
u It EXATO AL-

lira I
1 flftlllll
Amanhã—Selim» recita da assi-

gnalura. Eslréa do aclõr cômico DaTorre. Primeira representarão da cc-lebre opercta-BOCCACIO.

AMANHA—Ido agosto do I9I0-AMANIIÃ'

AO PUBLICO
O Sr. R. Stallii, num geslo svmpatbioo,

àcaliii ile abrir as portas do íou elegante
theatro ao Theatro Pequeno, cooperando
desse modo para um ideal dc arte comoo do levantamento do Thcalro Nacional.

Inauguração dos ospectnculos por sos-soes no THEATRO PKQUIiXO,
Primeira sessão, ás 8 limas

Segunda sessão, ás 10 horas
Duas representações da coincdia-vau>

dcvillo em tres actos, do Bastos Tigre

9 llli SI il
Preços: cadeiras, 2$ ; camarotes. 15$000
Anianliã, sahhado, « matinée » eleganll

as -l horas e « soirée i ás 8 c 10 horas d»
noite. - •


