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O Brasil paga para
ser desmoralisado!

Os horrores que de nós diz um propagandista do
Burcíiu das Republicas Americanas
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irande sonho do ouro...
O requerimento cm que o deputado Mau-

ricio de Lacerda pediu íioulcui, por luler-
nieilio da mesa, infuriiinçõcs sobre " liupòr-
t.uicia recebida mutualmente, como subven-
Vão ou outro titulo» pelo "llureuu" das rc-

#!$$&*>„

O Sr. John líurret, presidente do liurcuu
das Republicas Americanas

publicas americanas cm Washington, insti-
gou-nos naturalmente a curiosidade, levan-
elo-nos a indagar ela causa dnquellc pedido
dc Informações, Oblivcinol-a, e da boca do
próprio autor ilo requerimento, que, sc abei-
rniido dc uma mesa e sobre cila abrindo
uma pasta repleta ile recortes ile jornaesamericanos assim satisfez a nossa curiosi--
dade:

— Estou convencido dc que o nosso sys-
tema de propaganda no estrangeiro, ba muito
enveredou por um caminho errado. Os re-
sultuelos obtidos á ..custa do sacrificib do
ouro que se escoa para os tacs "burcaux"
de propaganda tini sido negÜlTvos, c, não'
raro, p.rejudicincs aos nossos créditos dc na-
ção civilisada. Mais uma vez me veiu con-
vencer desta verdade a leitura dos jornaesAmericanos.

Imagine que no "The Chicago EvéningV
(c S. Ex. nos mostrava a folha) de 10 de
junho nppnrccc o Sr. Dogcr \V. Babson,
presidente da l!abson's Stalislical Oi-ganisa-
tion of WeHesley Hills, no Massachussetts,
com uma serie ile arligos que resumem suas
impressões de uma viagem de 18.000 milhas
feita na America do Sul, impressões trans-
jnittidas lambem cm conferências de impor-
tancia official, porque reálisãdas sob os
Auspícios elo Departamento de Trabalho c
Industria dc Massachussetts, sob a protecçãolio governo elaquelle Estado e com a presen-;a ile mais dc 100 capitalistas c industriacs.
Ouça agora um pedacinho dc ouro publi-rado pelo Sr. Babson uo "Tlic Colombus",
de übio:"Afortunadamente para os listados Unidos
o Brasil tem o infortúnio de não conhecer
suas próprias riquezas, c, numa populaçãode 20 milhões de habitantes, mais da meta-
dc é composta dc indios c de negros igno-
rant.es, que habitam o norte e o oeste do
paiz. São 20 milhões que não valem os sete
milhões ela Argentina 1 lista população sc
condensa por duas cidades: Rio c S. Paulo.
O resto vive cm cidades decadentes ou cmranchos erguidos uo seio das roças."

Aqui o Sr. Maurício de Lacerda fez uma
pausa, para nos mostrar a photographia queillustraya o artigo: era um rancho coberto(le sane, a cuja porta sc via uma negraandrajosa, ao lado ele um erioulinho dc cerca
de sete annos, muito sujo c de olhar sup-
plice; fazia dó.

Depois prom-guin assim o deputado flu-
minense, reproduzindo os conceitos do i>r.
lialison:

— A mistura das raçns é completa o, cm
logar dc sc distinguir o negro do branco
pelo famoso critério "janlice", no Brasil so
-e destacam os homens c as mulheres mes-
tiçns pela sua capacidade, critério este que
é cnnileinniido pelo viajante americano. A
situação dos listados é inferior A dos lista-
ilos do sul da America do Norle, pois que
o norte do Brasil está povoado dc prelos e
o sul de unia população mestiça, que mal
contem oito partes do sangue negro esc julga
branca. No sul todo o desenvolvimento é

| devido ao europeu, principalmente aos por-
luguezcs."

li adeante:"A industria brasileira é spnsmodlcn, níío
obedece n interesses, mas sim ás emoções
do merendo, sendo todo o progresso causado
pelos capitães c energia da liuropa, estando
as cstriiilas dc ferro e-m mãos ingiezas c o
café em poder dos aliemães. Os brasileiros
só cuidam dc política, c, embora com grau-
iles problemas de producçãò, commercio c
Industria, vivem ás villas com os negócios
ilo listado.

Assim — concilie esse implacável Sr. Ma-
bson — um paiz dc trcs milhões e Ircscntas
mil léguas quadradas está reduzido no (lo-
miriio dc pretos imloicntes, de índios e bra-
slleiros incapazes, que deixam todas as ri-
quezas para o europeu e vivem sacudidos
por periódicas revoluções."

Num oulro artigo — voltou a declarar
S. Ex. — publicado cm Chicago e escripto
das costas do Brasil, áquelle viajante, entre
outras considerações, dizia epie em nosso
paiz se luta com a falta dc homens c preço-nisa que tão somente sob a protecção dostalados Unidos, já que o sul é óecupado
pelos europeus, poderá o norte do Brasil
prosperar, porquanto com a indolência dos
próprios habitantes é inútil sc ter lão gran-ele esperança.

O que mais revolta, porem, o Sr. Mnuriciodc Lacerda é se lembrar de que o "Bureau"
das republicas americanas, no seu boletim,
teceu os maiores elogios ao Sr. Dabson, con-corelando com suas apreciações a propósitoda incapacidade nacional e com o remédiodc suppril-a pela energia da New Englnnd.

Diz S, Kx. que contra taes afíú-mãções
o próprio Sr. Domicio da Gama lavrou pro-testo publico pela imprensa americana, e'lá-
nienta a má orientação dada pelo flama-
raty á propaganda do Brasil. O conceito de
qnc gosnmos )iá America do Norte é dc cau-
sai- commiseração,

Quando foi da intervenção do A. B. C, o'
juizo americano a nosso respeito se espe-
lhiivá ;por paginas .caricatas, c o "Chicago
Exanüncr??,. lembrando a'"conferência do Nia-
gara-Falls, desenhava tres pretinhos figura-tivos lio A. B. C. c com os quaes ò Onde
Sam não sabia o que fazer, "charge" esta
reproduzida pela A NOITE.

Dcante disto tudo — insiste o Sr. Mauri-
cio de Lacerda — não é de estranhar que no"BrooUlyn Times" se haja publicado que,numa mediação dos Estados Unidos no con-
flicto europeu, seria grotesco ou mesmo co-
mico se pretender collocar hombro a hombro
com Grcy, Dejcnssé e Bcthmann-Holhveg, os
homuiiculos do Brasil.

A esse respeito — junta ainda S. Ex. —
nm professor da Universidade do "The An-
eles" dizia que um chileno valia por cinco
argentinos e um argentino por cinco brasi-
leiros. .

O Sr. Maurício de Lacerda, mostrando es-
tas eousas, nao cessava ele condemnar o nos-
so systema de propaganda, salientando a
necessidade do Itamaraty pedir, o quanto
antes, informações ao tal "hurcau" dc
Washington, e misturando todos os seus ai-
vitres da narrativa de outros fados iden-
ticos aos que ahi ficam registados.

Contou, por exemplo, o caso dnquellc Wil-
let, jornalista que nos declarou paiz de nc-
gros, chegando mesmo nos apuros dc se re-
ferir ao cx-governador Seabra, como mistura
de indio, negro e portuguez, bem como de
dizer do nosso relaxamento moral, relaxa-
mento, aliás, que já feriu a attenção de um
outro jornalista americano, que teve o des-
cóeo dc nffirmnr que por aqui não existe
vinculomatrimoninl, que ninguém casa neste
paiz, vivendo todos amancebndos...
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Os males quejiios^ausari^ajquebra intempestiva
do padrão monetário

"Estamos dormindo o somno da imprevidencia"
O Dr. Vieira Souto é uma das figuras ema

)piniao, em matéria ele finanças, merecerespeiteii e acatamento. A sua competência éindiscutível. Ouvimol-o sobre o projecto dcistabilidailc cambial. A' nossa solicitaçãorespondeu S. Ex.:Como vê, estou trabalhando e sendo estetrabalho urgente, não posso satisfazer o seu
pedido. O assumpto merece larga explanarão
í eu, agora, só lhe poderia dar a minha oui-nino cm termos summarissinios...Mesmo assim, interrompemos, lhe agra-deceriamos;

Então ouça: a idéa não é boa c, mesmo'fluc o fosse, não seria opportuna. Reformas
monetárias não se fa-
zem cm quadras de in-
certezas c, muito me-
nos, em períodos cala-
mitosos como este queesta m os a t ravessando,
quando todas as na-
ções sc sentem pertur-
b a d a s, oppriinidas,
abaladas pela maior
dns guerras que tem
affligido a huniaiiida-
de.A quebra de um pa-
(Irão monetário não se
cffectua hoje precipi-
tailameiite, como se fa-
zia outr'ora. A opera-
ção é melindrosa e
exige longo preparo,
feito por financistas
habilitados, porque a
mudança definitiva de
um padrão monetário
effccta a todas as
classes soeiacs, a to-

, , dos os que produzem,n todos os consumidores, a toda a vida eeo-iionnca do paiz, c a todo o seu organismo fi-iianeeiro_ anteriormente estabelecido. Todas
n , aço,cs l,c interesse são profundamentepcuurbadas, no periodo de transição, c n opc-i.icai) ocensiona cf feitos ruidosos, iniquos,
jinarciiisadorcs, qunndo não é acompanhada
«7Í«»« j as I1H,lli(1ns complementarcs. A mu-unnça do padrão altera, dc um dia para outro,

j.iioi (ic l0(jas as C0USflS e scrv;ços contra-
cio Â 

'i '* "s1"1-'1'*" existentes no commer--. o eias eueommendas ja feiu% executada»
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O Dr. Vieira Souto

ou não, c o dos direitos aduaneiros; alteracgiinlmeiite o poder ácquisitivo dc todas asrendas particulares; dc todos os ordenados,
pensões, montepios, seguros de-vida, juros dos
titulos dn divida publica, etc; altera, emfini,
a equivalência das quantias restituiveis a
piaso e muitas outras relações dc interesse,
for isso a Rússia e a Áustria, as duas nações
que no fim üo século passado quebraram defi-
nitivamente os seus padrões monetários, sóíenlisaram a operação procedendo cautelosa-
mente, depois de muitos annos de paciente cs-tudo e meticuloso preparo.Mas, alem disto, a idéa é má na suaessência, porque os seus autores presuppõcmque cila é necessária e bastante para sanar osmales ela nossa situação econômica e finan-ceira, constituindo assim uma espécie de pa-nncéa capaz dc curar todas ns enfermidadesnacionacs. A idéa assenta nesta illusão: quebasta corrigir o cambio de certo modo pnraobter-se a prosperidade geral; mas eu digocomo Lcon Sny: "o cambio é o indicador deuma certa situação, porém não é o cambioque cren essa situação e, por conseqüência,nao ó corrigindo o cambio que se pôde obteruma situação melhor; i a própria situaçãoele onde decorre o cambio, que se deve cor-rigir-'.

Não é com alvitres on expedientes, que tu-do perturbariam e nada resolveriam, que ca-recCmos nos occupnr nesta hora eiifficil cmejiic tantos problemas reclamam solução ur-
gente.Pódc indicar-nos alguns ?Indicarei apeuas um, porque, como lhe
preveni, não posso prolongar esta conversa.
Actualniente, grande numero de nações bel-
ligerantes e não belligernntcs estão estudando
os melhores meios dc promover certos inlcrcs-
ses e de acautclar outros, chi um futuro pro-
ximo, pois não ha a menor duvida que, ter-
minada a guerra, a luta econômica será re-
nbidissima e revolucionará as normas até
aqui adoptndns dc commercio internacional,
podendo prejudicar seriamente os interesses
ele varias classes produetoras.

Entre nós já se pensou nisso 1" Estamos
dormindo o somno dn imprevidencia,,.

E foi com essas palavras dolorosamente
verdadeiras nuc o Dr. Vieira Souto poz ter-
mo á nossa palestra, reintegrando-** nos seus
affazeres nor nó» interrompidos.] ,. _ ,

Depois de 23 annos - zero I
A INTERESSANTE HISTORIA

DE UM PROCESSO
O Supremo Tribunal Federai acaba de desfa-

zer uui sonho de milhões, com a sua ultima
decisão no caso dos Burgos Agrícolas. A p.j-tendentes de uma indcniiiisaçáo de 40 mil con-
los mandou o Tribunal pagar apenas cinco
contos.

A historia dessa contenda judiciaria é das
mais interessantes c offcrcco aspectos dos mais
grotescos sobre a marcha' dc u .ia questão cmnossa justiça.

A lei de orçamento do Império, confecciona-
da cm 1KK8 para o exercício de 188!), continha
cm sua cauda (já huvia cauda orçamentaria no
Império), uma nulorisitção para o go\erno"contratar com o cidadão Manoel Gomes deOliveira a fundação de 20 burgos agrícolas,
conforme o plano por este subnícttldo á con-
sidoração do corpo legislativo".

A 28 de junho de 18.SU foi nssiguado o cem-trato, que a imprensa de um modo geral rece-
bon com os mais escandalosos encomiosl Ain-da não havia nessa oceasião guerra na Europa
com repercussão no Brasil, mas já funeciona-
va, para a formação dc opiniões, n mesma va-rinlia mágica que hoje transforma em leitões
do quatro custados, pacatos e inoffensivos bra-
bueiros... A imprensa desfez-se cm elogios ao
plano magnífico, pelo qual deveriam vir parao Brasil 20.000 faniilias, inslituir-sc-iam nud-liplos bancos, niultiplicar-sc-ia a riqueza... co concessionário esperava ter lucro liquido dc•1!)2 mil contos!!! Era uni niinisteriozinho da
Agricultura, com o povoamento do i-lò porcima ]

Passam-se os tempos. Vem a Republica. Òconcessionário, sem poder movimentar-capi-
tacs, obtém uma prorognção elo praso para ini-
cio da exploração.

Continuam passando os tempos e o limem,
nndn.

Veiu a revolta de 93 e Floriano, num acto
uictntorinl, perfeitamente inútil, porque mes-
mo sem clle teria chegado ao mesmo fim, dc-
clnrou caduca a concessão, antes dc sc c-gotar
o praso do contraio. Foi o erró.

O homem, que já não era o mesmo conces-
sionario inicial, visto que este tinha.vendido
a sua concessão a um Sr. QúeJrod, foi r...ráos tribunaes, tendo para isso cautelosamente
esperado que Floriano dcixassc.p podei-.A petição .inicial e de Ruy Barbosa, um pri-mor dc dinleetica e termina com esfa'phrnsc,
que deveria ser mais tarde a perdição de seu
constituinte:

"Avalia a causa cm quantia incalculável-
mente superior k alçada; o que resulta doobjecto ç lermos do conlrato allegaeio."

, Isso foi cm setembro dc. 1896. Em 20 de maio
da 1897, o juiz federai Godofrcdo Cunha,

"julgava procedente a ncção proposta paracondcmnnr a Fazenda'Nacional a pagar aoautor as perdas e dáinnos que se líquidas-
sem na execução, e custas." A

Como é das escripturas, a Fazenda Na..onal:
nppcllou c o Supremo TriBariiil Federal, cm
accórdãò de junho de 1808, concluiu dizendo
ser ;'-.

"indubitnvcl que o direito'do autor appel-
Indo foi violado pelo governo, o qual porisso tem obrigação de indcmnisal-o das
perdas c dnmnos dahi resultantes."

Parecia tuelo terminado... IllusSó. Era ne-
cessario dahi por dcanlé estabelecer o valorda indemnisação,

Abi, é jndescriptivel o que sc pa-_ou. Ba-
sendo em uma disposição da cauda orçamen-
laria que autorisãva o governo a entrr..- em ac-
cordo com vários concessionários cm eguae*
condições, íequcrcu o Sr. Queirod que se lhe
fizesse accordo. O governo propoz uma quau-tia que elle achou "Irrisória": tinco mil con-
tos dc réis. Foi tentado arbitramento. O ar-
bitro dcsempatadór. concordou com o do go-verno no pagamento de oito niil contos.

Mas o juiz seccional não concordou: desço-,
briu que não tinham sido observadas ns for-
malidades da determinada lei, visto que isso'
não tinha sido declarado no laudo, e segundo'
um decreto qualquer, nãp basta que em unt;
acto se obedeçam as formalidades da lei, 4|
preciso que disso se faça declaração exprej-'
sa... O ingênuo Sr. Queirod, que .envelheceu"
nessa questão, sempre commentando ósescrk
pios em que a evolução dc sua questão era.'
exarada, appoz á margem do trecho que:rc refere a essa decisão do juiz seccional, um;,
tremulo e senil "Felizmente"... *

Cansado de lutar, cedeu o Sr. Queirod os seus
direitos aos seus credores estrangeiros, em se-.
tembro dc 1899, e a questão continuou,..

A requerimento da Fazenda Nacional foi fei-,
to um segundo arbitramento, o qual por maio-';
ria de peritos conclue pór uma indemnisação'
no valor de 1G.u77:697!{245.

Subirido, porém, esse arbitramento no jul-
gnmento do juiz exequente, que era o mesmo
Dr. Godofredo Cunha, que funecionara como
juiz "a qüo", este discordando do voto da,
maioria, e sem concordar com o voto do pe-rito vencido, que era pela nullidade-de in-
demnisnção, conilemnou a Fazenda Nacional
a pagar "cinco contos dc réis" coi-.j ilanino
emergente.

Muito naturalmente o exequente aggravou
para d Supremo Tribunal, allegando que i sen-
tença de execução nnnullava o julgado a exe-
çutnr. O Supremo Tribunal, porém, cm aecór-;
dão dc janeiro de 1901 confirmou a sentença
que eondcmnnva a Fazenda Nacional ao pa-i
gnmento de cinco contos,- contra um- longo e
fundamentado voto do ministro pere." .. ,-1an-
ce), que achava razão no exequente, qunndo
este allegava ter o juiz executor lesado o teôr:
dn sentença a executar.

Ahi seguc-se uma phasc ele desanimo. . Osi
concessionários recorrem nos juristas Carva-'
lho dc Brilto, Lafnyettc, Cnndido dc Almeida,
visconde de Ouro Preto, José Hyuiuo, (Jovis
Beviláqua o João Barbalho, que julgam nulla »
sentença do Supremo Tribunal e indicam o
remédio: acção rescisória.

Passaram-se os nnnos. O Sr. Queirod mor-
rcu. Os herdeiros da causa prosegulmm nellfl.
e finnlmènte tiveram a acção rescisória julgada-na ultima sessão do Supremo Tribunal.

O Tribunal recusou a acção unanimemente,
confirmando, assim a sentença primitiva do
juiz executor Godofredo Cunha, hoje ministro
do Supremo Tribunal ao qual sc declarou im-
pedido nn causa...

Os exequentes, segundo avaliação extensa-
mente exposta, orçavam cm 492 mil contos- oslucros da empresa c a inelemnisiição, segundo a
praxe, em 10 «Io, dessa quantia, sejam 19 milcontos!,..
, Em torno dessa causa havia uma variedade
infinita de interesses: herdeiros, credores, ad-vogados, etc...

Foi um sonho dc mil e unia noites que seele-fez,..
¦¦ ¦ ^»l» *- Ü

A GUERRA
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A OFFENSIVA RUSSA

.Os auslro-allcmâcs evacuaram Vladi-
injr-yolynski — Começou a batalha«ve Kovel — As lorças que se enfren-
Iam naquclla regiáo — O má*o lem-
po nos Càrpalhos — Uma apreciação
ao coronel Feyler — O auxilio dos
turcos — A sorle de Kovel c de Lem-
i berg .— A luta no Caucaso

"H :•¦ ¦ ¦'' '' ¦.¦!¦¦ Ml. „,
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C general Keladin, que alaea Kovel, e o
urchiduque José Peruando, defensor uns-

triuco da linha do Una

y-b ge/ierfil Ééchisískij que avança sobre
. jftanislun e'as 'planícies húngaras, e von
yv Pflanzcr, que defende aquella frente

;J.pNDRES, 4 (A NOITE) — Os austro-allc-
maeí-. evacuaram liontem, á tarde, Vladimir-
Voly^ski, retirando-se para as margens do
Bug, em ^cujas alturas se concentram.

Ã fressão dos russos sobre Kovel também
«iigmcntou. Chegaram mais reforços russos
aquella região e. também mais artilharia de
grosw cafíbre. Os russo» fazem-se preceder
de- uana verdadeira cortina de obuzes de todos
o* calibres e assim avançam, inutilisu. do toda
a. defesa do inimigo.

A'» margens do Bug chegaram numerosas
tropa* allernãs. A I.cmberg chegaram também
força* turcas, cornmándadas por officiaes ai-
lemits. :¦'.'-"¦' 

A «ituaçãp naquelle sector, desde as mar-
gene do Turija ao Bug superior, é « seguinte:

laááaKMMi,
'-'¦¦ A- .
kaaBBBBBVBBaaaanBBBBBBaBVaBViBBmiaB»

De um lado, os exércitos dos ni-iurn.-i, Kc-
ladiii • Sakharoff, com CU0.000 lionu-ns, no
máximo; do outro, os exércitos austríacos dos
generaes arclilduquo José Fernando, von l'u-
bailo e von Boehm-Ermolli, com SUO.0G0 Ho-
mens, pelo menus; o exercito allemã dc von
.'.iiiiiiimen, com 100.000 homens, e iiiiiíh 50.000
turcos, agora concentrados em I.cmberg. lis-
ses exércitos balem-se numa frente dc 250 líl-
lomctrott c dispõem dc mais du tres mil ca-
nhões.

Da bntnlhn dc Kovel, que jií sc pado emisi-
dirar Iniciada, depende a sorte iinmciliala de
I.cmberg.

Segundo Informam dc Pctrogrado, devido no
mão tempo, ns operações nos Carpatlios estão
quasi pnralysadns. As nguna de todox os rios
transbordaram e pruvocarnui inundações.

No sector de ltlga não hu nada de importan-
te a registar.

LONDRES, i (A NOITE) — O conhecido
critico militar suisso, coronel Feyler, que es-
creve na "Gazela de I-uusanue", diz, xcfcrin-
do-sc ás operuções nn frente russa:

"Os nllcmãcs, sempre eontradlctorios, !-.-
formam que duas divisões turcas, ou sejam
50.000 homens, conccnlrnni-se cm Lemborg,
Outrns informações allcmãu, também dignasdc credito, dizem que os turcos sc concentram
nas margens do Bug, na Volhjna. .'-.' os nlle-
mães sc sentissem bastante fortes para impe-
dir o avanço russo e evitar que Lv.nberg, acapital da ("alicia, cala cm poder das tropasdn czar, não necessílarinm do auxilio dos tur-cos, agora demasiadamente nlnrcfndos com a
pressão que. soffrem na Armênia c na Meso-
potamia e encarregados dc assegurar as com-
nuinicaçõcs entre Berlim e Bagdnd,

A sorte de Kovel e dc I.cmberg c, para os
russos, uma questão apenas de alguns dias.
As duas cidades, pontos do grande importan-
cia militar, acabarão por cair nas mãos dosrussos." »

PAItIS, 4 (A NOITE) — Teelgrnphnm deTiflis annunciando que os russos limparam a
margem direita do Kufrates de forças turens.
Uma coltimna de eossncos, avançando, surp.3-hcndcii os turcos era Ogmit e sobre elles caiunuma carga a baioneta, mnfa.ido avultad-) r.u-
mero. Os outros renderam-se. Uma companhia
inteira rendeu-se sem disparar um t'ro.

PÊTRÒGRADÒ, 4 (Official) (II:. as) - Naicgiáo do Stolehod c nas immedinçõcs ele Du-beschovo c Gulevitcbi, a batalha continua des-esperada.
O exercito do CauCtso, opcránilo próximo deOgmit, na direcçâo dc DiabcUi.-, tomou n baio-nela vários cntrinehcirainentos tiuce.^ e fezmais trezentos prisioneiros. As noS„as tro-

pas continuam a atacar vigoro-amé-nlc, as po-sições inimigas; os prisioneiros nfflucm emnumero cada vez maior.
LONDRES, 4 (A. A.) — Telegrnpham dcPctrogrado dizendo que a artilha; i do terrarepelliu um ataque dirigido por u a.i .quéhaesquadriliia aercá inimiga contra o nerodromo

dc Arcsburg, conseguindo abater taii doa ap-
pnrclhos.

Estes ninela conseguiram lançar algni..asbombas, as quaes, porém, )ião allingiram oalvo desejado.
LONDRES, 4 (A. A.) - Continua a i.pcr-tar o cerco dos russos n Kovel, sendo agoramuito mais forte a pressão ás posições deoeste.

,Espera-se a entrada, na cidade- do generalrusso Knledirie, que já se acha a A mil1 s
dns defesas externas dessa praça.Os despachos dizei., que o avan.-o dns l.-o-
pns russns está sendo feito lcrilnmcnte devido
nos pnntnnos que difficultam a marcha da a.'-
Ilibaria pesada.

A REFORMA ELEITORAL

Um desastre horrível
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Os menores Oraiidil è Esmeialdino, mortos pelo vaijão «W* A. J./», conforme
noticiamos em outro logar

As praças de pret também po-
bem raspar o bigode

O Sr. ministro da Guerra mandou publicar
em boletim do Exercito que são extensivas
ás praças as disposições do aviso de VI do

A participação de Por-
tugal na guerra

m 

0 Sr. Britto Camacho e a organisação
do gabinete nacional

LISBOA, .4 (A. A.) — Tem sido muito
coinniçntada a 

'conferência 
que o Dr. Britto

Camacho leve hontem, no palácio de Belém,
Com o chefe dn nação.

0- conhecido polilieo portuguez, abordndo
pclá- reportagem á snidn de palácio, recusou-
sei à, dnr qualquer informação sobre o ver-
dádeirò assumpto ela referida conferência,
dizendo apenas qnc a mesma versou sobre
assumptos dc ordem administrativa, nada
tçndocom o movimento político actual.

. Entretanto, é voz corrente que o Dr. Ca-
macho tratou com o Dr. Bernardino Macha-
do -jJa - necessidade da organisação de um
gabinete nacional, que venha harmonisar
por; completo os differcntcs grupos politi-cosdo paiz.

\ induslria siderúrgica em
Portugal

LISBOA, 4 (A. A.) — Vários parlamenta-res entregaram hontem ao Dr. Antônio José
de Almeida, presidente do ministério, uma
representação solicitando que seja decretada,

mcz findo, declarando ser facultativo O uso I coro urgência, uma lei permittindo a installa
da bigode por parte dos oífiçiata- lí5o ila Judustri* tiderurgie* no pai*v

Os não sorteados

f

—Eu, por exemplo, estou livre üo serviço
militar.

—Por que? E* filho único?-Não... tiüí nunca. tive. aorte em, loleriac

"0 povo naovive só para
ser vergastado com o

chicote do imposto"
— diz-nos o deputado

Arthur Bernardes
O deputado rtrlltur llcriinrdes, rcprcsciilarU

te dc Minas ücraes. tem-sc prcoccupiuln cm csi
tildar o problema da reformo do processo ciei»
toral entre nós, razão pela qual qui/enins otu
vil-o sobre o assumpto.

Declarou o Sr. Arthur Bernardes ler do
nccculu.tr, com peitar, que ao Congresso falta
autoridade paru querer regenerar costumei
políticos, unia vez que cxaetiiincnte clle dava
os mais flagrantes exemplos de desrespeite) A
lc! eleitoral. E Interroga : "Com que nutori»
(Indo mural havemos nós de nppcllnr pnra a
Nação, pedindo o seu concurso para .-e fazer
dos pleitos eleitoraes uma cousa que exprima
verdade, si miuios os primeiros a deliuudar a
respectiva lei, estabelecendo um .segundo es*
criitinio, por meio do qual reconhecemos caiw
didatos não eleitos V"

A' vista elas consecutivas violações da lei
eleitoral por parle do Congresso, errando no
reconhecimento dc poderes uni segundo cscíUí
tinio, não podem os representantes da nação
exigir procedimento diverso das populaçõesmenos cultas ilo interior, cm cujo selo elevo
ser menor o .^ráo de civismo, cm conseqüência
mesmo da menor cultura e do mão exemple}
partido do alio.

Aeccnluou o dcputuüu mineiro que a lei
Bosa c Silva, embora com defeitos, pódc at-
tender a todas as necessidades, desde quo so
empreste cunho de sinceridade á sua execução.

Antes de qualquer reforma eleitoral precí»silva o Congresso demonstrar' cm oppoi'lui;l«
dade que devia esperar, a disposição de mo
lhor cumprir, dali peu- dcante, o dever eonsti»
tucionnl no reconhecimento dc poderes.Depois o Sr. Arthur Bernardes nos fez sen»
lir que, embora elaborado por uma e-onnnis»
são de competentes parlamentares, ncin por is*
so o projecto or.- em dcbale no Congresso dei.
xa de apresentar imperfeições, próprias das
pvoduêções humanas. Ilcfcí-iü-sc no nrt. 1»do.projecto e lembrou que, cm vez dc fixar-se
o elia 27 de janeiro para a realisação dos piei.tos, melhor seria que fosse para isso designado
o ultimo domingo dnquellc mcz, para não pri.\ar a producçãò nacioiul dc dias de fecundo
trabalho, pois as eleições cm dia útil subtraem;
o operariado á actividade das industrias, além
de tnmbem prejudienírem este na percepçãodo salário. Mòstrou-nos que as suecessivas
eleições — federaes, estaduacs c munieipaes--
não só prejudicam as industrias c o eleitora,
do, economicamente, mas ainda amortecem o
espirito cívico do povo, tirando-lhe o entlm-
sinsmo c o interesse pelos comícios eleitoraes.-
Em seguida disse prouiciar a fraude n dura-
ção dos pleitos pelo espaço dc cinco dias.

Confessou-se o deputado por Minas enj
fundamental divergência com o projeclo "nó
ponto em que confere aos juizes.dè direito a-aUi-ibuição de presidir mesas-.eleitoraes, poisentende que o interesse publico exige que ca«
da vez mais se afastem itèj ambiente envciic-
nado ela política os encarregados da nobre
missão ele distribuir justiça. S. Ex. "quer amagistratura em uma atmosphera serena, lim.
pa de nuvens, insuspeita, para que eiln possainspirar confiança a seus jurisdiecionados";mas que o projecto se expõe a arraslal-a "pa-
ra o lamaçal da politica dos odio.s, pura avoragera das paixões' a que dlfficilincntc cs*
capará."

Com a funeçao ue presidir as mesas, acre*dita que os magistrados não conseguirão dei.
xar de se envolver nas lulas partidárias, pos«to que o não queiram.

Disse ainda o representante mineiro recear
pela garantia de todos os direitos — de pra*
priedade, de família, e os que se referem aj|
próprias liberdades publicas—no dia em qiy(os magistrados não forem exclusivos distri*
buielores de justiça; e que dnr tal attrilniiçã*t<
aos juizes dc dircuo è desvirtuar a magistrà/t'
tura e corrompel-a.

Quando muito, admitte intcrvci-.çãó elÁ
magistratura no alistamento eleitoral, comei
já sc tem feito, e não ínni« em assumptos úa
tal natureza.

Passa depois o representante dc .Minas j|nnalysar a parte do projecto em que só nas sé-
des dos municípios estabelece mesas cleiloraesi
c mostra como é isso nn absurdo cm relação
nc interior elo paiz. Acha que tal dispositivo dfl
projecto iria burlar o que a respeito do assum»
pio dispõe a Constituição ela Bep.ublicn, a qtia-hregulando as qualidades do cidadão brasileiro,
assegura o direito ele voto aos maiores ile 2.ij
aiinosque souberci ler c escrever e se d lis*
tarem nu conformidade da respectiva lei, Ini-
por no exercício desse direito condições eí.a
quasi impossível realisação, sejam as de abail-
donar o eleitor seu lar e oecupações profis".
sionaes, tVanspórtar-se- dos povoados e dos;
campos á sede do municipio, por estradas pri-mitivas, em estação chuvosa (mez ele janeiro)^
percorrendo distancias ele mais de quiilroccn-
tos kilometros a cavallo (como disse exislireni
em Minas distrietós assim afastados da sedo
elo municipio), é sem duvida meio ou pretèx-to de impedir o exercício do direito de voto.i
Nesse particular o projecto attenta contra os
textos constitucionae.se é, em ultimo caso,
uma violência tal exigência, que assim res«
tringe o direito dc suffragio.

Si esse é o objectivo do projecto, melhor lc-
ria sido que a conimissão mixta lançasse aidéa da revisão da Constituição, porque, diz o
Sr, Bernardes — que então se revela revisiof
iuisla ~ acredita não apparccer tão cedo, para1esse fim, mais propicia oceasião.

Demais, o systema de mesas eleitoraes sd
na sedo elos municípios traz profunda modU
ficação nesse serviço. Citando o Estudo d<
Minas, mostra o que ali suecederá, si o pro«
jecto for approv.ido, e d.z que um considerai
vel numero de mesas será ali supprimido, iim
possibilitando a cullecta de votos de seus co*
estaduános, baseado o seu calculo cm urdi
quadro dos municípios e distrietós de paz dis«
tribuidos pelos diffcrentes distrietós ciciton
raes, federnes, em que foi dividido o seu Es*
Indo,

Não pódc se conformar com a situação
que se pretende creár cm torno do assum-
pto, a qual impõe aos habitantes do inlériòn
como castigo, r.m transporte penoso para dexercício de um direito político, que iultíâí
fundamental. ''

Também não pôde, com a sua educaçnd
jurídica, concordar que se dè a magistrados
a funeçao de presidir mesas eleitores, ijulga que o Congresso, si npprovnr assin|o ]irojecto, assume uma de sua mais gravei?responsabilidades na presente legislatura.

S. Ex. dá a perceber que lavra descomtcntaiuento nas populações do interior e vil-ticina alguma cousa de estranho na vida pq-litica do paiz, no dia em que as populaçõesdaqucllas paragens, que formara a maioria'
da nação, perderem a confiança nos juizesiafastados da sua elevada missão de guardí»de todos os seus direitos. S. Ex. julga in-
dispensável dar-se no povo a impressão eld
que não anima os poderes públicos a inteu-
ção dc sequestral-o das urnas, impossibili-
tando-lbe o exercício de um direito que, bem
ou mal, clle pôde facilmente exercer quau-do epiizer.

Lembra a necessidade de fazer sentir no
povo que não vive só para ser vesgastadqj
com o chicote do imposto c salienta a injus-
tiça comnicttida ás populações do interio*
e!os Estados eom a ultima reforma do ensb.no, que tanto difficultou a educação da fa*;milia áqucllas populações, por culpa exclmsiva dos governos que não souberam curai
pnr seu dever, punindo seus prcposlus, cn,*carregados de fiscalisar o ensino^*
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Ecos e novidades
(.(iiumlu dlreolor dn Imlrueçno Municipal,

4)1 Sr. Azevedo Sudre ícx vniins reformas a
dn Ifrcalh Normal Inclusive, li no regula-

1 monto dossn cnsn' <le ensino foi liilroJuidu.1
! a taxativa disposição dó quo os togarei dc1 docentes sô seriam providos por melo do

\ cdnóVirsn', Krn umn engolida Milulnr que
vinha pòr íormo a certos nblisoi nlo cnlno
vcrlflcndus com n escolliil do profossorndo,
cujas iioiiicnçiics ohciHciam,. na mui maior
parle, mais ao rrjl.rla pollllco do que no
<l:i compolcncln, Mus, liifellxmvnle, cuuin to-
das as dh posições niorallsadoras, essa 11A0

[está mmiiIii obscrvacii nas uillmns iioincn-
['Vot.ii Ifllas, aliás, pelo próprio Sr. Sodré.

No coiifur-o para li dhwjfcla ela. cadeira dc
porliigucí, quatro furam os candidatos que
lograram approvação, sendo nomeados. Kn-
Irctnillo, até hoje, não lhe foram designadas
turmas, ao passo quo outros, reprovados no

1 concurso, foram dcsltinados u islão' cusl-
Inundo.
I Agora outra irregularidade se aniiuiicin:
diz-se que o prefeito vao nomear para a ca-
ilciru dc niiitlieiiiiiti-ii um professor do Col-
Icgiei Militar, com dispensa dc concurso! Na-
luruliuciito para Justificar esse abuso, não
fallnrãn explicações, como, por exemplo, a
cxhlblçiln de documentos provando ser o
Candidato pessoa competente ua matéria ---

i« que ninguém contesta — nu ter folio, cm
'outras épocas, concurso para essa dl-cipli-
ina cm outros estabelecimentos de ensino.
Todas essas allcgaçiics, porém, como qunes-
quer outras, não justificarão a patente illc-
gulidndo do acto. Aborlo que seja esse prc-
ccdcnlc, a disposição dn regulamento qilc
jexige o concurso fica completamente aiiiml-
iadu, tiorque para todas ns cadeiras que se
.vagarem não faltarão candidatos dc notória
icompcleuciii « que tenham concurso presta-
do om outras casas. \'., além dc illegnl, o
aclo é inconveniente, porque aggrnvnria sem'motivo as finanças do município. Não fal-
tara. com effeilo. entre os professores nddi-
dos ou em disponibilidade quem seja capaz
dc reger a cadeira, pelo menos com compe-
tencia egual ú cio candidato aiiniinciado.

I Em discurso que hontem pronunciou nn
| Camara, o Sr. deputado Maurício dc Lacerda
I referiu vários factos da vida intima deste jor-' nu!, para apoiar a tlieso que estava susten-

tinido. Pudemos asseverar a S. Ex. que o in-
formunlc abusou da sua boa fé, pois que dos
diversos incidentes o circumstancias, a que
S. Ex. alluiliu, uns foram adulterados c ou-

) tios são produetos da fantasia dc quem quiz
agradar, por tal processo, ao deputado flu-
luincuse.

s Despedida em tres tempos...
r Um leitor curioso nos mandou, devida-

¦ mento gripliadn, a seguinte despedida ha dias
[jiublieaila:"O marechal Hermes da Fonseca o

,«tia sciiliorn, bom como o almirante c
11 baronezà de Tcffé, aiisentando-sc por
)iouco tempo do paiz c não tendo aliso-
Iiitaincntc tempo para se despedirem dc
todas as pessoas de suii3 relações, o fa-
zem por este meio, offercccndo ao mos-
1110 tempo nos amigos os seus Serviços

.¦' na Europa.'._'- 
Pctropolis, 1 de agosto de 1916."- E o pachorrento commentoii por sua con-

Ltq: "li' pena que não fosse ha mais "tem-
po"... Mas que se demore lá por muito"tempo"...

Um que voltou como aquelle quo
foi a Roma e não viu o

papa • • •
A burile» d(i ".Santos" chegou beije' a 0«ln

capilnl Ilnrnnlié Serrl, de 17 nuiios de eda-
de, que foi ouvindo pnrn o nosso palx pelo
cônsul lirasllciro cm Gênova, a pedido do
nosso governo,

lira dlc typograplio de umn casa de muil-
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' A CONFLACinAOAO O A EUROPA

lÉlMÜl
NA FRENTE OCCIDENTAl;

«.Ml» —

Ds inglczcs accenluam os seus pro
grossos e os froticcic» reconquista-
ram toda a aldeia de Fleury — O,

ultimo communieado britaiinlco

20ü:O0OS0O0 é ó prêmio maior da
t./Grande Loteria Federal, a extrahir-se

amanhã, 5 do corrente.
¦ ¦»<¦— •

Usac ELIXIR DE NOUUEIRA. !r= Para O
sangue.

«rg»c_-

Â posse do novo presidente do
Paraquay

Y BUENOS AIRES, 4 (A. A.) - Foram fei-
itas as nomeações dos membros da embaixada
especial que deverá representar a Republica
jArgcnlinn na cerimonia dn posse do novo
presidente do Paraguay, e que ficou assim
COlhposla: viec-nlinirnntc Rarilari, cmbnixa-

idor; Dr. Attilio Rarilari, consclliciro de cm-
[baixada; Dr. Eduardo Itaccbo, secretario: ca-

j pitão dc fragata Alfredo I.npradc, addielo na-
: vai, Consta que, apezar de seu estado dc snu-
) de, o vico-nlmirnntc Uarilari resolveu accei-
j lar o li uso convite que lbc dirigiu o gover-

i no para elicfiar a referida embaixada. Esta
i (leve embarcar, com destino a Assumpção, na
! cniiboncira "Paraná", domingo próximo.

i ;BUENOS AIRES, 4 (A. A.) — Afim de as-
,'siilir á pOsse do novo governo do Paraguay,
i segue por estes dias, para Assumpção o mi-
jnistro d-.i Hespanha, Sr. Pablo Soler y Guar-

I diola. qnc ali vno representar o seu governo.

«S£LECTA>
•¦'. Ví^y A "Selccta", o conhecido "magazi-

' iio" carioca, acaba ile fazer curiosa e fim-
pia reportagem pliotogrnpliica que vae np-' parecer no numero de ainanliâ. íi' a confe-
cção do "lilins", objecto de varias empresas
que começara entre nós.

Não só as scenas do "film" "Entro a arte
c o amor", arranjo do Duque, mns os"trues" geralmente empregados, tudo foi rc-

jconstituielb e será por "Selecta" apresentado
ao publico cm dez paginas de bcllas gravu-
ras, nitidas e distribuidas com muita arte.li

fíarnabi Serri
ca, cm S. Paulo. A 29 dc setembro dc 1915
resolveu partir para a guerra e defender a
pátria dc seus paes. Embarcou cm Santos
com outros reservistas, a bordo do vapor"I.im.inin". Aportou cm Gênova e depois
das formalidades legacs foi para O 94* regi-
mento dc infantaria, cm Picnionte. Recebeu
a instrucção necessária e pouco tempo- apAs
foi designado para a primeira' linha, na zona'
de guerra, Ahi permaneceu cerca de 50 dias,
até que a 9' de fevereiro foi chamado ao
quartel do Picmonte, onde esperou que lhe
fosse dada a sua baixa, a pedido do cônsul
brasileiro, junto dc quem agiu a sua família
aqui domiciliada.

Agora o nosso cônsul cm Gênova deu-lhe
uma passagem de 2* classe. Aqui: chegado,
apresentou-se á policia marítima, que porsua ver. o recambiou no 2" delegado auxiliar,
para ser rcstitiiido á sua familia. Embarcou
n 21 dc junho em Gênova e aqui chegou ho-^
je, sendo muito bem tratado pelas nossas
autoridades,

—Que impressões nos traz da gnerra, In-
dagAmos do reservista rcccm-chcgado.—O que lhe posso gnrontir, disse-nos clle,
ó quo não matei nenhum austríaco. Fiqueinuma trincheira onde openas pude ter a sen-saçao do que é um combate. As granadas
passavam por sobre as nossas cabeças, massem nos attingir. Os combates lá pelo Colde Lana, S. Miguel e Trcntino, que ficava
próximo, eram horríveis. Havia, cargas ter-riveis, apavorantes, mas lú pela nossa trin-• cheira tudo corria bciii;

r—Dc modo que...
r-Fui para a gudrrá e nflo coínbatl. '
—• « ^.e» ——____

I.0NIMK8. 4 (A N01TK) — Na frente Ingle-
«a do Somnte, an tropa» brilaniilca* continua-
ram o» uni» progresso» ne frent* de 1'ÓK.IéroM <•
do lainKiioval, tendo uccupudo in-U uIku.is rir-
nicntoH do trincheira».

Os nllomãt'» contra-atacaram cm divfrana
pontua com grandnt masaa», mas furam rrprl-
lida*.

Na' frente francesa do Somme o Inimigo
continua a fater grand» prmulo prlnclpalmèd-
te com o objrrtlvo da rrconqulnlni' a herdado
de Monacu.

Oa franeexes rrroni|UUIarnu« toda a' tldola
dc Fltury, na frente do Vrrdun.

PAUIS, 4 (A NOITK) — Ah forçai, franco-is
reconquistaram durante a noite toda n nlelrln
de Flrury, na fronte de Verdun, em torno da
qual estava donde ha tre* dias travada renhida
batalha',

PARIS, 4 (Ofridal) (llavas) - Knyn^m
tropa* acabam de oecapar ioda a- aldeia' de
Fleury.

LONDRES, 4 (Officiai) (Hnvaa) — AÓ norte
dc llar.entin-le-1'ctit, progredimos, assim cem o
no bosque de Delrlíle, onde repelllmoi quatroathquc* levado* a rffoltu por forje* dentara-
mento* inimigos, que aoffroram ahi perda*considerável*.

Bombardeimoa enlre Poilérea e ThlepVnl,
uma forte poslçio cuja gnarnlçio fugiu,'A artilharia Inimiga manteve durante todo
o dia um intenso fogo de barragem a oeste e
•udoe*tc de Longueval c Maraeti, e canhoneou
a* povoações da* proximidade* de Arras e Ar-tuentiórcM.

Bombardeámos a* linha* Inimigos da* pro-xlmldades do redueto de Hohenxollorn, no dia-triclo de Givcnehy e abatemos dous aviões |nl-migos. Perdomoa tres aeroplanos. •'
— mim «¦

NA ÁFRICA
i

— ¦Ul-
O. avanço dos belgas — A oecupa-

ção dc Klgoma

HAVIU-., 4 (Hnvas) — Tclegrammas recebi-dos da África nnnuiiciam que a ala direita dasferças belgas cm operações nu África OrientalAllemã oecupou Kigoma, na região dc üjiji.Klgoma era o posto ntlcmão mais importante
dc ioda a região do lago dc Tanganika.

Brótníi
Xarope efficaz para curar broiicnite;
coqueluche, astíimh, rouquidão, ca-

tarrho, resfriados e

qualquer tosse

i prisão de m bandido ce-
DO

0 Bv* Ml® F^çanlia re-

I?
!' O presidente do Estado do Rio recebeu liou-
lem, dc um grupo de fluminenses, domicilia-
ctos nesta capital, a seguinte moção dc applnu-

^os pelos seus ullimos actos administrativos;
C pela sua brilhante mensagem, lida na sessão
dc intolliição da Assembléa Fluminense:"Kxmo. Sr. Dr. Nilo Péçãííha, mui digno
presidente do Estado do Hio, Nictheroy — Os
abaixo iisslgnaflòs; filhos desse Estado vêm
[apresentar a V, Ex. as mais effusivas feliei-
laçües peleis últimos actos de seu governo, quo

Ivisam sanear o torrão fluminense, ato agora
içòmplctiunénte abandonado sob o ponto do
/vista hygieiiicò'. A extineção da febre malária
jiio Eslado do Rio 6 uma obra benemérita; só
i comparável no cxtcrniinio da febre amarclla
nn capital da Republica. Pretende: dcscnvol-

iver a lavoura no Estado; entretanto, nada
Iconseguirieis nesse sentido, sem primeiroconverter homens doentes, alquebrados, pela

I malária, epie constituem grande parte dos flu-
minenses, em cidadãos sadios e úteis no Es-
lado. O dcsapparecimento desse estado morlii-do será como que uma resurreição de popula-ecoes inteiras. Não menos patriótico foi j acto¦de \. Kx., mandando rcconjtruir a Estradaunião c Industria, porque, depois de saneadoo solo lliinmicnsc, serão imprescindíveis vias
fie communicação, pòr onde o produeto sejatransportado, sem dependência, dc tarifas cx-
4L\- i oi 1 eia,

Actos dc administração como os que V. Ex.acaba de decretar, só podem merecer louvores(tos verdadeiros patriotasl Devem servir de.exemplo, neste momento ele dolorosas annre-liensoes. Queira; pois, acecitar V. E::. os nos-os sinceros e cntlmsiasticos applausòs."
¦¦ ¦ i-aaa- ¦ ————___

Dr. Dario Pinto
I do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das¦'creanças. Consult, Carioca 44. Das 3 ás 5 horas.

jf Uma boa carga...
R. Zarpou boje do nosso porto com destino' ãò¦SUJ o vapor nacional "Syrío".
'ÍííÍL-''" hrr^Z- scguiu 2 PwigosO «ca?:.s.S üo
i^igario Guilherme dc Castro, quo se destina:.a .Santos. Naluralnleute lá terá elle uma boa
^recepção" por parte da policia...

200 CONTOS
Amanhã ss ¦=

O que elle confessa ao cor-
respondente d'A NOITE

RIO NEGRO, 4 (A NOITE) fe Preso pelotcncnlo Cobreiro, dn policia catharincnse,
passou por aqui o celebre cbcfc dos fanati-
cos Joaquim Adcodato, Um typo franzino,
Adeodato não demonstra possuir a capaclda-
cie dc um bandido celebre, qual o protagonis-
ta dos mais hediondos crimes na luta do
sertão do Contestado,

Falei a Joaquim Adcodato. Pouco conver-
sador, disse-me- ainda assim, entre outras
cousas, que foi clle o próprio matador de
Aleixo c mais alguns cabecilhas nos redu-
ctos. Declarou-me também que ha dez mezes
se achava estroncado no sertão, passandofome.

Joaquim Adcodato falou-me assim, textual-
mente:"Eu não queria 111c entregar á prisão, mas,
inesperadamente, fui preso pelo tenente Co-
breiro, acompanhado de duas praças, nas
proximidades de Timbosinbo.

A prisão do Joaquim Adcodato representa
mais um feito da policia catharinense, quevem prestando valiosos serviços para a ter-niinaçõo dos fanáticos. O matador de Alei-
xo c de não se sabe quantos outros indivi-
duos, muitos delles seus companheiros debanditismo, fugira do redueto de Timbó,
quando tomado este pelo capitão Euclydes deCastro. Desde então, Adeodato achava-se es-condido no sertão, pretendendo livrar-se daacção da policia de Canoinhas, que distribui-ra dous ou tres destacamentos em sua per-seguição.

Joaquim Adcodato aguardará a marcha do
processo na cadeia de Florianópolis.

¦ —|(M- 1
Amanhã, S do corrente, dará a LoteriaFederal 200 contos ao portador dò bi-lhete contemplado com o prêmio maiorno respectivo sorteio.
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A EXECUÇÃO DE SIR ROGER
CASEMENT j

O criminoso demonstrou coragem
até ao ultimo momento —• A recusa
do cadáver pela familia — Commcn-
tarios dos jornaes — Um protestodo «Daily News» — Uma nota ex-

plicativa do governo
LONDRES, 4 (A NOITE) — Os jor:;a(fs des-

crevem os ullimos momentos dc Sir Rogar Ca-
sement c a sua execução, salientando ique o
criminoso se portou ato á ultima hora com
muita coragem.¦ A recusa da familia em receber o corpo cau-
sou verdadeira indignação. Todos os jornaessalientam o fnclo cm termos severos.

O "Daily News" ataca o governo. Diz quea execução de Sir Roger Casem.-t i uma gra-vc falia de tino político, porque 03 nociònnlis-
tas irliindezcs vão passar. a. considerar ''Sa-
sement como um novo martyr. A execução dc%
Casemcnt provocará, sem a menor duvida, fun-
do resontimento cm todo a Irlanda. A íngla-
terra perderá também ns sympathias dn nu-
morosa e importantíssima opinião publica' nor-
te-americana e, finalmente, o facto permittiráaos allemãcs justificar os fuzilamentos na Ucl-
gien c cm outros pontos invadidos.

LONDRES, 4 (Havas) — Uma nota officiai
publicada hontem declara que o perdãh' doagitador Rogcr Cascment só foi recusaifo dc-
pois de uni minucioso exame do caso. Segun-do se apurou com toda a evidencia, o aceusa-
dò tinha agido como agente allcmão, tentando
organisar entre os irlandczcs prisioneiros daAllemanha um regimento destinado a ir com-bater os inglczcs no Egypto. ,'

Informações dignas dc todo o credito asse-
guram que quasi todos os alludidos prisionei-ros, tendo recusado as propo-tas quo' lheseram feitas, foram por isso tratados barbara-mente pelas autoridades allcmãs, chegandomesmo alguns a morrer em conseqüência dos;
.mãos tratos. Ora, a Inglaterra não podia dei-xar dc considerar Sir Roger Casemcnt edmo oresponsável por estas mortes e um dosprin-cipaes instigadores da revolução na Irlanda.LONDRES, 4 (A. A.) - Tem sido aqui des-encontrndinncntc commcntado o facto dç tero embaixador norte-americano entregado ao
governo inglez uma nota solicitando clemen-cia para os prisioneiros políticos irlandozes.

Uin jornal mesmo commenta o caso do terchegado est« nota quando não podia má's serevitada a execução de Casemcnt.

m ígcik fenrivel
Duas creanças: esmagadas1 e d us operários feridos

O VAGÃO W. N. n\
l'oi um desastre, um dMiastrc medonlio; lu-

cvllavcl, epn- colheu <lr surpresa quasi' uma
família intrica, pae e fillios. Um momento
tl.inli'si'11 de sMiiKuf c csmagNinciitos, de dores
u gemidos, ele iiffliiçáii inaudita c lutii des-
egual, louca, iiisiisteutiivol, cm que mu lio-
moni se enlregava, (ifferecla-se /• morte, que
mio o qtiir, cm Iroca dos que clle'mais amava.

O facto nasNOii-se nn csluvâo de São líioflii,
da li, de !•'. Central: nas proximidades dn ar-
niaicm D. E. Era habito do operário Fran-
cisco Motta, da fabrica db chlucllos dc Ma-
imel floines Soares, o mie (lencrnl Pedra, c
seus filhos, nlineiçiirem abrigados A sombra
(Ios vagões que ficavam lio desvio daquella
e-.tação. vlsiulio A fabrica. Esta manhã, como
chovesse, melteram-si* todos sob a pi ;i Ia for-
11111, Como dc costume, As 10 horas, o filho
menor de Francisco, dc 9 niinns, Ornndil, foi
levar, o almoço paru seu pac o seus irmãos
Godernc, dc 17 annos, e Esiueraldiuo, de 12,
pois, um terceiro, mais velho do que este, to-'
dos operários dn mesma fabrica, 11B0 fora tra-
balhnr por doente. Orandil tomaria parto
lambem, A vista disso, ua refeição. E no to-
car dn sineta, nn algazarra enorme e alegre
dos que deixavam o trabalho rude para um
momento do descanso, .saíram enlre todos os'
pae c os tres menores.

JA haviam desembrulhado o pequeno farnel
e todos abrigados sob a plataforma do vagão
W N .14 começavam n refeição, quando um
silvo agudo dc locomotiva vibrou 110 ar. Nun-
ca, Aquella hora, os vagões daquellc desvio
eram retirados. Subitamente, um violento
choque, (iritos dolorosos, gritos medonhos
despertaram a áttenção dos que estavam pro-
xilno c que acucllraiii ao local. A niachinn
n. 006 havia, numa manobra, entrado 110 des-
vio c chocado com o vagão, fazendo-o dcsli-
sar vagarosamente pelos trilhos alguns cou-
timetro, até bater dé encontro no para-chb-
quês dn extremidade do desvio, junto ;V pare-
de do armazém I). E.

Nesse momento, nesse minuto sinistro, ha-
via-se desenrolado uma secun puiigentissimn.
Ao rodar do vagão, Francisco, o pae, c o fi-
lho mais velho, (ioderne, tiveram tempo dc
se levantar e fugir, sendo' ainda assim Goder-
ne ferido. Francisco deu, porém, alguns pas-
sos para retroceder immcdlntumcntc, com a
máxima rapidez possível, vendo que o mesmo
não haviam feito os outros dous filhos c, na
anciã de salval-os, metteu-sc sob a plòtafor-
mn do vagão, que, nesse instante, encostava
A parede, esmagando entre o pára-choques c
a muralha Esmcraldino. Orandil, o menor,
havia sido já colhido'pelas rodas dò vehiculo,
que lho esplmcelarnm o i-runco c mutilaram
os braços, morrendo instantaneamente. O
outro morreu minutos depois.

Francisco da Motta c Godernc receberam
ferimentos de certa gravidade, sendo soecor-
ridos pela Assistência c recolhidos á Santa
Casa. O'operário, que é casado, conta 54 an-
nos, mora A rua Monte Alverne n. 101, no
morro do Pinto. Sobre o desastre foi aberto
inquérito na policia do 8* districto. sendo
presos desde logo, para averiguações, o'macbi-
nista João db Oliveira c o nianobreiro Mar-
Unho dc S.iiifAnnn.

O enterro das infelizes creanças c as despe-
sas com os curativos dos feridos vijio ser fei-
tos pêlo dono da fabrica, Sr'. Manoel Gomes
Soarei'/'' ''
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A navegação a vela cntrelO Senado teve umasessüo
Portugal e Brasil

Un multo que não vem an porlo dn Rio de
Janeiro um palncho oiijn nriuoção nprusonlu um
Ittoeotd tiln-ngrndnvCl conto 11 "(iouviV, que
e-lii alracado no cá es do porto, entre os arma
'xens 0'0 10,

O "(iiiuvéa" ilelxarA amanhã 011 depois o
nosso porlo cninlnho dos (Io Lisboa o Porlo.

O bello patacho foi construído cm llm'-', vm

^y-H'."*'. • • ..
?yy¥ .r>* W^-y- •¦¦¦¦ v. y 'y y-r/yyMr^- '.:'---''
'¦.y,'}y."I 

\^:r':^yXf''''W&hÍf^^ slf <
'"V^'lÊTÈmm\ ____É_f_J|l'i^mWÊmkmm

¦¦M^H 1 . ^^i__l

animada
»¦¦¦ -

Ehi tomo dn curta
ministro bcljf-i

do

O patacho porliignes "(lonnêu"

Jmviiiçu, em Saint-Mulot, por conta dn Sr.
losé Joaquim de tiouvèa, do 1'eirlo e os!A fre
tado aos Srs. A. Telles & l',., dc Lisboa, pro-
pricturios dn conhecida casa "A' Hrasilclra",
onde se encontram todos os pi-oductos do nosso
paiz.

O "flouvôa" chegou ao nosso porlo a 19 dc
julho ultimo, com 52 dias dc viagem, soh o
conluiando do Sr. Manoel da Rocha Deus c com
11. homens dc equipagoni.

A tonelagom dc carga c para 5á0 mil Icüeis,
c, entro ni>s, carregou A ordem dos Srs. A. Tel-
les & (IV, e soh despacho dos Srs. Couto & (',.,
de nossa praça, 250 toneladas dc madeira dc
qualidade escolhida, 1.500 saccos dc farinha
de mandioca, 100 saccos dc tapioca, 100 saccos
do assucar cryslal c 4.000 saccas do café.

Por não ter sido encontrado milho secco do
typo Cattete c mais tapioca cm condições dc
servir, não foi allciidido por completo o pedido
dos Srs, A. Telles ft. C. nos Srs. Couto & C.

A segura potência
• Em matérias de pérolas, brilhantes,

finas jóias c obras dc arte.
COLLCKIANO MAIS ALTO Ç.KÂO

a JOALHERIA ADAAIO

! Gêneros Alimentes
BONS ÈBARATOS

! PrâCâJõsédèfllenar-Cdoffibó

O saque em Matto
Grosso

O Sr. deputado Pereira Leite recebeu hojede Aquidauana o seguinte e queixoso tclcgram-
ma do fazendeiro Antônio Benjamin Corria
Costa:"Um piquete das forças do major Gom:s,sobo
commando dos cx-alferes Hermenegildo e JoãoLeme, saquearam a fazenda d. Chapada, deminha propricdadc.em Nioac, levando perto 300
bois e cerca de 50 cavallos, continuando eu
ameaçado dc novas depredações. Situação exi-
gc urgentes providencias. Saudações.

A GUERRA NO Ai'»
— -nn»» í. -

A actívidade dos submarinos — Os
jnavios allemães no Grande Belt

LONDRUS, 4 (llavas)'Kihiiia-Maru" e a escum
O vapor japonez. escuna ingleza "Gradwoll"

forainpostos a pique.NOVA YORK, 4 (A. A.) — Despachos telc-
graplucos aqui recebidos da Dinamarca dizem
que foi assignalnda, ha dous dias,, a presença;de diversos vasos de guerra allemães no Grande'Belt, os quaes tomaram a direccão dò SkaggerRack.

^> ¦«->- <¦
NOTICIAS OFFICIAES

OOLLYRIOcura as ,nflan,ma-5e»«í<M
MOURA BRASIL RlI< uí^ü.. 87
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A policia marítima tra-
toalha

As auíórldadcs da policia marítima". íroerondavamo littorál" fizeram hoje uma boaapprehensao. Ha dias, conforme noticiámos,uma chata, com um grande carregamento dekcrozene ç gazolina, naufrogon nas proximi-dades da ilha do Governador. Hoje, a lancha
do ronda apprehendeu cincoenta caixas del(orozche, que haviam sido arrecadadas pelospescadores daquella ilha e agora se acham údisposição do sen proprietário.¦ -MU -

ELIXIR DB NOGUEIRA e- Para.üaDureza
do sanam--- '

Os últimos communicados aliemão
e austro-hungaro

'•'•. .)'
O quartel-general nllemão communica', Xiddata dc 2 dc agosto:
"Frente oeste: O inimigo atacou novamen-

te, com forças muito importantes, no sector
entre Maurepas e o Somme, soffrendò um*sangrento fracasso. Os francezes emprehen-
deram uma ncção isolada contra a herdade
dc Monacii, mas, apezar de grandes sacrifícios,
não conseguiram transpor uma trincheira
nossa completamente destruída, na estrada
de Mariconrt-Cléry. Encontros locaes na re-
gião dc Bellcy e Estrées.

A leste do Mosa avançámos a noroeste1 e aoeste de Thiaumont. Occupámos a altura anordeste do forte de Souville e rechassámos
o inimigo' consideravelmente nos: bosques La
Mòhtcgnc e Li» Lauféc. Aprisionámos 19 of-ficiacs e 923 homens não feridos, capturando
14 metralhadoras.

DSpersáraos as patrulhas iuglczas que mos-travam grande actividade nas proximidadesde Yprcs.
Repetem-se os ataques dós aviadores inimi-

gos contra as aldeias que ficam atrás do se-ctor septentrional da nossa frente. Os domnos
materíaes causados são insignificantes; maso numero de victimas na população civilfianco-belga está cada vez mais augriientando.
Em 31 dc julho um avião inimigo bombar-
deou o convento dos jesuitas, em Artes, naBélgica.

Abatemos 4 aeroplanos nas proximidadesde Arras, Bapaumc, Poziéres e Moutheis.
Frente leste: No sector septentrional, nadade importante.
Os russos atacaram as nossas posições cmambos os lados do lago Nobc), com tropas au-

gmentadas succcssivamcntc, estendendo as suasinvestidas até o dislricto viuinho de Labies-zow, sendo francamente rcpcllidos cm toda a
parte.

Vários ataques na linha do Stolcbod a nor-deste da estrada de ferro Kowol-Rowíio, fra-cassaram deante do nosso fogo de barragemO inimigo, sem olhar sacrifícios, assaltou no

Um avultato rouba de
jóias

Na rua Felix da Cunha
Dc um íivultado roubo dc jóias pva.icado em

circunislancius inexplicáveis, foi victi-ni o
comniundnutc Galvão Areias, residente a- rua•Felix da Cunha, na Ti jucá.

Pela manhã, uma pessoa de sua familia, ao
levantar-se verificou qtic, contra os hábitos,
se achava aberta unia janclla do quarto dc"toilettc".

Passando ahi uma rápida revista nas gàve-
tas dos moveis, constatou desde logo que ha-
via desapparccido grande quantidade dc va-
liosas jóias. Inimcdiatanícntc foi n descober-
Ia commuuicnda ao commandautc Galvão
Areias.

A uma revista mais minuciosa ficou vcrlfi-
cado que haviam sido roubadas as seguintes
jóias: um grande cordão de ouro com pero-Ias, uma medalha de ouro com pérolas, uma'
medalha de brilhantes tendo uo' centro um- re-

:trato de porcellaria, uni cordão de platina com
uma cruz de pérolas pendente, um alfinete
com brilhantes, uma "barrette" de ouro com

| brilhantes, esmeraldas c pérolas, uma pulsei-ra dc ouro com um grande rubi, saphiras; e cs-
mcraldas; uma corrente de ouro e uma puí-vseira dc ouro para creança, com uma meda-

:llia.de 20 francos.
Com a relação dos objectos furtados, o com-

mandante Galvão; dirigiu-se A delegacia do 17"
districto, onde apresentou queixa do facto.

Foram dadas as primeiras providencias paraâ descoberta dò autor dò roubo.
Sobre um empregado'da casa; que não appa-

roçou hoje para o serviço recaem grave, sus-
peitas. A policia está no' seu encalço.

' xté» i ... .,,,.
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A LOTERIA FEDERAL fará amanhã,

5 do corrente, a extracção do grande e
extraordinário plano de 200:0009000.

¦ imiti ' ¦

Uma manifestação politica em
Barra Mansa

Recebemos o seguinte tclegramma: '. ¦¦
BARRA. MANSA, 4 — O povo .barramansen-

se, cm massa, prepara pomposa :naii-fcí.tação
jao Dr. Marioi Riimos, esperado aqiíi, a-rinnliã,'àz 10 1J2 horas. Essa ínanifestação prova a
(satisfação da população pelo sou justo reco-
ínhecimcnlo como deputado. Reina grande on-
tliiisinsmo.

A' sua residência nf fluem numerosos
amigos c aclmiraclorcs seus, ciuc lbc vão levar
as suas felicitações pessoaes.

> «l» ¦

A sessão fnl presidida pelo Sr. Anlonli
Azeredo. No expediente foi lido mu atilem
dn Junta npurndorii das elolçôcs de Pt-c
uambiico, roíuetlcndo o dlpluina do . br,
DaiitiiN liarrelo.

0 Sr. Alfredo lillls fez um discurso, iv.
fcrlnilo-se A dcclarnçilo do voto do Sr. Mi-
guel dc Ciirvallio, á Indicação do orador,
iiianilnela á meiiii a resprilu du carta do ml-
nl.slio belga, congratulaiiiln-sc com o Sr-
nado pela inserção nos seus "Annacs" :l:i
conforchcln do Sr. Ru.v Dnrbosn, ua Unlver-
sielaele' de llucuos Aires.

(jiiaudo Ininleui se votava essa liidicaçàu,
disse o Sr. ICIIIs, o representante (Io listado
do Rio, instirgliidb-íe con Ira ella, deu pro-vas dc não a haver lido. Foi infelicíssimo
o gosto de S. Kx., taxando dc Inconveniente
h indicação, que le, o rftio lanibcm fa/. com
n declaração do voto do Sr, Miguel (Ia Car-
vallio.

lislc responda ao Sr. Ellls. dizendo quomais infeliz que a sua declaração de voto
v a altitude- do Sr. Kllis, indo .í tribuna paraccnsurnl-o. Cada senador (cm o direito devoliii- a favor ou contra as muterias emdiscussão e a nenhum dei Ios cabe vir npre-
ciar o volo dos outros.

Censura o fado de ler sido a caria do ml-
nisli-u belga assim lne> bom recebido poloSenado. Hoje 0 representante (Io uma nação
npplnudc um aclo do Senado brasileiro ;amanhã, outro se arrogará com o direito de
censurar uma das suas deliberações. A
carta do ministro deveria ler vindo pelo Mi-
Historio do Exterior c não lida pelo Sr.
Kllis.

O Sr. Azeredo dú explicações. A carta
foi lida uo expediente de sessão; não che-
gou no Senado por intermédio dn nossa
cbaiicellarin porque apenas representa um
neto dc corlczia do ministro para com o So-
nado.

O Sr. Kllis volta A tribuna e secunda in
explicações dadas pelo Sr. Azeredo, dizendo
não ler tido, no sou discurso, n Intenção dc
mclindrnr o Sr. Miguel de Carvalho.

PiísSando-sc A ordem do din são encerra-
das as discussões dus mntcriiu seguintes: do
projecto do Senado que determina que são
ntillos os contratos celebrados pelos agentes
do poder executivo em que não estiverem
declarados o artigo da lei que autorisa o
contrato c a verba do orçamento que nulo-
risa a despesa; .'I1 do projecto do Senado
que autorisa a adlicrir á Convenção luler-
nacional assignnda cm P>crlim em novembro
de 1908 c a inscrever o Brasil entre os mem-
bros dc 1' classe do Bureau Internacional
para a prolccção de obras literárias e arüs-
ticas; :i» da proposição da Camara dos
Deputados que autorisa o presidente dn Rc-
publica a inverter, dentro da verba total
de 50:000?, votada no orçamento do Minis-
terio do Interior, as respectivas parccllas e
dá outras providencias; 3* da proposição da
Camara dos Deputados que obre. pelo Mi-Historio da Fazenda, o credito dc 60:Bõ4$930,
para oceorrer a pagamentos de dividas pro-cessadas por exercícios findos; e 8* do pro-jecto do Senado qnc concede no bacharelAlfredo dc Araujo Lopes dn Cosia, í!" offi-ciai da Secretaria de listado do Ministério do¦interior, um anuo de licença, com o orde-nado e cm prrirògação, para tratamento dosaúde.

As voiações foram adiadas por falia donumero. .
--.•_
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caso complicado

IQuercis 
apreciar bom e puro café?

Sé o PAPAGAIO

Drsi Moura Brasfr e Gabriel de Andrade,
Oculistas. Largo dá Carioca 8, sobrado.

' *Méí , ...
Por diminuto preço pode-se adquirirum bilhete premiado com 200:000*000,na extracção da Loteria Federal a reali-sar-se amanhã, 5 do corrente.

o rio Turija. Todos os seus esforços foram in-úteis.
Fracassaram ns investidas contra a frentedo conde Bòthmer, a oeste de WisnicwczyU ena! região db Wclszniew".O estado-maior aitstro-hungaro commu-nica em data de 2 de agosto:'"Em todas as frente, nada de novo".

A ITÁLIA NA GUERRA

!eLKf^ ru Tl?lMi\a honve também forte
* vãmente*» ao»-*. m^'^^^^^^^fyg«yi «• «lU»'*» de

Dous submarinos italianos perdidos— Um delles, o «Qiacyntho Puliino»capturado pèlbs austríacos, que oaproveitarão -- Na frente dê batalhanada de importante devido ao máo
tempo

, ^NDRÈií, 4 (A NOITE) - Um communica-do officiai- austríaco confirma a captura dosubmarino] italiano "Giacyntho Puliino", con-struido cm 1913, deslocando 235 toneladas.Osubmarino; segundo dizem de Vicnna foisurprehcndido ao norte do Adriático pelos na-vios austríacos e capturado cm perfeito estadoe com toda a sua tripolação. Accrcsccntam queo Giacyntho Pull.no» vae entrar cm serviçocom tripolação austríaca. *
De Roma informam, entretanto, que foramdous os submarinos perdidos. Acredita-se queo outro tenha ido a pique.

^^r~.Na fren.tc ""'o-austriaca nada ha de im-portante a assignalar. O mão tempo tom nreju-dicado muito .13 operações.
„fK'T4 (A- A-) -°s Jornaes noticiam queperto de Tonem o inimigo desenvolveu grau-
fi«uSt„l_'Mlade,/tocando for«en«»te » posições
Sof per«^°' 

taWM°' ^"«o ™

Tabeílião N0EMI0 0A SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 32.-Telephone C112

0 centenário das
Bellas Artes

? •—
Os trabalhos para as festas

coinmemorat-vas
Vão- bem adcanlados os preparativos dos

festejos cora' que,, este anno, serA coinmcnio-
rada o centenário das Bcllas Artes.

A exposição geral; a inaugurar-so breve-
mente, vae ser, pode se dizer desde já, dns
melhores até agora rcalisadas. As secções
que a completam se apresentarão concorri-
dissiinas, pois para cilas têm chegado tra-
bnlhòs dc todos os Estados do paiz. Quasitodos os artistas, velhos c moços, aqui resi-
dbntcs, concorrerão também, enviando as
suas ultimas producções,

Os jurys com responsabilidade no funecio-
namento do nosso "Salon" estão assim cou-
stituidos:

Pintura — João Baptistà da Costa, Rodol-
pho Chambclland, Modesto Brócos, Carlos
Oswaldo e Hclios Scclinger; esculpiam —
Rodolpho Bernardclli, Augusto Girardct, Ho-
norio da Cunha e Mello, Moreira Jun.or cFiúza Guimarães; gravura de medalhas c pe-dras preciosas — A. Girardct, Rodolpho' Ber-nardelli, Modesto Brócos, Adalberto Mattos cEugênio Latour; arcliiteclura — Heitor de
Mello, Gastão Bahiano, A. Morales de Ios
Rios, Armando Telles e Rafael Paixão; gra-vura c lithographia r- Modesto Brócos, A.Morales de Ios Rios, Rodolpho Chambclland,
Adalberto Mattos e D. Dinorah Simas Enéas;
artes applicadas ¦— Morales de Ios Rios, Ro-
dolpho Chambclland, Modesto Brócos, Euge-
nlo Latour e Rafael Paixão.

Estão incumbidos de executar os bustos do
conde da Barca. Dr. Carlos Maximiliano e
Dr. Wenccslôo Braz, os artistas Moreira Ju-nior, Cunha e Mello c Corrêa Lima, respo-
ctivnnicnte. Esses bustos devem ser inaugii-rados na sessão comnicmorativa do centenario da instituição dó ensino artístico no Brasil. A medalha conimemorativa da passagemde tal data foi trabalhada pelo professor Gi-rardet e vae ser executada na Casa da Moc-d.r No seu verso vCem-se as effigies de D;João VI e Dr. Wenccsláo Braz, encimadas
por tres figuras femininas. Lê-se em torno aessas figuras a seguinte inscripçãó: "Conte-
nano das Bcllas Artes".

Rcuniu-sc ás 13 horas, nn Escola Nacionaldc bellas Artes, o jury de pintura que exa-minou todos os trabalhos recebidos de nrlis-tas residentes em São Paulo, Minas, Rio Grau-ele do Sul c Paraná, acceitando cerca dc Ire-soutos delles.

A sessão soiemne. comnicmorativa do cen-tcnario das Bellas Artes, terá logar definitiva-mente as 20 c meia horas do dia 12 do cor-rente.
—:— ¦ ^ét- ¦

Escola de Pitarmaeia e Odontologia de Alfenas- 'È;
abertas, até o dia 20 do corronte, nas seVrelííri

_C-sa vae penJ.B* a |je*í-
são preventiva
insSigitado assassina

Na madrugada de 1G de julho passado, árua Lins Teixeira, nppareceu caido, ferido aJinlii, 110 ventre, o nacional Manoel Antônio,
que veiu n falleccr horas depois, cm um lei-to dn Santa Casa, não tendo prestado dc-elaraçoes.

No inquérito instaurado no cartório dadelegacia do 18" districto policial desde lo/'ose avolumaram as suspeitas contra a praçan. 471, da 3> companhia do 3o batalhão, que,naquella madrugada, na oceasião em que ron-dava a rua Magalhães Castro, nas proximldn-dos do local cm que Manoel nppareceu feri-cio dc morte, disparou contra um ladrão di-versos tiros de pistola.
Km visla das provas colhidas contra a ai-indicia praça, que até confirmou os disparos

que havia feito, o delegado que preside o in-quento vae solicitar a sua prisão preventiva< ¦—t- *
66UlíÍVft'r«4ftO«-" cisarrós>e^oboincl para .110' ,CI r>,IC!* reis com valiosos brindes.

boné? Sii i C,
-^e*»

Gyninasio S. José de Alfenas, as inscrinçCos* nan
. rao
il (lo

mes de admissão CXil-

As greves na Hespanha
ff*:!iRÇEL0NA',4 CHavas)' - Terminou a(trove do pessoal marítimo.-

'— ' «»»¦ _

Amanhã 200 contos
Centro Colérico—Rua Sacliol*.

Exames de sangue, analysesde urinas, etc.
Drs. Bruno. Lobo e Maurício de Medeiros, daFacTiiaade de ^edictoa m Laborat"to &á*

!?!?„?..f^SB"1"» :. ROSÁRIO 168, eeq. praja

BEUS OSFEZ...
Loucaira é cousa que pega

Na policia ha gente com menos juizo q..ono Hospital Nacional dc Alienados. Ha rli-fri-ctos, então, que tem caveira de burro. Neslecaso çsta o terceiro. O terceiro di;' ' 'o estáreduzido a um manicômio. O coníiilissa.io Ay-res esteve algum tempo no Ilospicio, por cau-sa de umas diligencias de jóias, c de lá voltou
para o terceiro districto. O polir funeciona-
no, que não tem culpa nenhuma do quo lhevae pelo cérebro arruinado, nrídn, •. 'tado, afazer escândalos pela zona estragada. O peoré que a sua loucura está pegai]-'-, no 'oleira-
do. O Dr. Cid Braunc, que já não era muitosao do cérebro, com os exemplos do commis-sano, ficou peor. Dabi, as manifestações doterrível 'vírus ' de que está contaminado.Hon-
tom, o moço delegado prendeu um vendedordeste jornal, um popular vendedor, qiv dc mnmodo original consegue se destaca- e a«iinganhar a vida. Prendeu o Dr. C:d o vendedorporque o "eíavrochc" estava aiiriuncinnrtb onosso jornal, com preconicios humorísticossem a menor ou mais leve offcnsa ã moral.
mTÍm". ' l0,?°. í,,el'?is' P»ssndo o assomo, aautoridade policial, já cm eslado lucid,, num-dou o pequeno embora.

O terceiro districto anda com iirucubac-

ODr. Emílio Miranda rcuelou-so da ItUA DAS
LARANJEIRAS 470 para 3
mosiii.1 rua _;19.

As casas para o Congresso
NADA RESOLVIDO

Os Srs. Astolpho Dutra, presidente da G.Vmara, c Costa Ribeiro, Io secretarie, estivoram hoje; no Senado, onde foram cuteiid0r-s<com a mesa desta casa do Congresso re ei'to da mudança c installoeão dessas duas Ca.moras.
Foram lembrados vários olvitres, tendo-s4falado na; ida da Camara para o theatro SãeJPedro, o que foi logo lido por absurdo: namudança do Senado para o Itamaratv, o qnctambém foi julgado resolvido de moc. nega-
Falou-se na construcção do Congresso, nal.ampo de SanfAiuia, no praso dc quatro an-nos, pagamentos por prestações, á medidaas obras se fossem executando c na adaptaçãodc vanos edifícios.

i Aii"?,,• ficou resolvido que o Sr. presíden-ic da Gamara se enlcndcssc com a maioria ela-
quçlla casa, n0 sentido da escolha ou do Gua-«aliara ou da adaptação da Cadeia Velha paiaessa casa, indo, então, o Senado, para o Mon-roc.

O Sr. Aslolpho Dutra prometteu voltar aobenado, levando uma decisão definitiva co-.'a possível brevidade.

¦-¦„-• '; -. i3=f^í^_Bsaitâ»*f^jBã- J. yyy. ¦
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tomo os leaders encaram) A GUERRA1
«projecto de augmento

?de impostos.'
x. oiiinião do leader eul-i*io-

grandense
cont limando o nosso lnqucrilo sobre a

„_VMouos •Mculer-" th Câmara n respeito

|S Sosti do Münwnto dos Imputoi ódua-
t tros e ile transportes, ouviinos hoje o br.

IVcIpucio de Abreu, "leader" sul-riotírau-
'denso, que nos disse cm resumo:

V-.V primeiro vista parece realmente nl -

| surda n -trimcSo de 10 »|« sobro^ osjrnuspor-
US, tanto mais que essn torm, de facto c um
•pouco elcvndn. Mas essa medida iniu podo 801
considerada isoladamente. Devo.MC com a-

rada As demais, Stlffgerldns pelo 8^. «MU-
loilas, se cifram i.as seguintes.

ilo consumo; creu-taelos o qiii\

CÍl 
sobre nlurtueis ile casas; Imposto sobre

insubstaiiciailalos
i renda, c mais a co

Maranhão, sobre 10 »¦''
Alberto

nn pro-
j» adeli-

cionaes. que o « cpie parece mais sympalhlea
Oro não - possível crear novos Imposlo» ou
e•'• ravur os já existentes sobre os gêneros
do primeira necessidade, que o povo conso-
m» cm grande escala, for outro lado Iam-
Lm n economia que se faria com & ,d spcn»»
sl ,ios addldos irln, no máximo, a li.lipi) cou-
to-, islo c, a menos dn dccimii pollo do dc-
nèit" verificado, que ei- dc Bü mil conlos. O

imposto sobre o aluguel c sobre a renda
unhem nilo daria os siigiíendos resultados,

porquanto o primeiro visa n diminuição dos
imnnsto» sobre vencimentos. Assim, resta

Umn «lotoHa ruiM
nus vi-rinlianoa» de

Kdvel
PETROGRADO, 4 (H«v«s) (OHictal)

- Atravessámos o Stokhod, a noroeste
dc Kovcl, ni rcgWo de Lublscíow coe»
cupflmos as posIçOcs que dominam e

% S'8^ L-idkamtrynskala, trava-
ram-sc encarniçados combates nas ruas,
favorecendo a sorte, ora um ora outro
dos contendores. Por Um, • Ijavoaçâo
ficou cm nosso poder e repclllmos to-
dS as Tentativas Inimigas para a reco,.
oulslar. Os austro-allemães foram recai-
Sil m Sim dc Stavok, deixando cm
SS poder doze metralhadoras è seis-
centos homens.

Os allemães tomam
pé em Fleury

NOVA YORK, 4 (Havas) - O ul-

SrtMPitE.-':
-tal

3
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A Câmara vadia...

A BLACK-LtST E A
DA CÂMARA

8ÉDE

A's 18 liorns, nn prnln i!o Dolafogo esirt.lnft
dn run da Passagem, lumve umn col Isno oc
velilculiis. Segundo informações colniims rn-
pldftinontc, u colUsflo verificou-se entre um
automóvel. Ura liondc e «inn carroça,
Innilo vários feridos,

Htm

resul»

A censura theatral em
Nictheroy

• -"

Uma raviata eondentnada
No Cinema Ttlo, dc NielHeroy, devia ser ro-

presentodn liojè umn rcvl.itn denominada ü
maduro". Apresentada «mn copia da mesma

pnrn scr rcvlstn peln pollcl.i, foi Jtilgudl of-
icnSlvn a individualidades do íunccionalismo
fliiininci.se e a um sacerdote da cftrojai «w
Ibolicft, oil residente. E* que alem dn oíltleft
imnvcnsnmcnte exagerada, scenns inteira», ao

ça não tivessem outro

examinar n taxação de 10 V sobre transpor-
les que, diminuída um pouquinho, seria sup-

portada pelos compradores, d stribulndo-so
S cm pequenas pnrcellosi pela tfcnerull-
dado ela prodücçfio, evitando que votássemos
medidas atllnenles apenas n determinado nu-
mero de productos nacionaes.

O nuitmento pnra Cl "° dos direitos atina-
beiro-é «uo me parece excessivo. A me», ver
íri. deveria passar do BO •*• c no máximo de
55 Estamos numa siluação, meu amigo, cm

endn um de nós, cicladãns brasileiros,
dc se dispor a um sacrifício no com-
Interesse da nação. 12 assim sendo, os
sobre transportes c os Go «]' dc direitos

CjUC
Icui
ijiiiin
30 "i"

Paris annuncia que continua intensa
luta em torno dc Fleury. Depois dc va-
Ss tentativas infrutíferas, os dleaii»

conoeguiram tomar p<5 ao sul dc, Flea-
rv mas todos os seus esforços para des-
afcjS os francezes da estação( a sueste
da povoação, fracassaram completamente.

Aviadores francazes..
bombapdeapam Hem

e Novon
i>\nis 4 (Official) (Havas) — Duranle a
ti ,i,.' «' nnr-i 3 Os nossos aviões liombai'-

i.... NmiDV não causando, no cnianio, mcu

m^ ne 1' ire üi-os materiaes de importância.
"mVaXüsscin 

tainbeni foi bòrbardeada sen.

rcsullaclos apreciáveis.
Italiano a

Intuito sinão O dc

fiizor"rlr"a~nlntéa tilcllicroycnse, mis o des-
empenho hí ensaio ficral liontem ft no le le-
vodo o cffcilo, dcmonslron claromcntc ue.
nlém do deboche, a pòruôg.nphja nas pina-
ses era uni facto.

¦ -tfét- ¦

O código das Agaas

..duaneiros, algum Innlo diminuídos, consll-
lüem, no momento, o qnc c possível tazei
com menor infelicidade.

Um navio
pique

_•!*—' ——
9 nro3Í5le3!_9 tóo Es-asío úo BSo

'Acompanhado do sua Exma. esposa
partiu hoje á. tarde para a sua fazenda
em liaipava, Petropolis, o Dr. Nilo
Pccanha. presidente do Estado do Kio.

Tio Sam expande-se...
ReaBisou-se a transaecão

das fò.-.iiB.as
WASMINGTOX, l (Havas) — O secretario

<U listado Sr. Lausing e o miiuslro ela Dma-
marca iunto ao governo americano assiena-
ram hoje o documento dn compra das Anil-
M<__ pelos Estados Unidos.

A base dos hydròplános dá
Marinha

O Sr
percorrendo

almirante Alexandrino esle-ve liojc
diversas dependências elo Arse-

I ONBRES, 4 (Havas) - O LlpyiVs a.inuu-

cia nue foi posto a pique o vapor italiano Cit-

lã di Messinu".
Vo n Hindenburo

adoeceu
vnvv YOItK 4 (A NOITE) ^ Aiinuiicliini

àí írílní Seo Marechal U,™»*gg«f
commandante dos exércitos de leste, adoeceu,
rceolliciido-sc a Vursovia.

E o «Deutschland»
segue rumo do desço-

nhecldo...
NOVA YOllK. 4 CA NOITE) - Narram os

lornacs d iNorfollc que ao chegar ao limite das

iTsz,rysyyiTV-z,ysSi-
subníeriíiu-se c desappareçeu.

AiTfiüla-se acuii que o Dcuiscniaiiu , p-"»1Acicem.. -i.i' .i c ô p-crscf(uiçãó dos na-

Iliados viaiará somente durante, a noi-

tc7"co'n.crvnndò-se parado c submerso durante

o dia.

As o_ierac5es contra os
«senussl»

-__ Diversos ftul >-
ilalia-

Por falta dc numero nâo se tem rc-
unido a commissão especial do Código
dc Águas da Câmara dos Deputados.

'A' ultima reunião compareceram fípe-
nas os Srs. Álvaro Botelho, presidente;
Maximiano dc Figueiredo, relator, e Al-
berto Sarmento.

O Sr. Álvaro Botelho convocou a com-
missão, novamente, para terça-feira, afim
dc que a commissão, que ja vem da lc-
gislatura passada, continue a nada lazer.

1 IT- •

A rumara nilo Vonllsoti rcssho. Ttà WC?
Ofílclalmcntc, por fnltn de numorp. ±m W
linde, porem, por causa do projeclo contrario
A "lílaek llst". Ha unia corrente, »pic sí tor-
nem nv-HsnlIadorn. que projende nem no me-
nos considerar olljeclo de UcllberaçRo o pro-
teclo, li' o que, consta, vae acontecer. U t*-r.
Autoiilo Carlos csi.llci.ra que o mol«*w
recusa cm considerar olijecto de delil e ç
nüo slunlficn desapreço pcssonl aos s Ki. n-
rios ^do projecto. mas apenas que o governo
JulBií Inconvoulcnle pnrn os interesses nado-
nao- nm debate sobro a nintcrln.

Ao*Sr. Vnlois dc Cnslro. que ass «no o mo-
ledo, o Sr. Álvaro de Curviilho "lcnd.r dn
Mda Paulista, por çlle consultado, resnou-
deu!1 - SI você me tivesse consultado oi.tes
de Hssifinnr o projeclo, não o aconselharia •»
"o 

Sr. Justinliino do Scrpa. poria» vez. cs-
traul.óu que os depulados pela Pai* — 1 «*•
S03'de Mlraudu. Ilosnnnali c í.nslcllc. Branco
— tivessem nssiKi.ndo 0 projecto sem cônsul-
tul-0 previamente.
I f) * • *

SJ tivesse havido sessão seria lido o SCítuin-
le 'expediente: convenção para n permnln Ue
'cneomuiciidns 

postnes sem valor declarado 
ç 

-

tre o C.liilc e o Brasil, pcrmUtlndo-as aW cin-
coMillos; requerimento dos fnbricaues to
nmins Razosas. pedindo a manutenção tias tu-
nÍÍ" netunesi diploinns de defmtiulç» »^ÍSE-
iinmlnieo dos Srs. Fablo de Barros o Gbüvto
dc'Barros, i-cspeellvamcnlc pelos l1 e l dis-
trlctos clcitorncs. nn.ni,.A

A' cl.an.uiln, feila pelo Sr. Costa rtd e ro.
són n presidência do Sr. Vcspnclo dc Alncii,
nltenileram 52 deputados... c nem se espe-
lou o quarto dc l.ora do tolerância para lu.vci
numero. _ _

A sess&o do Conselho
VV improvada mm primeira

tllBcussão • concessão
para o balneário de

Ipanema
Durou duas lioros n sessílo de boje do

Conselho. Lido o expediente e P»»»»"^-"
4 ordem do dia entrou om primeira dlsiitv
ali 

'o 
prolcclo concedendo nos .on«onlniçM

(letnvio Alves lt be ru da Cunha c V ieenle
liíclnlo Cnriioso, ou empresa «ue orsnnlsa-
rem. o direito de couslrucçilo, Installação o
exploração, duranle RO nnnos, dc um esta-
be celmento balneário cm Ipnnemn» .

Pediu n palavra o Sr. F.iluardo Itnl.oclrn,
que se referiu fis opInliWs de um mnlut.no,
no nnno panado e nuora, sobro esse mesmo
nroJwtò. Nnquclla ípoca, disso o orador,
elle merecia lodo o apoio, sondo o /.ouse-
lho censurado pelo descaso com fluo tintava
desse assumplo. Agora, o Conselho c cen»
sarado porque vno volnr umn pntirmin, um»
llleiinliilndc.  , „ ...

Falaram nludn os Srs. (Iclullo «losSnntos,
que defendou o parecer dn eommU.no favo-
rnvel no projecto, c Leite Ribeiro, justifl-
cnndo o seu voto a favor. U o projecto to.
approvado. ._, . ._.. , _

Ao •rojecto n. 43, do 1010, revoltando o
art. 10 do dccreln leftlslatlvo n. 1.010, de
15 de Julho dc 1014 (nomenção do secretario
da Direetoria dc Instruo_fio), o Sr. Mendos
Tavares apresentou um substitutivo mnndnu-
do que n promoção desse ciu-fio, fella dentre
SÍ chefes dc secção, o seja por merecimento.
O substitutivo foi a imprimir.

müm

Um contrato arguído de
doloso pelo liquidatario de

uma fallencia
da 2* Vara Civel proçoz o

Uauidath-lo da fallcncia da l'',n*»VljUS3:í,Í *fò areliivo
C uma acção contra D'01inc & C, paro o; -,issc 

0 Sl
fím do anmillnr o contrato que- t«e» «»pa — Atju!
mos celebraram com Laurence Soluce l-ussac, íficar> N.
sócio da firma falllda, e sua mulher, sobre
o empréstimo de 100:0005 e ma.s os juros
de 42:000?, feito pelo referido sócio â I 

J»
supplicada aUcgando que essb empréstimo
era doloso, porquanto o realisaram os con-

tratanles já quando a firma estava fall.da
sendo, portanto, um meio de lesar os cre-
dores habilitados. .

Correndo a acção os tramites da lei, ou-

vidas ambas ns parles, veiu _Ò juiz D''»,™i-
lino da Silva a julfíar a acçao improcedente,
considerando provado dos aulos que o
trato fora lavrado legalmente c "

álieila a fallcncia da firma.

A mudança dn se''dc da Câmara, no caso dc
vir pnra o Monroc o Senndo, continua a nUWw
lilr a attenção da sua mesn. O Sr. ^slolplio
Dutra coufereiiciou hoje nesse s.ntldj com a
mesa do Senado. , ,-, -

Parece nue de todos os aívitres suiíiícridos
ató afiora — n mudança pnrn o (lr.nnliaia,
para n Cadeia Velha, para o Museu, pnra o
l.tamnrnty — prevalecerá o da iiiiidnnça para
o Guanabara. .,, c __ííí1*i,'á

j Interpellado nesse sentido, O Sr.. Aslolpl.o
Dulra declarou: :.' „—Estamos primeiro pondo uni pouco ii í .e-
thodo nas deliberações a respeito..»
" —Mas aclio ineonvcnienlissima n ' nniaii...»
•pari
Abreu

—Mas nem se pense nisso
'"—Xqui 

ficaria bem, si pudéssemos" collocaf
c a bibliollieca, cm baixo ou ao lado,

, Domingos Mascarenhas.
. lambem, não aclio que possamos
ío se pôde collocar o arcluvo c_n bl-

para o Museu, oblemperoti o Sr, Vcspnclo .Ve

Tara lá não ire-

Um inventario encerrado
O juiz da 2* Vara Civel, declarando

encenado o inventario dc Rosa Moura
dc Oliveira, mandou que o terreno e o
prédio existentes ú rua Frolick, á inven-
tariada pertencentes, fossem adjudicados
ao avó paterno da mesma Antônio Ri-
beiro Peixoto.

« «-ne- ¦

Mais nomeações para
Normal

Tendo o Sr. Carlos C.liambcllnnd pedido
cxoiiL-raçãe» do cargo dc regente da turma
de desenho da Escola Normal, foi nomeado
para substiluil-o o Sr. Adolpho Morales de
los Rios Filho. Para docentes das cadeiras
do economia e artes domesticas foram no-
meadas Clolildc Arnaucl, Nocmia Bouchauo
o Pálmyra Couto dos Reis.

 i -_•¦¦ ¦

0 horrível desastre de S. Diog:i

Os furtos nos ardiivos
da Câmara dos

Deputados
• -

bão dous os criminosos
Foi fcili. hoje a nvnliação dos furtos pra»»

(lendos pelo continuo Paiva, o "Alfarrabis-
In", nos i.rchivos da Camaru ilos Deputndps,
Os peritos, fi.ncclonnrlos da liiiprensn Nado-
nal, procederam nqucllii nvallação lendo om
contn o valor material dos livros e documon-
tos, na iiiipeissibilidadc de o In-cr pelo seu va-
llr cxlrlnseco, rialurnlmenlo vnrlnvcl. Ii, ns-
sim i, que, ''Animes", dn CoiislIUflr.to; por
exemplo, que valerão liojc cm cila coutos de
reis, foram avaliados pelo seu custo i.elunl do
Impressão. Sl nfio houver aluda, o cjuc pre-
tende o delegado Cutla Preta, outra forma de>
livnlinçAo, ficarão esses furtos, valloslssinioi
n Nnção, reduzidos n um valor Insignificante,
relativamente.

A' tarde fornin acareados o serrano I.nu-
rindo, o ajudante do carroceiro Isidro o c car-
regndür "Cabelleirn". Ahi, Laurindo que ne-
gan» n sua copnrtlcipação, rcconlieeliio pelo»
dous, tudo confessou, persistindo, novem, cm
dlicr que, antes, recebera um recado telepho-
nico de Paiva, que falou cm nome do depu-
tado Palmeira llipper. Confirmou, af nal, que
cllc e Paiva í que haviam dado os livros a
carregar.

.lá os senhores advogados de poria ele xa-
dro. alguns a mando de deputados, requerc-
ram* "lmbeas-corpús" para os dous emprega-
dos furtadores, contra os quaes já existem ele
spbra os elementos para as respectiva, prisões
preventivas, que serão pedidas.

Pelo que eslá até agora apurado, suo sonu-n-
lc responsáveis pelos furtos o continuo Pai-
va c o servente Laurindo, cpie continuam pro-
sos no Ia districto.

a Escola

hliotlieca no porão. Acho que
irmos para o Guanabara

—Para lá aclio bom,
cio.

disse o Sr.

a solução

Ycspu-

O Congresso Internacional
dc Historia dá America
O Sr. ministro do l*xterior, dc accòrdo

com o pedido que llie fez o presidente do
Instituto Histórico o Geograpliico Brasileiro,
dirigiu uma circular ás nossas lcgaçôes na»
.épublicas americanas enviando-lhes o rega-
lamento do Congresso Internacional ile IIis-
loria da America, que, por intermédio da-
quellc instituto, se vae reunir nesta capital,
em 7 de setembro dc 10-2, para eommenio-
rar o Centenário ela independência elo Bra-
sil, c pedindo-lhes que procurem interessar
nessa reunião o governo das referidas repu-
blicas, promovendo a organisação de com-
missões regionaes para a elaboração das
theses sobre n historia de cada paiz. as
ciuacs deverão ser apresentadas ao nlludldú
Congresso.

con
antes de

-*«•«

LONDRES. 4 (A NOITE)
uai de Marinha para escolher o local em cpie blindados com tropas inglezas e .1. l.a-
vae ser feita a adaptação ele uma base para mo^[lirmn d_ Porto Barda, na África, p.ua
os hydroplanos Curtiss, recemchegailos elos "«* ¦ '™\<rhhV> 

contra os "scnussi" e_os nfn-
Estados Unidos e cjuc ja começaram a ser «*- Í)CS Vc-Ik-UIcs, que atacavam as povonçoes sul)-
mados. _. ,.- iriettidas. . ..... i...

Assembléa Fluminense
Sob a presidência do Sr. Francisco Mar

condes realisou-sc hoje n sessão ca Assem
bltiiv Fluminense. Approvnda a neta ela nn-
torior, prestem o respectivo compromisso dc
lei o Sr. Ney Forluna, diplomado pelo à
districto eleitoral.

O Sr .Toso ele Moraes apresentou um pro-
iecto deelarando que os depósitos ele sal c
'elas 

penhoras executadas pelo Jmzo «os
Feitos ela Fazenda sejam leitos nos cofres
ila tliesouraria fluminense.

í'elo Sr. Sanlos Abreu foi sunineUido ¦ ft
considaração ela Assembléa um pro.iccto cie-
clarandò serem passíveis dc veto nos mu-
íüciplos, cujo cxcculivo se ache n cargo cie
preleitos, apenas as deliberações das respe-
clivas câmaras c|nc acarretarem despesas,

O mesmo rcprcseáluvele do Io districto en-
viou á mesa um requeri mento de informa-
ções ao governo, baseado no seguinte:

a) quaes os limites dc Nicthovoy c S. Gon-
o.iílo, atiles do accòrdo firmado entre os ex-
prefeitos Dr. João Pereira Ferraz c coronel
Joaquim Serrado Pereira da Silva;

b) quacs os limites acluacs
desse accòrdo; ,-,.

c) qual a porção do território ceüieio a
S. Gonçalo.

I iMlilT» ¦

Um ladrão condemnado
A e.-isa da rua do Pinheiro n. M foi assai-

tada em 11 de janeiro deste anno. Os cpie
nélla habitavam, dando queixa á policia,
elissci-am-se roubados cm 2:8_0§500. A poli-
cia, apezar de tudo, conseguiu prender o la-
ilrão c conlra elle. instaurou processo. Pol
esle depois remettlclo á Justiça, onde, ali-
nal, o juiz da 4" Vara Criminal condemuou
o autor do roubo, Antenor da Costa, a cinco
annos dc prisão celJular c. á multa de
12 112 °j° sobre o valor do roubo.

!';1I10
eu-

decorrentes

O CAFÉ'

'"Osícvollosos 
soffreram grandes perd

A Itália chamou mais
reservas

millS, 4 ÍA NOITE) — O governo ii
acaba de clnimar ás armas as reservas <

gonliarta das classes dc 18S. ate IU.'..

A Allemanha quer con^
quisíai- as boas graças

da Kumanla
IONDBES, 4 (A NOITE) ~ A Allemiinlia

vendeu á Rimiania 80.000 toneladas dc carvão.
Proliibldo, como eslá, a exportação de.carrao
ãa Allemanha, comprclicnde-se perfeitamente

ue ii aulorisação agora dada á It.im.-.ma tem

or fim não só captar as bons graças^ do 
|nl.

balkahico, onde havia grande fal a cie carvão,
como lambem fazer crer no mundo que as re-

lações enlre a Allemiinlia o a llumania sao as
mais cordiacs.

Os ponlos visados pelo
«raid» aSlemão sobre a

Inglaterra
NOVA. YORK, 4 (A NOITE) - SegiiiiiIÓ dí-

ycm dc Eci-V.m, os "Zcppélin" • que honlem
evoluíram sobre a Inglaterra, lançaram nu-
morosas bombas sobre. Londres, a base naval
cie Híirwicb e os estaleiros militares dc
folie, causando por toda parte grandes r
zos.

Ataque ao áerodromo
de Arensbúrg

LONDRES, 4 (A NOITE) -, Tclçgrrtphr..n
ele Pclrogrado dizendo que os acrop^nos al-

lcmães, que atacaram o acrodromo dc Aiens-

to fofam obrigados a aceeiiar com .ate dos

a >parelhos russos, que lhes saíram no encon-
¦o Os allemães perderam dous npparclhos c

òs russos nn" cujos tripolantcs, .ntretanlo, se

salvaram.

Nomeações ria Alíaii(le{>á
Foi nomeado por acto dc hoje do

Sr. inspector da Alfândega despachante
geral daquella repartição D. Sr, AltrCdo
Cordeiro dc Oliveira. _____

¦ 1.» ' ~

As promoções no Exercito
Exercito,

Novo theatro ua Argentina
BUENOS AIRES, 4' (A. A.) — A Sociedade

Italiana da povoação de Cnrmcn de A rece, na
província dc Buenos Aires, construiu a suas
expensas um pequeno theatro, cpie foi honlem
inaugurado com toda a solcmnidadc.

¦ 1-t»- '

A commissüo de promoções no
apresentou os seguintes propostas,

dc cavallaria. para a vaga nber-reunida,
Na arma

Os "estudos brasileiros^'
na Universidade de Lisboa

O Sr. ministro do Interior commuuicòu ao
presidente do Conselho Superior de Ensino
haver 6 Sr. ministro elo Exterior lhe partiei-
pado a promulgação da lei que estabeleceu
«ma cadeira de estudos brasileiros na lacul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa.

-_»•*»--

In pela reforma do capitão João Baptista de
Soi a Car X. o 1° tenente Ptlip qnitu dc
Assisf Brasil, classificado no 2» esquadrão do

«í m-omoção e da transferencia pata
classe do 1» tenente Manoel Carlos dc

ade Neves, resultaram duas vogas,*
tlnz á commissão os segundos-

•1J regimento,
Bessa promoção

a 2
Andr

iibòc César Marques da Silva, sendo^pr^
vagas destes propostos

O prefeito de Pet-*o_io8is
O Sr. ministro do Interior mandou pò?

& disposição do governo do Estacio do leio
o Sr. Dr. Oswaldo Cruz, director do Instl-
tuto de Manguinlios, reccntcmcnle noraeniio
prefeilo da cidade de Petropolis.;

O estado das victimas
na Santa Casa

Em diffcrentcs enfermarias da Santa Cara,
visitámos, ã larde, os dous dc.s.- .'.urndos so-
breviveiites do doloroso desastre de hoje, oc-
corrido no deposito dc S. Uiogo, ele cpie nos
oecupamos em outra local. ....

Francisco Moita, o pae das tres yielimas,
soffrc mais pela perda dos dous lilliuihos do
que mesmo dos ferimentos recebidos; nao
cuier falar sobre o acontecido c chora constai'-
temente: Goderne, o filho mais velho de
Francisco, desdo a oceasião do desastre que
perdeu a fala, não a recuperando mais. 1 or
informações elo enfermeiro, o seu estado 6 taO
gravo, que não amanhecerá com vida.

Os inglezes em Santos e o
commercio de caíé com os

allemães
S. PAULO, 4 (A. A.) — Os commereian-

tes inglezes da praça dc Santos exportado-
res dc cafí. lèm já quasi concluído um abai-
xò-assiguado, pelo qual os seus signatários
compromettem-sc a não comprar^ nenhuma
sacca de café pertencente a allcmaés_ou pro-
vindo dc fazenda dc sulidilos allemães.

CÕMMUNICÂDOS

Grande
Verdziáe

do Iu-

A estabilidade da fanl-Av. repousa na
propriedade immovel. E', portanto, 'iever
sagrado de todo o bom chefe de familia
comprar um terreno onde construir seu
iar. Os melhores e os mais baratos são
os da Penha. jÉ_@

Informações completas cora Jos6 Millielv
rua da Asscmblía n. 12., 1* andar; tele-
phone C, 2.351, e rua da Estação, A _,
Penha; teleplione V., 1.051.

as

íor-

os segundos-tc-
iienles' Virgílio Vianna .Castello BraneOj• e
Al-aro Furtado Brandão, transferidos da.-In-
tonta™ a porlocréto de_ 29 3^»^»

Todas essas promoções scrao feitas por
"K^eordo 

com o artigo V 
^'^>11 de a"osto dc 1904, a commissão propoz

,ie fosse graduado iip posto i.»»^!*
le superior o 2» tenente da arma de infan-
laria Virgílio Vieira dc Sampaio.

»—«a»" 

Funecionou hoje bem calmo, com peque-
na offérta c egúal procura o nosso mer-
c:.dò de café, tendo sido vendidas aos preços
d^ OçilüO c 9*>200, pela manbã. 1.711 saeeas,
c no correr elo dia mais 2.S02, clcvarulo-se
o total a 4.003 saccas. Em Nova Yorls a
Bolsa fechou honlem com dons a tres pon-
los ele baixa o boje abriu eom alia parcial
de um ponlo. Hontem entraram 6,406 sac-
cas, embarcaram 0.957 e a existência era
ile 192.534 saccas.
¦.i .... — - ¦¦ 'O ^fl-_fr_&w *  ii I....—J,—

Assaltou uma casa e íoi
pronunciado

Foi pronunciado hoje pelo juiz da 4*
iVara Criminal, Dr. Sampaio Vianna, Ma-
noel de Souza Guerra, que, em 30 de
junho de 1916, passeando pela Estrada
ílas Furnas, na Tijuca, «visitou) o pre-
llio ti. 465, do interior do qual roubou'jóias no valor da 24OS00O.

0 ronfto ia f na T®M ii

Conim«indanl.c mulíado
O Sr. inspector da 'Alfândega cm "des-

pacho de hoje multou o commandante
do vapor nortieguez «Cometa» em cli-
rc-itos em dobro de mercadorias qttc dei-
xott de descarregar.

»—-_!••»—« ~~r"-

Os limites Bafe e Minas
Jecpiitinbõnba, cm sessão oStjaprdl.imritiivlo-
sòlveu delegar podoreS ao deputado Ignaç o
afiirta para Intervir junto ao govçnm olim
ele conseííuir sejam dirimidas as questões cie
fronteiras eom a Bahia'. Este município, em
enorme parte do seu território, tem si elo m-
v dido pacificamente pelos baliianbs. lendo

Actos do ministro
terior

O Sr. ministro do Interior nomeou: o Dr.
Alvim Martins Horcadas para inspceeionar,
em commissão, a Escola dc Pharmacia e
Odontologia de Mocoea, cm S. Paulo; o ça-
pitão Antônio Fernandes para o logar de tlic-
soureiro-pagador do Corpo dc Bombeiros; o
Sr. Victor Ribeiro de ¦ Faria para exercer
interinamente o 7» Officio de Tabelliao ce
Notas desta capital, durante o impedimento
do cffectivo, que culron em goso do liceu-
ça; classificou na primeira companlua do
Corpo de Bombeiros o tenente Ormindo
Rocha.
-. i -a.»- «—

Mor?en em S. Faialo o Sr, Oscar
Cerqueira í-esar

S PAULO, 4 (A. A.) ¦—' Falleceu boje nes-
ta capital o Sr. Oscar Cerqueira César, antigo
funecionario da Companhia Paulista de Se-
guros.

«-»*»-—*-

Política do Rio Grande
Os depulados Pedro Moacyr, Rafael

Cabcda e Maciel Júnior receberam hoje
o seguinte teiegramma, vindo do tsta-
do do Rio Grande do Sul: ;

«SANTA MARIA, 3 — "A eleição' mu-
nicipal dc hoje foi uma completa burla
para a opposição. O gover l:mo esta-
bcleccH rodízio, pelo qtie nos reinamos,
lavrando protesto em muitas mesas. —
Directorip.»
________ !¦--.•»—«*-*"¦

O Crédit embarga uma
penhora de dezeseis

prédios
O íul/ da 5» Vara Civel desprezou hoje ,03

embarga apresentados pelo Çrêdlt Fone.er
du Bi-esil no Pleito que moveu contra José
Varias Andrade c João Albertlnl c resp -

divas mulheres, sobre a ljenhora feita em
1(5 prédios destes últimos a rua Torres .Ho-

mem e Souza Franco, os quacs tinham silo
dados em garantia do um empréstimo cie

200.400 francos. Rejeitando esses embaigos
dc terceiros, o juiz declarou subsistente a

penhora desses prédios por outra divida con-
trahicla pelos executados.

_|^s^nP^ii_KS_Íi_^_l£s%'v .->?*,.-
JS|>"W»_^-w^'*-W,*ii»»*Ct*t--5«fe.lfi í*+ *- -__*.--#_-A_B

7V-lu;t\f\í\ 
"Talllcurs" cie casimira inglczt

OsPUUU 
" 

sob medida. Conlocçtio ele Mme
Vargas. Ofucina do l'alacio das Koivas. Una Uru-

guavana n. í>2-

La Poupée -
Modas para senhora

Vcsliilinlios para mcriiias.
IJnxdvaes para Daptisailos. —

Rua ela Assembléa n 100.

Gottas Virtuosas

¦-a»»»-

O Dr, Octavio Carneiro, prefeito munici-
jial dc Nictlieroy, sanecionou hoje, á tarde,
ias seguintes deliberações da Câmara:

a) autorisando a modificação do quadro
do pessoal dc gabinete, sem augmento de
flespesà;• li) estabelecendo algumas medidas de hy-
giéne para serem adoptadas nas salas de
aula dc todo c qualquer estabelecimento dc
ensino, prnliibindo o uso do copo eommum,
devendo, para esse fim, cada aluinno ter a
sua vasilha;

c) subvencionando Ires atilas nocturnas
de inslrucção primaria, .para adultos e me-
nores, que não p.ossaru freqüentar aulas
diurnas.

Nn delcííacia do 17* districto prosegiuu o

iníúerío aberto para apurar o roubo prn i-
rncln om casa do coininaiidautc Galvão Ai cias.
C,Foram 

tocados por termo os depoimentos
de tres moças tulclladas da £.0 

..D. .Maua
Monteiro, proprie».taria das Mas *^^£
de outras criadas, quo-:nado «W*™'"*
apezar dc se notar que falavam com cena
lltOUSrWecommandanle Galvão, com quem pa-
lestrámos, disse nada poder adeantai-nos no
caso. Ha algumas suspeitas, mas por ou na-
da se pode adeantar, estando-sc cm duvidas
si o roubo teria sido praticado com o con-
curso dc alguma empregada.

¦»—_q»5- —____-—-

sido crendo ultimamente o districto de Pedro
Grande, a Câmara solicita sejam es,Uibe cn-
das suas divisas. O mappa official, do enge-

considera n locali-
ra cnlieiro Benedicto Sanlos,

dade da Encruzilhada como sendo mil
no território, do dislriclo o governo biihiano
CrO"depulado1 

Murlh confcrenciqii a. respeilò
hoje, com o Dr. Delfim Moreira, presidente do
Estado

Nomeações e exoneração
na Justiça

O Sr. presidente da Republica assignou. a
larde, na pasta da Justiça, os seguintes dc-
cretos: -

Nomeando cirurgião ophtalmologista, da
Assistência de Alienados, o Dr. Henrique
Waldemar do Britto Cunha; medico oculista
do instituto Benjamin Conslant, Dr. João
Pedro Gordilho Costa; intendente do muni-
cipio de Scnna Madurcira, Dr. Victonono da
Silva Freire, e exonerando o Dr. II. \\ alue-
mar.de Britto Cunha do logar de medico
oculista do Instituto Benjamin Conslant. .

de Ernesto
Souza

Curam hemorrhoidcs, males do utero,
òváríos, urinas e a própria cystite.

<-_ •-"¦ j LiXi.* YalonliiiiCostaO cirurgião dentista,,,,,,,,,,,,,^ „„..
imíilou o sou consultório da Av. Itio Branco, 1SI, pura
a rua dos Ourives, 27. Tel. 3.817 Norlc.

um fATime da OUItlVBSARIA CIIUIS'1'OFI.E re-
ELFOTJWt gteJ is,DOho MARX. 138, OUVIDOR.

1
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*$$

d.

Processado cíomo incendiario
foi preso e pronunciado

Fm janeiro deste anno a policia abriu in-

quérilo afim de apurar a causa de um in*

cendio verificado no armazém .â**.™».^
nambuco n. 122, de propriedade dc Manoel
Pereira de Araújo. ,.

Encerrado este, sem que se p.udesse_, ter ti-

--»«•»-

do indícios vehcmcnles da culpabilidade de

Arauio, remetteu a policia os autos a 6" Va-
ra Criminal, para os fins do direito. 0.5»
.-.vomoloi» publico. Dr. Gomes de Pana, d]li-

do incen-e-enciando para apurar ns causas
d o, conseguiu saber que em 9 de novembro
do 1914 esse mesmo Manoel Pereira de Arau-

io fora processado como tendo ciilposamente
atado fogo ao prédio da rua Minas, G/, com o

Intuito de receber 4:6001900 de uma .compa-
uliia de seguros. Pediu, pois, a prisão pre-
veiítiva do aceusado, que foi decretada e opi-
non pela pronuncia do mesmo.

Hoje, o juiz Dr. Cesario Alvim pronunciou
Pereira de Ãraujo por crime d incêndio do-

_&4 loso. ,

Marechal Deodoro da Fones ia
A commissão promotora da crcecão dp mo-

niimcnto ao marechal Deodoro da I-onsepa ira
aSíi ás 9 horas, data da passagem do au-
n iersario nalalieio do fundador, da RepubU-
ca ao cemitério de São Francisco Xavier, de-
positar flores sobre o seu túmulo.

»—-&»•&¦ ¦ ...—«-..

Os officiaes uuigiiayos no
Ministério da Guerra

Esteve A tarde no Ministério da Guerra a
commissão de limites do Uruguay.

A commissão foi recebida pelo Sr. general
Caetano de Faria, ministro da Guerra, em
cujo gabinete se demorou algum tempo,

»—«tsass»—< ii.- ¦ -

Uma homenagem pôsthuma
ao conde Devoto

BUENOS AIP.ES, i (A. A.) — A Faculda-
de de Philosopliia, em homenagem a momo-
ria do conde Devoto, recentemente fallcciilo,
que quando aquella instituição ainda não era
possuidora dc recursos siifl'icicnlc3, num ge»s-
to generoso c absolutamente desinteressado;
fornéceu-lhc a quantia necessária para a acqui-
sicão do seu museu ctlinographieo, resolveu
dar íe sala do ctlinographia o nome dc An-
lonio Devoto".

I MIj-lHl

commercio
heroy e a Compa-

nhia Cantareira
Constava hoie, em Kiclhcn., cruc um-grit-

po cl" negociautes trabalha com afinco ,)imto
elos demais collegas, para que o cominercio
feche as suas portas até que a Companlua
Cantareira e Viação Fluminense, ; s, l.a res-
tabelecer o horário do barcas c .. n.ces, i-te
bem poucos dias em vigor.

E' que grandes são os prejuízos com a mudan-
e.i diária' ele moradores para os sübuvbips d 3-
Ia capital, onde a par da commuivcaeao fácil
e em conta a vida é mais barata. ,

A Cantareira, que é um polvo, na vi . na
cidade, modificou, como já foi noticiado, toclo
o seu serviço terrestre c marítimo, c mentiu
aos poderôs públicos, nas inforn.aç-.cs que
prestou. , ...'.. ,-,. onr. ,....e,...,. ,in i.n,.Cf,s duranle o cnn c cie ou

de certa ho... da noile-"ate-

Ao Monopólio da Felicidade
Amanhã 

Amanhã

200:0008000
HABIUXAK-VOS

Rua Saclict M FHA.SSCIC0 & C.

Aos Srs. Capitalistas
Çh-uria-se a aitençSo tios Srs. c-apiía-

lisías para a venda em praça, que sa

rcalisa segunda-feira, 7 do^ correníe, ã*

13 horas, no Juizo da Terceira Vara

Cível, ó rua Menezes Vieira ti. 152(

dos excelieníes prédios, complciamenif

novos, silos á rua do Hospício n. 161

c 161 A, próximo á rua dos Âhdradas<

dando magnífica renda.

cm SO mimilos, c „.  -
á madrugada, ele hora em horn, e o de 1 on-
eles foi alterado com a suppressão do_viagens
eni diversas linhas, o que muito prejudica a
população íiiclherovcnsc

Falleceu á larde n Exma. Sra.- D. Maria da
Conceição Homem do Mello, esposa do Sr.
coronel Josino ela Silva Mello, director do
Instituto Benjamin Constanl.

O enterro sairá amanha, ás 16 lioras, tia re-
sidehcia da_finada para » cemitério de bao

A' aberlura os bancos dçanrnrnm sacar
sobre Londres ás taxas de 12 518, 12 Zl\M
o 12 11116 d. Esta ultima taxa dcsapparccen
logo, vigorando aquellas somente, generali-
sando-se a 12 518 cl. O mercado cambial ope-
ron cm baixa, A taxa de 12 5|8, que A aber-
tura era a minima, lornando-sc no fccliamcn
to a máxima. O cambio fechou a 12

12 518 d. As letras do The

E lia àvtóa...

a ItUYKiin.'!. " caiiiiiiu imiuu « >- iti"»
12 lí)|.'12 c ii i- «i" ». -•- --¦ . , , ,

foram negociadas com 8 "i" de reba-souro

vlJoão Baptisla.

Iv. Houve cm Bolsa negócios rçíulares pau
as apólices geraes, antigas, de /98?, a huhí,
e para as de 1915, a 777?./mela ho.te o>
negócios para acções das Minas dc b.
ronymo, de prompta liquidação, foram n
c 29S500, e a praso, a 295500 a *0?0P0.__

amePB m sobre o seu der—
rubftdor, quasi o matando

S. PÀULÒ, 4 (A. A.) « Ka fazenda Nia-
cara, pertencente A Companhia Agrícola Pas-
loril Oeste dc São Paulo, no município de
\raraciuara, deu-se um lamentável desastre,
que occasionoti gravíssimos ferimentos ua
pessoa dc Biinoschi Tachede, colono de nacio-
naVielade japoneza, domiciliado naquella pro-

riedade agricola. Bunoschi trabalhava na
derrubada das maltas, nas immcdiaçoes da si-
de da fazenda, e, na oceasião cm qiitcor»
tronco dc uma arvores que cresce ra c m sen
tielo sinuoso, fel-0 com infcl.cicladc, postai
do-se no lado oblíquo do caule; «^«JJ11
geu com violência sol. os go pes do i lachado c

^e- deslocando-se veiu a cair sobre o corpo tio v

m feliz° trabalhador.. Sue ficou premido, sol
' 

4 peso da ii_ailcií_k--

nuc scia a casa be Mobilicr, ü rua
Chile 31, a mais razoável em preços
e condições de pagamento na venda
de moveis simples e tfò^nxo, a di-
nheiro c a praso? .
•_-__» _n _"\Th_"W Consultório: jus
DS\. GODU1—de Selem''
_ ás i., Resid, rua Machado dc Assis,

a
Taafeei"C-sB"

Os tu'
freiruc
assi-
seu
t-

rT^BT^^^y_ii
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LOTERIA FEDERAL
Resumo iios premiou dn loteria ilh CopitolFederal, plniio u. :i!l7, extrahlda bojei
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I.' qiiom dn .1 lorliuiu mau rnnnln na- I olorini« oil

reco inalorei vnnlngoii- ,io publico.
Caio inatil*, nm Ouvidor |,*,|

1*1 iuiíi.iiiI.i, 71»; hliiieiiodoMn
SA, mi; (ienornl Cniiuirii, ;i(i!l. — s
do .Noveinliio, ,',(',

I ilfiioa Ouvidor,
>,;'..'), l„ líntnelodo
1'iiiilo: 111.1 iiiiiii/i.

Dp. iasraao da ójlva
Moléstias do

O concurso efficaz que a mesma presta ao paiz
Como sobre o assumpto se expressa o Sr. Wllbur
J. Cárr, director «ernl dos Neguclos Econômicos

e Consulares dn grande Republica

pulmão. K. Uru;
Das i ás 4

uayana

João Garcia cie Almeida
Clnrlndn de .Andrade Inreln de VI

meiiln, Dr. Joiln (i.nvin dc Almeida
Junior, senhora e filho; Dr. Vital
Antônio Dyoll Pontcnelle c senhora,
Octavio, Maria Emilia c Alberto de
Andrade Garcia* Maria José, Sonlila,Arsetnn e ucorgiiin ie uiuiiuie

Gnstna a Haiti Andrade, agradecendo n to-das as pessoas quo os acompanharam nasua ilor, preslnndo as homenagens fúnebresno seu saudoso marido, pae, avô, sogro,cunhado o lio JOÃO QAKCIA DK ALMEIDA,
participam aos seus amigos que a missa desei uno dia será mandada celebrar sabbado,.) do eorreule, ás !) J|-j horas, no nltar-inõion egreja dn Ciiudelarlo, nnlecipnndò desde
ja os agradecimentos Aquellcs que n esseaclo comparecerem,

jp-p^\jjh

Eduardo Godiiho •-<» a
Maria llosa O. Costa, seus filhos,

genro, netos, irmãs, cunhados, sobri-iihos e primos agradecem penhora-ílos a todas ns pessoas de su.is rela-
sqcs que os confortaram no passa-mento de sen pranteado esposo, pae,ivo. cunhado, innfio, tio e primo DU.

. GOHD1LHO CUSTA, e pedem na-r.i assistirem A missa de sétimo dia une fa-resar nilinilllii, õ do corrente, ãs 9 ho-im nHiir-mór da egreja de S. Franciscoma. confussando-se agradecidos;
Por engano o "Jornal do Com-

íbje, no annuncio supra, publi-deve se ler irmãs.

sogro;
EDUARDO
ra ;
zem
ras.
de Pn

XOTA
mercio". de
cou irmãos quando

Ca? íots Barros da Rocha Frota
í QtDr. Guilherme Barros da RochaI-iota e família, Dr. Alberto dc Andra-de Pinto e família, Maria Josc de liar-ms 1-rota, Flnvio e Plínio Frota e ba-aonezn da Passagem e família, agrade-cem profundamente a todos que se di-Wiarani acompanhar os retos mortaes de suacslrcmosa nine, sogra, avó irm-i c lió cr-,-TA BARROS DA ROCHA Í-ROT* ^ítt0'os npvámenle para assistir/*

dia (|iie pelo eterno
dam celebrar snbl
horas, na ei'../- ".""Vy'} "'.'. eoi-reinc. as
aiitcein' ndo

.eja de
os seus

invidniulo-
-in A missa de 7o'pouso 
de sua alma man-

iado, õ do corrente ás 0 112
Silo Francisco clc
agradecimentos.

Paula,

Lulx Rodrigues Pumas*
Maria Rodrigues Pumar. Joaquim Ko-dngiics Fernandes e filha, e AlaydeGarin, nine, cunhado, sobrinha c noivatio querido LUIZ, commuiiicam aosseus parentes e amigos que a missa desétimo dia do seu fallccimenlo, que de-Veria ser celebrada hoje, foi, por motivo de

forçíl maior, transferida para amanhã. ,í do cor-rente, as 9 horas, na egreja dc São José.

Amélia de Castro Murtinho
Maria dc Castro Santiago, Amalia

de Castro Ben tes, sobrinhos c irmãos
(ausentes) convidam os seus paren-

pessoas dc amizade para assis-
A missa de 7» dia, por alma desua prezada irmã c tia AMELIt DB

(CASTRO MCRTLNRJi», une mandam, resaraiii.iiilin, a do corrente, ás I) 1|2, na egreja d,S. Francisco de Paula. Desd

les c
li rem

lv' luin notório o grande mixlllo quo os con
Milutlos liorle-Hinerlcaiíos em ledo o niniulo \m--t.ini nu paiz, nflo só intensificando o seu des-
(iiviilvliurnio cóinnicrclnl, como provocando n
Intercâmbio domn ntitiirozn, pois mesmo com
o nosso p.iU para n exporlnçílo de muitos dc

seus proibidos grau-
des esforçou lem em-
prcgi.lo o di liiii-n. rc-
prosouiniil'.' dos Esln-
dos ruídos du Ameri-
cn entro nus acredita-
•Io, cônsul geral, Sr,
Alfreil I.. M. Mdrcau
(íuIIm-Ii.iIIi. A missão
atlrlbuidn no serviço

consular uiucricniioaln-
da ò mnis perfeita c
completo, quando se
considera min ser ella
dc natureza puramente
commercial, sinão ver-

dndel nmente beneficia*,
clorn das forcas vivas
dn ntção. Os seus nu-
xlllares em todo o
mini' i procuram sem-
pre tornar conhecido
do núcleo central to-
dus n.5 emiiresas, dcs-
cobertas, usos, proces-•¦os nioileriios na in-
diistriii, artes, sclcn-
cias, educação, ele
que a civilisai/ão c o
progresso hajam orca-
do nostò ou nnquellc
logar. Dlr-se-ln qne
sem o perfeito funcclo-

i-iiiicnlo de tão eompllcnilo ninclilqlsmo n na-
çâo leria ns suas forcas enfraquecidas,'Transcrevemos 

abaixo as palavras do illyslre
dircctor dos Negócios Econômicos e Consti-
lares dn grande Republica do Norle, exaradas
sobre o assiiinpio, Sr. Wllbur .1. Cnrr, cuja
competência pôde ser julgada pelo gráo de res-
lionsnhilldndc do alio posto que desemcpciilin,"Na orgnilisação governativa dos listados L*ni-
dos o Serviço Consular cm .•ooperacáo com os

i .'.«entes Cominereiues e Serviço Diplomático
constituem o órgão ou elemento de ligo que es-

I t.ibelecc contado entre a entidade nacional e
¦ o exterior; os cônsules formando como que cel-
| lulas nervosas separadas n distancia do nu-
cleo c.destinadas a irnnsmlttir toda a elas-

| se de Impressões que mereçam porventura
j.i atlenção do grande centro nacional, impres-

soes cstns que modificam ou corrigem de ac-
cordo com o meio exterior, todo órgão, fun-
(.eno, ele, que tal requeira, em face do descri-volviinenlo e actividade das nações com as quaeso paiz tenha ligação intima; por este meio,nao somente ficam preservadas e assegunradas
;>s funcçòcs como estimulada] de continuo para;> obtenção de um gráo cada vez maior dc per-fciçiio e ndcnutaincnto.

PRINCIPAL FUNCÇAO DO SERVI-
ÇO CONSULAR

Sr. Wilhur ¦!. C.arr,
dircctor u c ra I
iios .\'(.|/<i( ias Eco-
nninícos e C.onsu-
lares dns Eslados
Unidos da Ameri-

cn da Norte

í ic ja
na egreja
agradecem.

João Garcia de Âfmoítía
P. Corrêa & C, extremamente

compungidos pelo fallecimcnto de seu
W-ezado amigo e ex-socio JOÃO GAR-i.i A I)E ALMEIDA, mandam celebrar,
cm suffraglo de su.i alma, uma mis-•sa de setimo dia, sabbado, 5 do cor-. as !) 1;2 horas, na egreja da Candeia-

, pnva assistirem a este acto dc religiãoconvidam a todos os seus amigos, aos quae.idesde .pi se confessam Minimamente gratos.

MARIA: SILVA.
mandam ce-

is, JO 112 ho-
Joaquim Silva e filhos

Jebrar amanhã, sabbado,
ras, na egreja de São Francisco dc 1
lu, uma missa por alma de sua mu
c mãe MARIA SILVA, rememor
diude seu annivcrsario, convidand»

Pí.ra assistira esse aclo iodos os parentes eamigos.

Á
ni-
ler

mio o

Euclydes da Cunha Filho
O Grêmio Euclydes (ta Cunha ma»-.da resar amanhã, sabbado, ás 9 ho-ras, no altor-mór da egreja da C»n-deliria, uma missa por alma dc EU-CI.YU1-S DA CUNHA FILMO, para a

qual convida os seus amigos t> ad-niíradores,

^^J^f^^^s^^^^assa msBmsaKMgnEamemstt

SOÜRE INFORMA-

Caixa Auxiliar
Renlisnr-se-á

Seinblén geral
fla-Freios dn 1-

dn
dc F.

dos Guarda-Freios da Central
domingo, ás 12 horas, n as-

Caixa Auxiliar dos Gliar-
Central do Brasil.

Centro Cosmopolita
Km sua sede, á rua do Senado ns. 215¦ -Jt, o Centro Cosmopolita realisará ama-

felia, um grande lesliv.il para comniemorar or.iiniversahi* da sua fundação.
a sessão solemne, 

' 
seguir-se-á uniApós

baile.

—t
» «**i«*5

EVISTA DA SEMANA"
brilhante essa publicação lllustra-

collaboram algumas das mais tli-¦ do nosso jornalismo, A "Re-
soube tornar-se apreciada

sua leitura tornou-se
1 pessoas de bom

a é prinvfroso,

Assim, pois. 0/ governo que constituo o nu-
H ,?. . 

"''ÍJanismo dn nação, se acha ligado lis
(iCoíilis nações ou "meio exterior", por inter-
médio das missões diplomáticas, os "atlaçlíés1.'
e agentes conimercincs c finalmente pelo Ser-
viço Consular. Examinando nüentnmentc o pa-
pei (pie os Consnludos dos Eslados Unidos des-
empenham no estrangeiro, vemos que este se
desdobra em formas diversas: a principal, na-
luralmculc que é a de verificar o commercio
que se faz do paiz com o exterior, ou o de er-
portaçáo, e o que se faz cm sentido oppòsto
dc cadii nm dos respectivos paizes para os Es
lados Unidos; por esle meio fica assegurada
a cobrança èquilativn dos direitos nos dous dif-
fcrenles extremos das muitas mercadorias de
commercio e o cumprimento estricto das in-
slrucções c regulamentos em vigor.

FÜNCÇÔES CORRELVT1VAS DO SER-
VIÇO CONSULAR

Iiilimamentc ligada á funeçáo atrás referida
está o "trabalho commercial" dos cônsules
uno consiste na elaboração de "Infonrincpes
Comirierciaes" e "Cartas Commercines","és-
Ias, tratando de nssumptos os mais variados,
respondem ás solicitações e indagações de eoni-
mercianlcs e exportadores do paiz que desejam
conhecer das possibilidades de collocar nos mer-
cudos estrangeiros os seus diffcrcntes produ-cios, e, aquellus reportando sob vários aspe-

| elos os acontecimentos itue oceorrem no com-
mercio exterior. Os cônsules communicnm-se
directamente com quem quer que lhes escreva,
fazendo, no entanto, transitar as suas com-
nuinicações pelo Departamento dc Eslado ou
Ministério das Relações Exteriores. As infor-
inações commerciaes são unicamente cneami-
çhadas ao encarregado do ramo, (píer por de-sejo espontâneo, quer etn cumprimento de in-
strueçôes espeeiws do ministério, que versam
sobre os mais variados assu.mplos, mas queem quasi sua totalidade são de ordem com-
mercial,

ESTATÍSTICAS
ÇÓES DADAS

Em 10I5, as informações fornecidas pelostrezentos c poucos consnlnd ;s norlc-aiperic;.-
nos montaram á cifra dc dezoito mil; isto, í,
U.Ilin média de 1,500 por mez, ou sejam cinco
por mez por consulado ; nlcm das "Car-
tas Commerciaes" que chegavam ao Dcparta-
mento á razão de 1.(100 por semana, islo ô, uma
mídia do i) ou -1 por semana para cada consu-
lado.

AÜ.VILIO DIRECTO
VIVAS DA NAÇÃO

Vejamos agora qual a utilidade que lão con-
sidera vel trabalho desempenhado por csmis
ccllulns activas, destacadas nn exterior dos Es-
lados _ Unidos, presta a grande nação. O Mi-
nlslerio das Relações Exteriores n/io só formula
mstrucções sobre os pontos quo as informações
devem satisfazer, como se encarrega de (llvul-
gar o subsidio enorme de conhecimentos dados,
etc, recebidos de Iodos os pontos do globo,as varias dependências (jo governo, ás organi-
snfioes e pessoas privadas np paiz (ptc melhoi
liossam dellas se utilisilt1. O fim (pie ò Dc-
imrtamenlo tem eni vista é fornecer dc utili-
cinde prptica e immedíúto, è que resulteni çmtldcaiitanicntos dç natureza conimerciiil, (Adíis-Irlnl, agrícola, dc, c em «orai (Ja scieiieia,
educação, suade publica, etc, em todas òs aspe-
elos da civilisaçâo moderna,

ORGANISAÇÃO INTERNA DO SER-
VIÇO CONSULAR

Como a maior parle das informações rece-
l.idas pplo Dcpáriameuto dc Estado são de nu-
lurczn commercial on industrial, ó seu destino
nalurnl e immediato e o Ivscriplòrio de Commer-
cio Interior e Estrangeiro, do Departamento
dc Qonyiierçio, <iue por lei tem a cargo a publi-cação dns mesmas. Este escriptorio além das
muitas publicações especiaes -pie edita, publicalambem dlnrifLijienlc as "Informações Commer-
cjaes" (Commerce Reports), que contém 90
por cento da matéria que Jhe envia o Deporta-
mento de Eslado.

AUXILIAR DO
AGRICULTURA

O escriptorio ou dependência do governo,na ordem immedlata de Imporlmcin, que recebe

jillnrlo dc ciiilu dlslrlolo consular, liem coiiio
llislrucções novas snbre melhudos modernos
linrn n prophyluxln o trnlnuieiitó do inolMlIÁR.

AliXILIAK DE MUITOS OUTROS DE-
PAKTAMENTOS

De egual iniiucira recebem Inforniaçòcs quelhes InlercsMini os stgiilntes ileparlinnenlos:
Alfândegas, Conselho Dlnetor da Reserva Fe-1'cnil dn S.vstciuu Huuo.irlo, Dciinrliínicnlo de
iraiuilho, Coninils8í\o Federal uo CòhiuitVclo,'.•crliilorio dc Nnvcgiiçiiu, dt RcellrtkçQo dePesos e Medidas, de Levantamentos Goodc-
fleos e dc CnMiis, de Minas Escrliitorlo del'.('ucaçno do pepiirtiimeulo do Inlerior, do-Correios, Inslilulo Sinillisoniano, União Pau-Aincricaiin, dc, ele,

AUXILIAR DE OIKTANISACÔES PAR-
TICULARES

Eiilro us orgnnisnçòes privadas (pie recebem
aiubein Informações do Serviço Consular, con-tani-sei A Cainiirn de Commercio que recebe

50 "i" dns que lèm caracter commorcinl. A va-rias outras instituições ge fornecem também1,'iformnçOcs mio comiuerclncs que de (lunlquer
maneira lhes possa Interessar eip cadaluinn dcnina especialidades. Por exemplo, sobie orgu-i isaçào e mellioraineiitos miinicipiics su reinei-
tom Informações ú Associação Cívica I Ameri-
ciuin c no Inslilulo de Ai-ehlteoíog Americanos,os (pines versam sobre ind bodos modernos dc(inslrucçao e nrrhitcetiirn. Grande nuiiicro deIiformncõcs suo lambem expèdidas^obrciineUio-
dos e processos poslnej inleruos, sobre nnnu-fncturn, invenções, descobertas, condições íi-imnecjras no exterior-que possam fiifluenciar avida interna dos Estados Unidos, transportes,
companhias de seguros, do;'- •

Além de taes formas de adividade, os einprc-
gados consulares desempenham ainda multasoutras, que bem se pode chamar "funcçòes 

prd-lectoras", e que nugincntnr.ini considerável-
iiienle desde o principio dn guerra aclual em
beneficio do commercio, tanto interior como deexportação, procurando proteger-lhes çonlru dis-
posições arbitrarias de toda A natureza', (provo-cadas pela guerra, e ainda, finalmente, ás cha-
mudas "iuneçôçs nolariaes", cuja imppHuncia
se revela ao declarnr-se que o. Consulado d-*I a ris em uni só dia despachou cem jsertifi-eados, incluindo netas, contratos, testamentos,
declarações, juramenladas, etc. ]

CONSIDERAÇÕES E APRECIAÇÕES
FINAES l"-'

E agora ao considerar-se .-i importância c amais ampla significação dns funcçòcs dc. taesce lulas nervosas que o organismo do .cadasidíide dc que tal serviço consular, nuo só
pode deixar de comprehcnder e sentir a UCces-Sldade de que tal serviço esteia a cargo (ie um
pessoal com preparação seientifien e philica,talvez mais vasta (pie a requerida para oi exer-ciem ue qualquer profissão, motivo pelei qual&6 deveriam orgnnisar em cada paiz, coiri ci mais
euiqadoso estudo, curqos tcchnlcos-praticos pa-in o ejcevçicio de carreira consular; íífim de quet'tV's Cellulns tão delicados possam responder
a cada contado do incio exterior com efficaeia
c precisão, pois, além do que loi exposto, casos
na em flue os empregados consulares tém (pie
loruecer informações de caracter político inlei-
nacioniil, das quaes muitas vezes dependem
.'•elos da maior transcendência na vida das mi-
çoes; oxitfihdp-.se assim para o bom desempenho
dos serviços consulares, que is pessoas investi-
cas dc taes fuiiceões possuam .condições espí-
ciaes de elevação de caracter c virtudes cívicas',
e fazendo-se mister que em todos os pai/es s.c
jiesasscm e se ponderassem l.cm de niifemão
esses atlribulós c que os mesmos prevaleces-sem ^obre toda e qualquer consideração de
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JISERUADO Ofi CAitNE VERDR
No mnfailnuro TTtunia Crua

AIiiiiIiIuh hojei 030 it/ih, 00 porco», 'il au.
mi-"*, o fiíi viidiii-i,

Miiivlmiilc-.: Ciiii.IhIo lí, dc Mello. M r. e
7 p.j Durlfili & (l„ 15 r.: A. Meiiden k ().
01 r.: LJui« & P llius, W r, 10 p. o t(l v.'!
Francisco V- Ooulwrl, 1(13 r- 24 p. o 19 v.i
0. Sul Ml ml r,i, 13 r.j Júlio l*luienlu ,if
Abreu, 34 r,{ Oliveira Irmflos ft <)„ Rii -4
'inp., 3 0. « 10 v.{ HiimIIii Tiivaren, 30 H
18 p. e 0 v.| Caitro ÍI O.Í 34 r.t (1. dos Itc-
Inllilhliis 10 r.; PorltOho d Oi, 21 t.l Üdâwde Azevedo, ilft r.; Noibcrlo llerr«, 8 r.i l'ip. Oliveira & c, :n r.j Fdrnàndi» A Mur.-opt
»1c». U p.; AugiiNlo Kl.
e. o li v.

Vonmi rejeitados i 19 U,Poríim vendlduí! 30 814 .Sliick: Cândido B. do Mc& P., 100i A. Mendes & c.

th M ni I.i, II

I 3|H r., tt .-. <

O, 109 c; Ouri-.Ii
OU; l.iuut & l'i-

lw^.âr™LFl,npel«9 V. Uoulurt, 1107; O. Üul
MiuelíB, W; (I. ()*sle te íKnnj, fi: fi. do*
Mdnllllslns, «."i; JoflO 1-imi'illn de Abreu i|7.
Oliveira Innfio» & ()„ at)!-
IIIi Ciinlro ói ('.., .VJ; l-orllnlio &
íiard de Azevedo, 130; Norberto
Augusto M. (IA Molln, ,riK; I-'. I>
C„ 58. Tolnl, 2.884.

No enlrepimlo dc S, Diugo

. '17;
llnsiiio fnvnres," O., 15; lítl-i

11'Tt*:, %;
Ollvetr-i ,t

O li-
VcniS
Os preços foraiii'ÓIKI a 8580; porco.-

rem chegou com
lidos: 500 214 r,

nciros,
Í800.

Nu ninludouro

85 minutos
02 p, 211
soítulnlcs

de IflKlD n

'.;..

de líMO n 19800; vitcllos,

da Penha

de a!..
c. u 52 v.

: rt-ies, dn
LSIIMI; car.
dc Ç300 a

Abatidas boje: 24 rezes.
Carnes congelndan

4.VJ rezes foram abatidas
deiru A: Filhos,

Foram rejeitadas cinco i
rimbadns para o consumo.

Rezes abolidas durante o

liontem por Cal-

foram ci-!Ires

mez dc julho |>.

L in aspeeto da sessão do tribunal que condemnou Sir Roger Casement, liou-
letn enforcado em Londres

Ecos e novidades
(Correspondência)

parcialidade é partidarismo político para" h- ele-
gibílldade «• ¦>.-«.««.•«« ..;..... ....„.'
viço.

e promoção neste

']?
importante i ser-

Talharim com ovos -
AnaJysadç?... Superior!!

Francisco Mello & C.Rua Larga 128.

A'S FORÇAS

Conferência pedagógica
Promovida pelo Centro de Professores Pri-

marios Municipaes, rcalisa anianliã, ;'is 17 Vihoras, no salão de conferências da BÍ-
bliotbccu Nacional, o lente do Gymiiíisió
de Campinas e docente dâ nossa Escola Xpr-
mal, Dr. Basilio dé .Magalhães, uma palestra
pedagógica sob o Ibenia: "O conceito ho-
dierno da educação da infância c
d.ide de uma reforma radical do
nossa pátria".

Essa conferência fora auiiuneiada para o
dia 29 do me/, lindo e ficou adiada por cau-
sa do máo tempo.

O Centro de Professores pede o compa-
reclmenlo dc todos os seus associados, mem-
bros do magistério e pessoas que se iiilenes-
sam pelo assumpto. j

A entrada é inteiramente franca.
¦ "-oi*- ¦

a neccssi-
ensino iem

Os mobiliários de nosso
fabrico podem çer imitadçs
mas nunca egU^Iados. ===
——————— '¦*<'- .—^—.

LEANDRO l¥ÍH^TIEyi§ & C.

ÇMRaVES,
i—»-¦<ta**-» 

-—: _

Itopio -M
-,—t—i

cartas i

Consu

9-4IU43
3-9è ::t

%dko
issignadas com'(So. se responde a

iniciâes.)
F, ('.. — O tratamento p

de eftiçacia i;eliillva, lófígo,
giipias vezes, até perigoso.

G. II. Jv. M. — Lavç-se com água de ('o
1,0111.0 c iil~l)|i(iuc o .scguiijtc pó: subiBfralo

,smutlio, j'

11*11 eçse
ttiffi-.il

fim é
è,- .-ii-:

"Sr. rcdaclçr —pclorosnmenlc surprehcn-
dido pela lciluhi do cpmmcntario une fà/.cis
ao acto da minha reádmissâo como revisor
do "Diário Official", venho pedir-vos a iu-
çtjJVuo destas linhas no vosso muito lido e
apreciado jornal.

Certo de que não me negai eis a defesa
no propiio logar onde me uccusustc.s, chamo
a_ vossa altenção para qs dous pontos priii-
cipnes da vossa oceusaçãó: 1", que foi o acto
illegal, pontue tendo eu sido ilemitlido a
bem do serviço publico, não po('[ia s.;r rc-
admittido; 2", que foi arbile.irio, porque não
tpijjio concurso. Respondo-vos r-ue ijão ha
ijcm uma nem outr.i cotisn. A ulludidn nota
foi mandada cançell^r ha mais ^v um nuno
pelo Exmo. Sr. miiyslro dn Fazenda, í~uíin-
do despachou o recurso em que eu pedia uo-
yo inquérito, sendo o despaebo' oiiscido iios
pnreceres dos fiincciònarioç do Thesouro, a
quem foi disjribuidó, onde l'igiirnv.a o do
próprio Sr. director geral do gabinete do Sr.
ministro. Está portanto cnnccllada c a pro-
pria A NOITE o tornou publico.

Quanto ao segundo ponto fostes engana-
do, porquanto não só teojio o referido con-
curso para o "Diário Official", mas ainda lá
trabalhei durante sete mezes, tendo sido for-
çuao a deixar o logar por effeilo de opção,
visto como, exercendo eu funeção egual na"Imprensa Nacional", o Sr. Dr. Thenilstocles
de Almeida, director de então, considerou àc-
cumulação e fez-me optar pela "Imprensa".

Releva ainda notar que o concurso foi feito
para o "Diário Official", e não pnra o "Dia-
rio do Congresso",

Fica pois demonstrado que o acto da mi-
Uha rcudmissão não foi nem illefiul nem ar-
bitrario, pins simplesmente de justiça.

Sinto muito tçi orfeudido o brio de iilgt/n-,
de meus eollegas a quem acato e respeito,
porei**; mais sentiria, si a guerra que me mo-
vem parti ftrrancar dc novo o pão á minha
esposa e filhos, surtisse o desejado effeito.

Trabalhei para voltar reintegrado no meu
logar ile revisor da "Imprensa Naiional" e
fui readmitlido para servir no de revisor do"Diário Official", eis tudo. Mão houve pro-
posito da níinha parle em ferir interesses e
brios de alguns dos meus cojlcgas, o queconstrange sobremaneira aos nietiu própriosinteressas t brios.

Agradtcendo-vos, termino nffirmnndo quetenho a minha fé de officio limoa; que dcs-
empenhei Iodas 0.3. -joininissões inlíercntes
ao meu cargo durante seis annos, com lou-
vor de meus chefes; que fui trijljiilhador e
assíduo -u- serviço e qac, fiii.iliiieiile, era
considerado competente por meus própriosJi ilegas.

Sou com alta estima e eniisidçrnçãn, seu
admo.AOlegário Coelho — Rio, 4 de agosto

Uma interessante questão de
honorários médicos

Está publicado em folheto c largamente
distribuída a defesa cseripla pelo advogado
Dr. Astolplio Rezende, na questão movida
pejo Dr. Mario de Moura Salles conlra o Sr.
comincndador Grcáòrio Garci 1 Seabra.

Contestando a acção, o advogado referido japresenta 'iti conclusões pura affirhiav a ra-
zão do Sr. coinmendádor Seabra ua questão !
que lhe é movida e assegura que nenhum I
dircilo assiste ao autor, bem como que a |acção deve ser julgada improcedente e con-
(iemnado o autor mis custas.

O Dr. Astolplio offercce lambem diversos
quesitos, arguuientando coih o djaguosthjo
do ür. Augusto Paulino, medico que suece-
deu ao Dr. Moura Salles, no" lí-.il.inienlo do
lilho do com-riendador Seabr.i, que niolivoii
a questão judiciaria.

A defesa está cseripla cm lermos claros e
precisos e tem impressionado vivamente em
nosso foro,

¦ «KM*» .

passado:

1'Ornm abatidos: 19.017 rezes, 3.59Ü pote..,
971 carneiros o 1,311 vitcllos.

Marchantes: Condido E. de Mello, 
"l.BOl 

r.
e )ii:i p.j Diirish & ('.., ô,-)!! r.j A. Mendes &.
C. 1.932 r.. -III p. c ii v.j l.ima & 1'iliio-,
1.087 r„ -177 p. e iluó v.j Francisco V. Gou-
l.irl, :i.inõ r., 1,2-18 a. c 335 v.j <:. Sul MI-
lieira, Õ8I1 r.j C. Oeste de Minas. 'IM r.j
João Pimenta de Abreu, 729 r.j Oliveira Ir-
mãos & C, 4.004 r„ 1.0-11 p„ 28 c. c 264 v •
Basilio Tavares, 449 r„ 129 p. e 238 v.j Chs«
tro & C, 078 r.j C. dos Retnlhistus, 5T.-I ¦• •
Pm linho & C, 71)8 r.j Edgard de .Azevedo',
551 r.j Norbèflo IlerU, 8.'> r.j F. p. Ollvejra
& C, 1.305 r.j Fernandes it Marcondes, lül
p.; Augusto M. da Motla, -127 r„ 940 c e1U9 v.

Foram rejeitados em Santa Cruz: ,'KJii
r., 175 p., õ!) e. c 30 1 8 v.

Foram vendidos em Sanln Cruz: 1.467
r. e 52 p.

Em São Diogo venderam-se: 17.243 r„ 3 31)5
p„ 915 c. e 1.280 7 8 v.

Em São Diogo os preços Coram os seguiu-
tes: rezes, de .-í490 n S640; porcos, de «980 \
I.?200j carneiros, dc 1Ç500 n lí-8011; vilellos.
de -S')00 a 1$000.

O peso total foi o seguinte: rezes
4.156.786 kilos; porcos, 2:17.170;
17.741, e vitcllos, 110.739 Uilos.

¦*»*»¦'

•l;8

4|8

carneira»,

1

A Embaixada Jlrazilcii-a
na Aroenlina

¦¦¦¦"¦"¦"¦¦""¦¦¦"««..""««««o»

Segunda feira no -'ODEON"
Inédito!! Único!! Não confundir

Raunier
Escolhido

:hapcos
sortimento de

de castor e palha,
ravatas e

artigo inglez.

172 rua Ouvidos*

Cabqret Restaurant I

I cínij Tenentes do Skbo

grs.
de
tasshj, th-s
«raiíimas

Mlle. J. T. —
JiliíRte (l segUinle
gVs.; born.x, 10
fírflírima-í.

}.. B. O- — E' uma (pieslão de
vame^lg", sendo inútil a intervenção

grs.; periri.ingannlo de po-
salicylalo de so/dio, duas

Depçns dc eslraliil-as, ap-
loção: água de rosas, 241)
rs.; elher sulphurico, 5l)

tempe-
de me-

MINISTÉRIO DA

a informação é o Ministério u\i Departamento
de Ajii-icnllura, referentes estas ás condleõeí
de colheitas dc todi-j as eln-ses, ejp tpdo 9

, proees:
spbre as

/s
fíras,

66-

. -lll todo pínunuo, processos agrícolas e organisaeuo dédados sobre as modalidades do deseiivolvimen-
to da flora c da fauna, que possam Interessar
cs práticos em sciencias agrícolas.

AUXILIAR DO MINISTÉRIO DA FA-
ZENDA

Toda e nunlqiier informação que possa in-
teressar o Departamento do Thesouro òü Mi-
nisterio da Fazenda, lhe é egitáfmeutc trafl-
mit tida.

AUXILIAR DO SERVIÇO DE SAUDÉ
rCDLICA

memo , se
çiimçTitos.

-«• ?• .?• ifo.mba) — As suas informa
;ocs são ijisumcjeiilçs.

J. M- ?¦ (Jqiz de Fora) — Qual o tra

pliysjj
n a i

lamento due tem feito ?
J. S. Ç. -— I — Repouso moral e

co, absler-se (je viagens, banhos, etc. nasépocas ffórresjioiiden^s ás regras. Exercícioi)loderado; evitar «ndar de carro c auto-moycL
II fr? Nfio usar lavagens, sinão em casosespeciaes é eúlif a Revida precaução.
í- 

~~ 
?i VW Prisão de ventre, deve to-miír um Usótivo.

ÍY f~..5^'ll#-6T a yripa dc (iniiizc
qi!.inzc dias, dtfrínte os sete primeiroszes. e semanalipghti nos dqijs ultlnjos.
noTtfeifcíf&f PeÍl°S0S- Sobíet¥°
toSiíu" ÉitoeP'S^ a,^en,0S rkos
va, etc.

\'J%1 Vã701'fi™ #¦*. aWqniinal a par-ty' dp /exiô méz, e hhles mesmo, si liou-

179, AVENipA RIO ERANCO, 179
ÍIOJÇ 

'-,- 
das 9 ás 4 horas ~ HOJE

Sik-ç-ísso .inoguidiivel (lò.MlftKO, enigiriatico ceie-
l)i'ç iinil|-}Ioi' do cantoras á ti-e\iistbriiiaçíip.

GonUAtmlo direetnniciito cm Bueiios Aires.
1'sílp S-iírqoriliiiitrig pelos arijíltó sol) a dire-

cçíto 1I0 íabàretier ANDllli' DUàlAJíOlR.

em
me-

em
conser-

il,!' Up se:
rer dor.vm —

Stniann.lmente são enviada:
.cnude Pütóica iní^rninções S§

ao Serviço dc
ní o Citado sa-

todasm Tomar
s s-flíianàs,

mi

banhos de
frio ou

vyile
isíalâs;
,0 lif-ji;Jmm.R"

• minutos
<jõ n forme
(to peito

onja.^'
(inleriíSi).

MII1KO
JliXNY CONSVANCM .
ESTIIEK ÇASfai.Q. .
LOi.A DU UligPAMIA.
GÈO-I.YDII0II. . .
CnjOI.LltA. . . .
hoârrA
LOS MlNlíttVJNI . .
OLGA BHANDINI. .

Imitador 1J0 l).:llo Sexo.cuntoiíí rujo-uiíuiçof*.
Canturri ínicnuicioniil.
jEpÚiyctòlá Ijespánbola
CSiitíjiijè ilnlú-frãnèez.
Cantora criólla,
üinçunelisla portugueza.Ducllò iliilínno

Ciintoia ilnlítuiR.

SOFFREIS DO ESTÔMAGO''

TOMAE ÇNERGIL¦ -**-r^- -i

Desaba uma parede na rua do
Mattoso
——»

Um homem ferido
Aguardaijilo concertos, eslava vaga a casa

n. 59 da rua do Mál^bso. Com as chuvas, po-rem, unia dai suas paredes lateracs ruiu hoje
pela manhã, indo sobre a casa contignii, dc
11. fil, onde é estabelecido com q-úi/iiida Ma-
noel de tiil. Estava elle 110 ípoini-nto do desns-
Ire oçcupndo em dispor pas prateleiras de
seu negocio algumas hortaliças, sendo colhido
por alguns tijolos, recebendo varias contusões
de que foi níedicado pela Assistência.

Do faeto leve scieneia a policia do 15" dis-
trielo. O I0e.1l foi (lesenlulhaílo por uma tur-
ma de bombeiros da estação dc São Chris-
lovão,

—*¦—mnm* ¦•- —_____.

lilmpadoi- e polidor universal
giVi TOÒAm PARTS

MEIO «II
MISSAS

Rcsani-r.e amanhã as seguinles:
João Garcia de Almeida, ás 9 l 2 horas,

il a Candelária; D. .Maria V. Cardoso Pcrçi-»
rn, ás 10, 11a mesma; Antônio Machado Bárícellos Junior, ãs 8, na matriz de Santa Rita;
Antônio Fernandes de Sá Eirns, ás 9 1111
in.CSip; D. Angélica Rosa da Cunha, ás !»,
na mesma; Malheus Moreira dc Barros, ás
9, nn. matriz de Santo Antônio; D. Mariíi
du Guia, ás 9, na egreja do Bomfim, em SãoChristovão; Joaquim Olvmpio dn Silva.
CQtiiiiquim), ás 9, ria egreja de S. Joaquim;u. lilvirn dc Castro Nogueira, ás 9 12 naegreja do S. Francisco Xavier; João Bectr,as 9, na egreja do Carmo; Dr. João AlvesMeira, as 9, ua egreja de S. Benedicto, na.barra do Piraby; padre José Mlirla dcAguiar, na matriz dessa mesma cidade;Henrique Guilherme dc Sou-ra, ás 9, na nVii-riz de SanfAniia; Leonardo HonriquCs AnCosta Netto,-ás 9 l|2Ana matriz do Sacra-mento; Henrique da Silva, ás 9, na matrizdo largo dp Machado; D. Amélia de RezeiW

, ¦ «'/fS 9' '"- •P.esm'i; 1). Oltilin Blítiía, as 9 112, na egreja de S. Francisco damia;. Francisco Ferreira Areosa (Ferreiri*s 9 na mesma; D. Carlota Barros ÚFrota, as 9 1,2, na mesma; D imej
nà 

dr,,Gaslí° Mu-rlinho, ás 9 l|2, ,a méí' '
Dr. Eduardo Gordilho Cosia, ás 0 „"limilià Machado Carneiro

1
nha)
Hoeba

iu; .
dou

D.

Ultima palavra

rros
em tedas as cíiarutarias.

Çlaa Luiz p
^sBBotnBãBmBgam

"-rn»**-
H\ i-anles Tralaniento da

Variado corpo de bailes
sor CVIIO.

-oi) a direcçi\o do proles-

Successo pela TIIE-ÜÍABOLIICS TZIGAXE OU-
CHESTER.

Brevemente novas estréas

EííífiK 4.-*^.-.Si«V..-- I- ,, », ' 
-,*-""°'j' I uberculose.

pelo l-neuinothorax — lüun S. José 106 ás 2 lioras
~~ *ltir*- 

Q segundo concerto da pia-hista Sra. Antonietta Rudge

ca 1 Mi loca),
ENTERROS

as 10, na mesma,
Ue

fsihaf
mç'y
Me iü

hoje:Foram sepultados
_No.cemitério de S, Francisco Xavier- JourfBaptista de Mattos. Hospital S Sei àsl áo
LiaLP^lf ClC ?Ct^,1,,n T,,|,"-«áe- 

'™ 
Ô*

S lv ™i %"• lí95AMa"-0eI> fill,0<l0 Míuloe'
r 11, A m -ild0,r '""'i'1'" "• 121; Mõ.icv,-,
„¦¦ 9W 

1cM',rn,,ItlT (,.c Aríiiio, run do Mattos". 2-18; Mana José dn Silva, rua Coronel Ff.gieira ,1o Mello 1,M2; Pn.xedes TcK ,1aAzevedo, ma Emílio Ribeiro n "7- MiinoVlAlves Soares Filho, ladeira ,1o Fa" • 11 I 
'¦

Ydyn filha «le Solem Dou inios Paio, ie n
ideirn Uo ]'•

Solero Domingos
,, . "• 35; Maria Meie.Miuiii, rua S de Dezcmbri

. Vicente Bernardino San.Misericórdia; João. fiDio de Mi•lose Maurício 11. 121)
Gonçalves f

BUENOS ATUES, 4 (A. A.) — \pianista brasileira Sra. Antonietta
ftJUler dam o seu segundo concerto
tro Colou, na próxima terça-feira

eximia
Itudg,'

no tlien-

Pr. Telles de Menezes
Clinica cm toa) - Esp. inolestlijs di senhoraso najjos. Corta. H. cwtóca (1. 8, l| ás ^Tçleph.mÇ.~-Jlcsi.., Av. Mem de Sá, 72. Tcl6p.0i.iC(¦iianindos a qiialquet* liora.

VYVI. ui¦-' ,-," '"- '-"-•¦•eiiiuro 11. i, c:)síaaai; Vicenle Roviiniói;,,^ o...., ...' .*
,.u>M João, rui

Cecília, fillia de. JosJ
Im. ró,.i 

"'''l»1'11'?. nm Kscobar „ (|,i; \j.-loi Cardoso, rua da Mnlrimanda da Silva, run
da Rosa, Santa Cas
ta de Carvalho,
lonio.Ferreira, necroicrio municipal; EnfieGouvea, nlcm; Raul Felippe Cavallu-ho,

i-i/ 11. S3; A'licc Ai-.
Iracema, sjií,; Deolin<

de Misericórdia; Ara misErmelliHia 11. Uiõ: A A

vem
Luiz
Ronif

¦lo, iilho dc
Manoel

iicejçao, um Delphim
João Hiheiro, rua

Fi.nl-
11. 7»;

¦^?^-

Um soldado aggride a sabre
um ex-còllega

A' delegaviu do 23» districto compareceuhoje Antônio José Vicente, ex-praçíi do Exer-oito, -meixaiido-se de que nela madrugada(¦uandd se dirigia para a suã residência, foiassaltado jielo soldado conhecido por "Èn«èi
nheJtQ.-, que çom nm sabre deu-lhe variaspanííidas, produzindo-lhe diversos ferlmerftosAccrescciHou o queixoso (Jlic fora maiidahtê¦ lá aegre^ao ij„, seu inimigo, o sliienlolio, do Exercito.

A ppliéia abriu
li-

inquérito.

DV\. ^bCANTARA ÒÜME§. Tuberçulos.,
Rediigv Silva, ft. fl* Sía õ - Mi. M(i>- M.M |

O archivo da Cadeia Yellia
saqueado

L1S130A, .1 (A. A.) — 0 "Século", em te-Içtíramn-a de seu correspo.uTbnte especial
dOUmAVa dos Depjitados dessa capital;

risIOJÜÜOL SOEL
Infalilvêl nas tüíses orneis

f eritféé pn-isâo de venta-e ?
1 ENHRG1L

nUl íLADA
Cmiâ.

e o
o

nçl
ikinor e nao

I cllfo!

sa
rua

necr1110 C-ouvèa, idem
Hospital S. Sebastião.

jà/Wr^^ 
'íua0RKf!; ^

Zelin, filha do
Coriwíii ,V 11 """" ''"-eii-o, rua liuplir.lsi.i

Sv,W ' ™Sv- Xl"' "^oòianle lirutià¦Jidow, rua Vianna Drunimond 11. 3(1;'.ekstino ,1o l-.iiuciredo, r.ia Cor.de M
t 

im 11. ,91; Maria Augusta dForres, rua General Roca n !)7-dc João Luiz Gonçalves, rua do'lorrninlo José de Freitas,João Dnptisla; EIvira ~
chuelo n. 24, 2- andar-Serão inhumadoS anianhA:

No cemitério de S. Francisco Xaiilho dc José Maria da
vrir v-, -'"'' Senador Aleu
>IH; Florisbelhi, fil],.,as 9 horas, rua Senador
mcraldino e Oraridiiio Mtono da Policia.—No cemitério dIiznrdn Maria daH-orrea Dutra n 3da Silva, ás I).

lo
eira.

\ illiena
Odelte, fillü
Costa n. õrt;

ipit.il de Silo
run dn Iti.i-

íovao,
0 horas,

ivier: Chrís-i
Trindade, .W'•'ir n. 8'J, cas.i

%de Manoel Nevci''oinpci 
n. 250; li;;-

ás 10, necr.)-'loltn,

S.

cliegaraj» ,

_o linpti
(.oilceicno. ás S

'.casa I, e Mario
i'UU Ipiranga 11. Í00,

-•—4fS^B—t

1Í2, rua
Joaquim
casa lll.

cia.

lurislas urngunyos, !
. S, Paulo, dirigiram ao

, Ploprictnwo do Grande Hotelluviam hospedado, o seguinte 
'

A nombve gFouring agradezeoei Imfin servido v sysei huen sérvicio V síis
{^l^n^s 

escmsioiiistás-ürugu^os

finai
finas

igo que
Sr. Gar*
Dhde s(5

lelegrammaí
sinccrambnW

ítcticiónes oloí
alcncioiics otofi

1'ml-

BmmmíÊ
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NOTICIAS

A e»lrÍM dn Tlientro Pequeno hoje no Trliinon

IMivi. Iiiijc nn Trlimon " Thealro Peque-
lio 11 ¦-» iiio.itl.il*» iuiciallvii d.* Mi.rlu Doiiitu

glioti e Hciiut.i Alvim,
ipie n publico cnrli.cn
lão bem recebeu hu
miiifo, 110 Itecreln.
Num local mnlll nu
gosto du plaléa 1. quem
.1 o d i e 1. rum aquclle.
nossos e..lleg..K n sun
Òbl'11 decerto n 'l'hea-
tro Pequeno adquirirá
1. iiiccv.lHO suffleifiile
puni em breve produ-
/ir OS friltÒS pura que
foi crendo. Para não
fugir uns l.ubitns dn
Triiinon, ns oupcolll-
culos do Thealro Pe-
qiiono serão por r.cn«
m'h*s, ás '20 lu.ri.s t* rir,*•!'!. A eslréa de hoje é
com 1. peca "Micróbio
do amor", comediu de
muita grava, em que
Kinina Pola dá o en-

/.-,,.,.,,. ,,,./,, ciiiilo dc sua inlflli-''"""" 'ola seiicin e de sun bòlleziú
Irul.re-sc linjo o Cnrh.H (lumes

Para a i-.lréa da companhia do Kden Tlien«
(rn de li..boi renbrc-se hoje o Carlos Gomes.
Os especliiciilos serão por sessões, As 10 .'lil e
21 :i;l. A "Iroupe" portugueza, (pie ora nos
visita, traz un. elenco numeroso, beni como
pm repertório variado de revistas c "féerirs".
A peca ei ul (pie boje se apresenta ú nos!.n
jilntéa é uma revistn de. cscriplores porlugue-

Íes 
muito conhecidos e fcslcjiidos: Ernc.lo

íodrlguei?, Felix llermudes e João llaslos, e
intitula- • "Diabo a quatro". A musica dessa
peça é dos maestros 'lliomnz Del Negro c Bcr-
íiurdo Ferreiro.
•St» salva a pátria"

No eorlnz dn Apollo enlú agora com suecos-
SO a revistn "SIS salvo a pátria". Essa peça,
que tem a justificar seu brilhante êxito dons
<los nossos mais competentes revistogrnphos,
Iíego Barros e Carlos Bittencourt, seus colln-
boradores, possuo uma partitura muilo viva.
saltitiinle, dn maestro Luz .lutiinr. Sendo a"Slá snh*:i n pátria" um pouco long.., n em-
presa do Apollo resolveu fazer as suas ses-
soes ás lü Ij2 liorns e ns 21 e 8|<, o que jú
hontem começou a ser praticado,
í> cartaz do Pulace

Hoje a companhia Viliile dá a ultiuin re-
prcselilação da excellente opereta "Ln du-
cliessa dei Uai Tnbnrin", peça cujo .suecesso
tem sido de tal ordem que está no cartaz do
Palace lia muitos dias. Pnra amanhã, eu. 7'1
réeitn de ussigiinturn, essa festejada "ttottpe"
italiana utllllllicin a opereta "Bòccacio".

A eslréa de amanhã no Recreio
Estréa amanliã no Recreio a companhia Ale-

JCnndrc Azevedo, que vae Irabaltinr em espe-
ilaeiilo. por sessões. A homogênea "troupe"
que o no ..o publico conhece uPavés de uni
curto, mas brilhante período dc trabalhos no
Trianon, ali reappareeerá com a primeira re-
rpjrçseiitaçfií) dc umn i!itp.rç^raittc; comcdÍ!ti "A
linda funcciannrih", em que a actriz Cremil-
da de Oliveira fará a protagonista.
A "troupe" MohiHiio no S. José

Estiva aninha no São Jo.-.é a companhia Mo-
lasso. Essa "Iroupe", de niimica c díilíán,
vae ali representar; cm troa sessões por noi-
te, drnm.i ., comédias, pantomiinas c bailados.•Ajieea dc amanhã é o drama cm uni acto c
<iòus quadros. "Amor de apache", do Sr. ,1.
Mólasso, musica <lo maestro Honry Hoffmaiin.

O Sr. Affonso Pinto Júnior está or-
ganisriiulii um festival, com o qual pretende
tirar o necessário a miilriciilâr-se na Escola
dc Aviação. Esse especlaculo deve realisar-
sc no lliealro Republica, :. 10 do corrente, con-
forme in..; cômmuhicnrám.

Deram-nos o prazer de sua visita, hnn-
loiii, os conhecidos artistas Mcdina de Souza
e Henrique Alves, que acabam de chegar de
Portugal, com a companhia do Éden Theatro.

Eslá í.cUtnlmcntc em São Paulo, fnzen-
tio unia "lottfiíée" de concertos, o tenor Al-
jiíeidn Cruz.

A companhia israelita do Sr. Slan dá
hoje mn especlaculo no Republicai

E;:tii marcada em São Paulo, no Thcn-
tro Municipal, a eslréa da companhia drama-
tico franceza de Lucieii Guitry, para 7 do cor-
rente, com a peça "La Vcine". Essa "troupe"
.dará nqui seu ultimo especlaculo no domingo
vindouro.

O aclor Ignacio Peixoto, um dos cie-
mentos de valor da "troupe" portugueza que
ura oceupn o Apollo. está organisando seu
festival artístico, que se realisurá ali dentro
Ide toda a segunda quinzena do mez cor-
(rente.

Fala-se que o Phenix abrirá suas por-
las breve para explorar uni "eabarct chie".

 Espectaculos para hoje: Municipal,"Mieltc"; Palace, "La díichessc dei Bal Ta-
Iiarin"; Trianon, "Micróbio do amor"; São
Pedro, companhia de variedades; Carlos Oo-
mes. '-Diabo a quatro"; Apollo, "Stá salva
a pátria"; Republica, "Das mcidcl Findei*
West".
«— .—.,.— a ^t®$v*—* ¦¦— ¦¦¦ ¦WMM—.

A- PRAÇA
José Alves Maiiins, ex-socio da extiiict.i

firma Andrade & Martins, participa a esta.
praça, amigos e clientes', que se acha estabc-
lecitio com negocio de moveis e tapeçarias á
riiíi dn Carioca n. 07, onde espera merecer a
mesma confiança que ale agora ilie torii dis-
pensado.

Bio, I dc agosto de 1916 — José Alves
Martins.

Prisão a ftordo
Pelo sub-iuspector Mallet, da policia niariti-

mn, foram presos hoje os entraeiros Constan-
tino Pires e Antônio de Carvalho, por lerem
penetrado no vapor nacional' "Itauna", hoje
chegado ao nosso porto, antes da visita da po-licia.
jjg^^giajmgMBmwmBnwwMn!

TIRO N. 7
Pelo Tiro o. 7 fnl, no domingo nawndrâ

upresfiitndi. i. oxnnjo pura rdmirvl|ln »ü
Exercito uniu iiovn luririn dò ntlrnuoroí,

0 i'Ki.uit' rciiIlM.u-M' uo (illltrtol [lo U" tv-
Klnieiil» do lufiiiituiiii, iiii vllln Militar, llilj
oliinilo-se A» 7 liornn o prolongnii(lo«se .mo
ás IH hora., seudn ns ciiiiilldalíi. n cn$ff
lltítn exi.mliiii.h.s i.tlli. ('(.iiiiiiIssA.. liiosltttilft
peln capiiái. Henrique Ilolierto IJürle-tomlo
puni ine.uhn.s n I'* Iciifiiti* Etlui.rdu UUOMM
Alciifiiruih. o -ti' tonelile iloilo do Almêhln IM-
Kiiciivil.i.

Os íilirailitrcs furam suhinetlidits n prova
de lim no i.Ivii, tlieoih. do tiro, nninciicli.;
(uru du lit/.ll o iiiuuiçii... noções do ti.rtlc.t,
nvnllaçiio de dUliiueln nn Cllllipo, 'serviço do
segurança IMIV n.arehii, transmissão dc i»'-
dem de c.iii.hl.li*, em urdem dispersa, nssalln
a bi.ioi.fti. n uniu pnslçãi. eulriiichelrudn, mu-
nc.lu il'iirnin'i iiiarchns t> evoluções, em or-
dem .iiililu.

A liirnia t-ra Coiis|)lul(ln de 33 i.llií.dori*."..
sondo i.ppi'(ivailii> 'JU, por si.tisfazerom loijns
ns exigeuciiis ri-gulainenlures, c reprovados
i:t, por iirui lerem satisfeito ns condições
exigida., pela coiumissão exiiiniiiiidi.ra.

0" novos reservislns recebe rim i.|ip«rlunn-
i.ieiile :.:. cadernetas a que fizernm jus. A
entrega das cadernetas será feila ROlClllIlÇ-
mete em formatura gernl do hi.talluin du
n li .-adores do Tiro n. 7.

Aos iilli-udorcs foi offerecldii uma rcfcl-
ção lio rancho dn regimento, sendo todos
tratados com n i.iaxiina ilislii.cçf.o pela sua
«ffieialidade, inferiores e praças. (|ilc llve-
i-aiii optiiiiii i.»pressão do garbo e comjioi-
tura dos .it.vens ç robllslo; atiradores.

A tnrinii fui coiiiiuiilidaila pelo seu ivspc-
divo iustrtietor, I" tenente Ildefonso lis-
cubar,

A nova turma dc candidatos para exame
cm dezembro, constiluidji de !•'» atiradores,
tendo iniciado sua iiistrucçáo un mez |.a<-
siido, uo t-orrenU* mez começará a executar
exercícios dc campanha na Villa Militar,
Realengo c Santa Cruz. As aulas nocttiriias
pnrn esses atiradores renllsnni-se ás segun-
das, terças, oui.iti.s c sextas-feiras, na sala
(Painia. do Tiro ti. 7, no Qunrtèl General
do Exercito,

Pnrn os exames de dezembro ns mnlrlciilns
nclinill-sc encerradas. Os atiradores dessa
turma que faltarem mais de dous exercícios
OU aulas por semana serão excluídos.

Pediram Inclusão c foram ncccitbs sócios
do Tiro n. 7 vários senhores.

No próximo domingo li, ás C horas, ha-
verá formal tira geral para o -7* batalhão de
atiradores, que formará con. banda de mu-
si ca, bandeira e estado-maior montado, pura
fazer uma marcha de parada até o campo
de S. Christovão. tini virtude dessa foi-mii-
tura a linha de tiro dn Qiilntn da Boa Vista
fu.lecionará do melo din ás 15 horas, não
havendo exercício de fogo peln manhã.

Tendo sido reincididos no Tiro li, 7 os
anligos atiradores, reservistas do Exercito c
inferiores do batalhão, serão promovidos de
accordo con. a collociição obtida cm concur-
so feito anteriormente: a 1"" sargentos os
2D" Ernaui Figueira e Paulo dc Sá Rego,
e n J" o cabo de esquadra Mario de Cas-
tio Guimarães; o primeiro e ultimo para a
I" companhia e o segundo para n 2* com-
pn nli ia.

Para preenchei- ns vagas de inferiores
existentes nas companhias, em virtude da
reorgaiiisaçáo do 7" batalhão de atiradores,
serão promovidos: n I" sargento o ü" Ar-
mondo rraiicisco dc l.iina; a !>"" sargentos
os .""" Jovenil de Souza Buiizciro, Rodolpho
Durões Píit-heco SobiJllliri e Antônio José da
Silva Cnxins; a :!• snrgeilto 0 cubo de cs-
quadra Nemezio Rodrigues Ouleiro.

Serão graduados no posto dc nnspeçndu osatiradores reservistas do Exercito: Antônio
Gomes dos Sanlos Jiinior, Augusto Imbassa-
li.v e I'r.incisco Pinheiro Miranda- Eranra.

A Saúde da Mulher
cura todos os incommodos de se-
nlioras, taes como : hcmorrliagia,
regras dolorosns, regras escassas, fio-
res brancas, inales da edade critica

Corri* ilas
O Grande Premia !)r, Frontln

0 programou orgiiiilsmlii pelo li.ihy Chil»
pnrn n sun innlor foxtii d<i mino, i> iviifmuiite
iittral.ciiU*, Cuinpõe-M' dò noto pnrooi do dlf-
Ii«-iI miIiii.-.ío, que passamos n nprcch.r:

Pjiroo "Seis do! Mi.rçii" • Dostijeain-so !>>'•
nanille, Dcmiuiln o ('.iiuielln, A prliueirn tem
liltimameiile siisleiilado umn fóriuii mnis ou
menos iviiiilin', havendo domingo ultimo fel-
to Im;. corrida, IC u nnssn preferida, Demo-
iiio iindini ainda Im bem ' pouco soffrendo
fon.fi.lnçõfs, o Cauieliii muito irregulnr em
miiis corridas, i.iuaiiiu u Iccherg, iiiformniii-
nos que ainda não está em forma, .

Parco ".Velocidade." ¦— Pnreòo .ser domina-
dn por Jagunço,' mas é bom salientar qui*
Plstncliiii, Hi.iilii.igei* v Slclliu estilo nn cor-
lida.

Parcn "Derhy Nncloiu.l" — O vcnccdnt'
de doiiiiiigo passado — l-'avoilto, vne medir
forças com llurrnh, seus mais serio compe-
tldor, t* mnls outros poti'iis c polranças cheios
de boa vontade, Deve, entretanto, vencer, sc-
(.ilido dc II..rrnli.

Parco '•lliiiiii.riity" — Còlómlililn corre ev
cellciilemeiile no Derhy e é muito ligeira.
Mas ha outros iiiiluu.es ligeiros, comi. Din-
..eu, llollç Angevii.e e Lord Caiiiiing, (|lle lil.'
podem tirar n carreira. Neste cilKoJ pode per-
fcilaitienli* vencer St .on.buli.

Pareô "17 de Setembro" ¦— Preferimos Pé-
gnsn. Argentino é incerto; Pnrnde corre nuil
no Derhy. Pégusti estú em condições de ven-
t-er, embora ns melhoras de Vuiidcrhill e a
classe tle .lacy.

Parco "(irande Prêmio Dr. Frontln" —
Ivsperi.mns a victoria de /.ingaro, (pie tem
excellente trabalho; Achamos a distancia
forte para Bultery, c Pierrot multo capaz
de uma feroz atropelada no final. Como es-
le, Corncob e Sultão. Qunilh a Pontet Ca-
nel, mnis forte embora que Itattery, não íws
inspira grande confiança ua distancia.

Parco ".Supplen.eular" — lü de difficil so-
luçáo, Monte (ihristo parece ser o animal de
mnis classe, mus Roínilda tem melhorado
muilo, Mnipii' deve rcappareccr cm boas
condições e idyl e Bnrcelouh podem pregar
unia peça.

Ii', como sc v£*. um optimo programma.
Footbaül

Salvador de Sá A. C. x Mattoso F. Club
Rc.ilis,n-sc no próximo domingo um niatch

de football entre as equipes dos cluhs acima.
Para enfrentar o fortíssimo adversário o

Salvador dc Sá escalou o seguinte toam:
Io — I. Bastos — Delphim — Herniiiiio

(c.ip.l —¦ II. Almeida — Ismael -— 1'alcão—
A. Maciel — R. Azul — Leonel — A. Ocln-
cillo,

-" - Carlos — ,T. Reis — Octncilio II —
Rui* — Frnzflo — A. llaslos — Nascimento—Jiiliiiho — Bnyaco — A. Cavalheiro — An-
lello.

Reservas; todos os jogadores não esca-
lados.

O caplain pede o compareciniento de to-
dos os jogadores ás II horas, na sede dó
club.

Ti jucá Football Club
Umn eommissão de .sócios deste club, de

com.num accordo com :. directoria, vae rea-
lisnr uma "matinée" intima no próximo do'-'
iningn, das LI ás 19 horas.

Os convites para estn "matinée" 
já come-

curam a ser expedidos ás principaes familias
do bairro da Tijuc.i.

JOSE' JUSTO.
¦ ¦«»«« ¦— ,

Um novo diário áe classe
para as escolas mooicipaes
líxisU' um projeclo do mndlflcnr-se o dlnrlo

dc classe, ng.ii-n cm uso nus escolas munici-
paes, por um nutro quu melhor corresponda
n seu fins. VIniiihI.i, prlnclpiilmcitc, "orleii-
tur .. profcsmi* nu seu trabnlliu icctlvo a ser-
vir de flscnllHiiçAi. desse mesmo Iralmll.o", o
nro.lücloi quo usta Já om poder do director do
l.lslnicçfin, ilai.do ..niior ai.ipliliule no diário
de clnsso, ciilloca-o cm condições do proon-
cher ns fins que leve em rlslu o ücii institui-
dor. o nmjuctti oiilliboíoco;

0 (llnrlo dc clnsse será feito dc nrn cm denn-
t<* em un. caderno que flonrn m. oncoln cm
iiodcr du professor da clnsse, durante o anno
teci Ivo, sendo quotidianamente visado pelo
c.ilhfdl-atico, que o nrchivurii depois dc oncor-
nulos «s trabalhos Icrllvos de ei.dn uni.o c,
pulo respectivo inspector escolur, por ocen-
siào de mui vlsitu. SÓ depois de clllt'0 lllllloi,,
cam. nf.u o co.iijiorle o urchivo da oscolii, será
i. diário remei lido para o dn Instrucçáo

. No diuriu forno inscripln.s u iiiatri •ula o fre-
qi.cnciu du classe, us faltas doa iiluiniios, por
iiiiinero dc matricula, n indicação rcuinida dc

iCiuln lição, logo depois dc terminada, e ns oh-
scrvi.çws que interessem não só no professor
«lu classe como á Inspecçâo dn ensino: rei ira-
du de ai uni no-, ou do professor lilllen dn hora
legal, as interrupções prolongadas por qual-

,qut*r motivo, o uiúo lempo, epidemia.', uo ha ir-
rn, etc, que possam justificni* a baixa de fie-
qupucln ou a falia dc cumprimento do pro-
g.i.iumii.

De modo resumido, emhorn, nina siifficien-
te, lici.i.i no dlarlo, assim estabelecido, grava-
dos os furtos de importância quu possam ser-•vir ii orientação do professor e ii inspecçâo
do ensino,

São esses o.i principaes ponlos do projecto
do professor Mario Quedes dc Curvai lio c cm
poder du coiiuui.isno dc inspeclorcs ineiiin-
bitlu de estudar esse assumpto.

Wmm

NO INVERNO
ü ciiM'i:n hino

/Mançweita?

É INDISPENSÁVEL
A QUALQUER TOILETTE

«AS CASAS m ft r. 40 n c.Mitoc*
i::i ti. i.miiía

ANoite Mundana
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Concurso no Ministério da
Guerra

Ficou constituída da seguinte fôrma a
banca examinadora dos candidatos no con-
curso para quartos officiaes da Conthbili-
dade dn Guerra:

Coronel Alfredo Ernesto dc Souza, presi-
dente; i)r. Curiós Uarbosa, secretario, c
Laureano Laijrehthio das Trinas, Augusto
Klisio de. Souza, Or. Álvaro Brasil, Dr. .losé
Lopes 1'erçira dc Carvalho, Oswuldo Soares
c Gastão - Pinto Cerqueira, examinadores.

A inspecçâo dc saudc, a que sc sujeita-
ram os candidatos, na divisão de saúde da
5" região, por exigências do regulamento do
concurso, terminou segunda-feira ultima,
tendo sido julgados capazes todos os can-
didatos.

Segunda-feira vindoura deverão ter inicio
as provas do concurso, sendo que todas se-
rão eliminatórias.

¦ ^«g» ¦———______

Drs. Leal Júnior e Leal'Neto
lispcciallstas *m doenças dos olhos, ouvidos
nariz o gfftjgarta. Consultas de 1 4s 6 — A»
scmbléa n. 89.

QUEM PERDEU ?
O Sr. Manoel Pereira, residente á rua do

Ouvidor ii. 98, encontrou hontem, á tarde, na
Avenida, c veiu trnzer-nos, duas chaves e uma
moeda de nickel.

—0 Sr. .lulio Rodrigues nos entregou um
projecto dc estatutos, que encontrou no lar-
go de Santa Rita.

—d cirurgião dentista Christovão Pires
achou na rua um molho de chaves, que nos
trouxe para ser restituido a quem perdeu.

O Centenário de Tucuman
A Embaixada BrazÜeira
Film INÉDITO especialmente (i-

rado para o "ODEON"
¦¦'- Segunda-roira ; 

' 
. -

ASSEMBLÉA, W - RIO
¦ i —ti »

Quando acordaram
estavam presos e

lacrados
Os trens da Central que pernoitam em

S. Oiogo deixam sempre nos desvios alguns
carros de cargas vasios; dentro dos quaes a
garotada qúé perambula por aquellas imíne-
diações costuma pernoitar, fugindo sem-
pre pela madrugada, de modo que nunca
pôde ser pegada. 'i 

'
Hontem, quatro garotos pernoitaram em

uni daqüelles carros, o qual continha jacas
vasios. Pela madrugada, foram os mesmos
carros lacrados, pois deviam partir para.
Morro Agudo, tendo sitio o mesmo carro eni
seguida engatado a um trem de mercadorias
que partiu ás 8 horas mais ou menos dá
estação de S. Diogo.

Os garotos dormiam tranquillamcntc. :AÓ
chegar, porém, o trem em Eilgènliõ de Deií-
tro, os garotos acordaram e viram-se lacra-
dos. Gritaram, berraram e bateram desorde-
lindamente nas portas elo carro.

Foram, então, abei-las as portas do carro
c lá se encontraram os garotos, que eram
positivamente quatro "pivetles". Soltos, de-
ram ás de Villa Diogo.

MODISTA
Cüiifeccioiiaio-íc vestidos solire os últimos modelos

de Paris. Rim Pedro Américo o. 0, casa D.

As conferências de Ruy
Barbosa na Argentina

BUENOS AIRES, 4 (A. A.) — O Patronato
da Infância resolveu publicar cm folheto as
conferências realisadas nesta capital,, pelo con-
sellieirò Ruy Barbosa, que gentilmente cedeu
a propriedade literária das mesmas áquclla
associação de caridade.

Doenças do apparelho dlges*
tlvo e do svstema nervoso.—
Kalos X. — Dn. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

0 saneamento da Baixada
Fluminense

Kstá dependendo do Congresso Federal a vo-
toção- de credito para. a continuação dos ser-
viços dn Baixada Fluminense, pufnlysados a
30 de junho do corrente anno, por falta de
verba.

Não é possível que os Srs. legisladores dei-
xcm ao abandono os grandes c importantes
trabalhos já rcalisndos na referida baixada,
com os quites despendeu o Thesouro a quan-
tia de 12.000 contos, acerescidos ainda da de
81:'» coutos com a ncqulsição dc material con-
stanlé dc dragas, chatas, rebocadores, bate-
lões, lanchas, etc., cujo material fora compra-
do pelo governo federal á firma empreileira
dos altudidos trabalhos, para ser empregado
nu conservação dos serviços promptos e cn-
freguês á repartição fiscal dos mesmos.

Àlõni dc ser perfeitamente justificável c
Urgente ;• votação da verba para a continua-
ção desses serviços, reflectc ainda' cm' henefi-
cio aos seus cmpreg.idas,- auxiliares e opera-
rios, que ha seis nnnos e meio nll1 cstnvnm
trabalhando com dedicação ê que, siibitiimcii-
to são atirados á rua, nesta oecasião de horri-
vel crise, de trabalho.

Fazem nnnos hoje:
Os Srs. capitão Achillcs Acorzclly, coronel

Pedro dc Souza Ribeiro, Domingos Baptista
Ncponiuceiu», Dr. Oclnvlo Mi.rquos du Silva,
Antônio Silva, negociante nesta praça; Dr.
.lofio Thonic dc Sahoii. c Silva, presidenle (Io
Uslndo do Ceará; Mlle. Adelino, du Piedade
C.arclli,

— Fnz nniios hoje o almirante" Miguel An-
tonio 1'iuza .luuior.

—Fi.zc.n annos amanliã:
Os Srs. coronel Cantidio Driiminond, Mo-

zarl Monteiro, nosso eollega dc impivnsa;
Sylvio llebieii, amador de luta roniaun.

—-Faz .•...nus amanhã o embecido nego-
douto desta praça Sr. Tcrcelino O. Tiuoco.

—Fez annos lionlem a lixina. Sr:>. D. An-
llltíl Tiuoco, esposa do iicgociaiile dcstii
praça Tcrcelino l'.. Tiuoco.
CASAMENTOS

— (;asa-sc amanhã o Sr. João Rasteiro com
n seilhorltu Solcdad Navarridos. A cerimonia
religiosa se cffcctuará na matriz da Gloria.
DAFTISÁDOS

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 3.935 Central

RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 6

Dous scroes presos no Paraná
CURITYB.V, 4 (A. A.) — A policia de Pon-

ta (Irossa cffectuou a prisão de fuão Corum-
bú e de seu secretario; que andaram ineulcnn-
do-se como representantes da "A Tribuna"
dc Santos e conferencistas sportivos e que
deixaram de pagar as despesas de hospedagem
110 Grande Hotel. Fm Ponta Grossa, esses in-
dividuos, quando saiam á rua, voltavam para
o hotel trazendo um paeotinho. Um dia des-
pediram-sc, deixando as malas como penhor
du despesa, ao hoteleiro: este abrindo-as cn-
controu-as' cheias de areia, levando o caso ao
conhecimento da policia, que perseguiu os
meliantes, deitaiulo-lhes as mãos quando pro-
curavam embarcar,

—i 1 ^»fc» 

Fallcceu o Br. Fernando
("online 11 lino

A Repartição dc Obras Publicas perdeu hoje
um dos seus bons auxiliares, com a morto do
Dr. Fernando Pereira da Silva Coiitinentino,
fallceido em sua residência, á Estrada dn Fre-
guezia 11. 497.

O extineto, que era actualmentc chefe do
Io districto da Repartição de Águas -c Obras
Publicas, niorre aos 68' annos de edade, cheio
de relevantes serviços á pátria. No governo
de Floriano Peixoto, n que prestou apoio de-
cidido na linha de fogo, tendo sido convida-
do para dirigir a pasta da Viação, recusou-se
modestamente a acceitar lão alto encargo.

Era irmão do desembargador José Pereira
da Silva Continentiiio, pae do Dr. Olavo Sayão
Conti.iei.tino e sogro do nosso eollega de
imprensa Antônio Carlos César Sobrinho c do
capltão-tenente Francisco Dias Ribeiro.

O seu ciiterraiiicnto rcalisar-se-á amanhã,
ás i) horas, no cemitério de Inhaúma, saindo o
feretro de sua residência.

Rcallsbü-sc hoje na egreja matriz de S.
Francisco Xavier « haptisrtdo da pequena Mi-
rlitlia, filha do Sr. Arthur Fioch Pinto e D.
Mira da Silva Pinto. Foram padrinhos o Sr.
Tito Pinto representando o Sr. Frnneiseo de
Paula Fioch Pinto c D. Alice Avilla de Mel-
lo, esposa do Sr. .loão Avilla de Mello.
MANIFESTAÇÕES

Ainda cm homenagem ao prof. Rocha Fa-
ria foi proposto ua congregação de hontem,
pelo Sr. prof; Dias de Barros e unuiilmcinen-
tcapprovado que a Faculdade fizesse cunhar
uma medalha de ouro, a ser-lhe offerecida,
tendo no nuverso sua cffigic dc perfil e 110
verso uni dístico relativo á homenagem pre-
stada, contendo ns principaes datas da sua
vida escolar c scientifica, bem como outras,
cgtu.es, dc bronze, que serão adquiridas por
todos os membros do professorado desse in-
st it lilo superior de ensino, por preço cujo
montante chegue para cobrir a despesa.

Além disso approvou a congregação que
análoga prova dc apreço deverá ser prestada
a todos os membros de sua corporação qne
se venham a jubilai- c a todos aquelles niii-
da vivos que completarem o seu tempo dc
serviço, do que se desobrigará a Faculdade
dc Medicina por intermédio dc uma com-
missão presidida pelo seu director.

As matrizes dc cunhageiis dns referidas
medalhas ficarão sendo propriedade da Fu-
cuidado, que fura cunhar- outros exemplares
de bronco parn- serem vendidos aos.eollec-
cionadores c o produeto de cuja venda re-
verterá cm proveito do respectivo cofre cs-
cnltv.
CONCERTOS

Eslá despertando interesse o concèi'1'0 í'H'í
o harytono brasileiro ('orhiniano Villi.ça rea
lisará domingo, ás 'Jl horas, 110 salão do"Jornal", com o concurso das scnhoritiis
Marietla Bezerra' Ilcloisa Bloeni c dos pro-
fòssòrcs Newton Padua e Ernani Braga, e
cujo programnia está assim orgnnisado:

1" parte — I, "Pelo amor" (bailada) —-L.
Migt.cz — C. Villaça; II, "Elegia" — H. Os-
wald — Prof. Newton Padua; III, "I*n ré-
ve" — Ed. Grieg — Mlle. Heloísa Bloehí*
IV, "Hérodiade" (ária do '2" acto) —• J, Mas-
senet — ('.. Villaça; V, "Jupyrn" (grande
diictlo) -- F. Braga — Mlle. Marietla Bezèr-
ra e C. Villaça. Violoneello prof. Newton
Padua. 2» parte — VI, "Samsoin et Dalila"
(dtietto do 2° acto) — C. Saint-Saeiis — Mlle.
Ilcloisa Bloem e C. Villaça; VII, a) "Chant
du snir", R. Sehumann; h), "Arlcquin", D.
Poppor — Prof. Newton Padua; VIII, "Eu-
fnnt prodiguc (air de Lia) — C. Debussv —
Mlle. Marielta Bezerra; IX, a), "Les Íieu-
res", Ed. Guerra; b), "Itévc", Ivan D'Hu-
une; c), "Desesperance", Dc Larrigtic de Fa-
ro •-. C. Villaça; X, "ilamlel" (trio do íl"
acto) — A. Thomas — Mlles. Marietla Be-
zorra e Heloísa Bloem e O. Villaça. Os acom-
paiihameiitos ao piano serão feitos pelo pro-
fessor Ernani Braga,
CONFERÊNCIAS

e fnmlliii, Oswuldo de Vi.senncellos, Zclcih.»
Vieira o fi.mllh., José dc Vasconcellos, Frnii-
cisco Andrade e fill losé Lopes da Costa,
.losé Bahia M.isciircnh.ts, coronel I,mímico
l.citndro c familia, Dr. Silvcrin de Freitas,
coronel .losé (iulhi.t, coronel Adolpho de Mu-
galhães, conego Cesnr, .Inaqiiim Torres, co-
roíicl Fiel Mal.» e familia, .lulio Pereira de
Andrade, Américo P11I1.1, Jorge Domingos Ni-
toli.o, Elias Zeme, eoroucl .losé Pagam, limo-
do, Clovis Pinto, .1. Oliveira, (iiibino Fernnii-
des Pcrcirn.

-No hotel Globo liospednrnm-sc hontem os
Srs. Philndclpho Fcrnnildes, Alexandre Alves
Cabral, Valentim Hiiclicness, coronel Alllonhi
Zeferino Lemos, Tufi Antônio, Agrippino Coe<
lho, Dr, .lucy Monteiro. Francisco Campos,
Ernesto Bello, \Vnldeinnr Ferreira dc Souza,
Luciano Mauricio Dumas, Pedro dos Santos.
Cicero Valente, Dr, Osmar Meirelles, Moacyr
Carneiro Gomes, I). Costa, Carlos Iliirbero,
Luiz do Voile, Ji.yme Figueira, .losé Z.roi.i,
tenente Custodio Costa Cunha. Dr. Leopoldo
Monteiro, Dr. Francisco Dernnrdcs, José Au-
gusto Neves, Salomão Irmão, Antônio Dia:;
Torres, G. Azevedo e senhora.
LUTO

Fallcceu hontem cm sua residência, á ru.*»
Conde de Bomfim 11, 71)1, o Sr, Luiz Ceies»
tino dc Figueiredo, antigo negociante dcsla
prnçn e chefe da firma Figueiredo, Marinho
& C. Os despojos do estimado cavalheiro fo-
ram iuliumados hoje, cn. carneiro, uo remi-
lírio dc S. João Bi.ptist:., tendo comparecido
ao neto, além de' innuincros amigos, muitos.
representantes do commercio desta capital,
MISSAS

Na sédc central da Confederação Espirita
do Brasil, á rua Marquez de Pombal, no pro-
ximo domingo, ás 15 horas, e na terça-feira,
ás 10 horas; na sédc filial, :'. run D. Clara
11. 188' amanhã, sabbado, ás 19 horas c nn
filial á rua da Imperatriz, 110 Realengo,
qunrla-fcira, ás 15 horas, se realisarão. as
1.0-11 a 1.044" conferenoia-disoussões publi-
cas sobre o lhema: "Propagar a moral c a
philosophia baseadas na seieucia espirita in-
tegral c progressiva, que não é uma reli-
gião",

Haverá tribuna livre para o adversário que
quizer contestar o espiritismo, c será desi-
gundo para responder um dos membros da
eommissão coufrateriiisaddt-a: Dr. Cândido
Mendes, Dr. Dninasb Procura Go*mes, Dr.
Marceilino de Brito, Dr. José Ricardo de Al-
buqucrqiie, marechal Ewcrlon Quadros, pro-
fessor Ângelo Torlcrolli ou da eommissão de
propiigniidistas.
VIAJANTES

Hospedoram-se honiem no Fluminense Ho-
tel as seguintes pessoas:

Major Virgílio Fernandes de Paula, Dr. F.
Engert, Dr. \\r. I. Cheston, Ignacio de Moura
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FOLHETIM

NA INFERNAL
Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gaston Leroux • m PARTE

-•••-
1

ELLE

Kesses pri melros dias de agosto, fazia um
Jtalpr opprcssivo.

Pelas jniicllas entreabertas do vcllio cas-
lello, o clamor da multidão cm delirio pe-
iiotrava e vinha alegrar os ouvidos dos cor-
tezgos armados de capacete, de botas c es-
pòras, das damas de "toilcttc" de meia-
Sala. que aguardavam na sala das Columnas
BliÁs majestades, para sc formarem em cor-
tejo e (In-igirem-se para a grande sala de
iiunlai-, onde devia ser servido o banquete
Ülesse dia glorioso.

Do oulro lado do Luslgarlcn e da poule do
Jmpcrudor-Guilherme protegido pelas suas vi-
Glorias, Ioda a animação sussurrante da Koe-
nlgstrusse c da Unter den Lindei, todo o
furor bellico dc Berlim, sc traduzia nessa
exclamação reprimida durante tantos annos
V.o mais profundo das gargantas teulas: "Nach
Paris! Nach Paris!"

li nessa sala de festa, a despeito do appa-
ralo e do protocollo suinpluaHo que ordenava
k í/jleiicio religioso na expectativa do mostro,
P>$l grilo era repetido. Não o podiam conter.
% ca possível! Os homens nssoviavnm-no'
«fllre ii^i ilcnles agudos; as damas, muito ver-
palhas, lebricitantcs, trocavam apertos de
taio de Walkyrias, dizendo-se "Nach Paris"!

Essa exclamação a todos abalava, os ma-
chos nos seus uniformes de guerra, as mu-
lheres nas couraças de setim que comprimiam
difficultosamcnte os seus corações ávidos:"Nach Paris!"

A Paris! deliciosa musica militar, tão pro-
mcttida, tão esperada, que punha chammas
nos olhos de rapina.

Havia semblantes que exultavam de feli-
cidade.

O general von Deimliiig, governador de Stras-
burgo, que o imperador convocara para lhe
dar ordens particulares, c que convidara nesse
dia solcmne, von Dcimling, 110 seu. collarinho
alto, ia certamente, estourar. Elle próprio con-
fossava á sua cxcellencia Bcthnunm-Hollweg
que já era tempo! que já ninguém possuía a
virtude de esperar o primeiro tiro de canhão!
Não! Ninguém! "Estou farto de atirar com
pólvora seccal" resmungava o governador,
mosmo que a Inglaterra se envolva 110 confli-
cio!" Mas ninguém ainda «creditava que a
Inglaterra ousasse intervir; c cm verdade, to-
dos estavam ciilediados por essa longa priva-
ção dc carnificina c saque; todos cansados,
uo palácio c fora do palácio! Em lodo o im-
periol "Nach Paris! Nach Paris!"

O ministro da Guerra, von Falkcnhayn, es-
tava sendo-'muito cortejado, iin ausência de
Moltke, ji «poupado ai mires. Todos os li-

lhos do imperador se haviam reunido sos
seus regimentos, tomando o"s seus postos.de
commando. Mas, o general von Stein, c o ge-
neral vou Voigts-Rhetz, jflo grande estado-
maior, e todos os da roda, immcdiata de sua
mhjesládc, as estatuas de guerra que eram os
generaes von Gontard, von Chclius, o coronel
Mutius, tenente-coronel von Hahnke, diziam
a alegria de que se tinham sentido possuídos
nessa manhã, ao revestirem o uniforme, "a
túnica do rei", não mais para a parada,• mas
para a guerra... para a guerra! para a ver-
dadeira guerra!"Gott, wie bin ich frohl" $im, sim, todos
estavam satisfeitíssimos! As mãos nas giinr-
das dos sabres tremiam ao desejo de matar.

"Nach Paris! Nach Paris!" Ahi estava a
carnificina; dentro de quinze dias, ao njai!s
tardar!.. Citavam palavras de sua majes-
tade que fixavam a data exacta... a hora...

Os ultimos chegados traziam noticias
inauditas; essas eousas corriam de boca'em
boca "Revoluzion in Paris", e o presidente
da Republica havia sido assassinado depois
de Jaurés. "Was"! E' uma cousa inaudita!
Inaudita na verdade! Mas com o que não
se devia contar? Que a senha seja: "Que-
remos sangue francez!"

"DelutSchland uher .alies!" Um rumor
mais formidável attrahiu a attenção geral,
ás janellas.

Era- o delirio berlinense qne transbordava
dos Tillculs para invadir o Lustgarten, ape-
zar dos esquadrões da guarda que, sob as
ordens do coronel von Rcutter, de volta de
Savernc, a muito custo se conservava nas
pontes e na praça do Oastello. Quanto á po-
licia, esta renunciava .1 refrear um eiitliu-
siasmo de que, aliás partilhava. Queriam
ver o imperador! Queriam ouvil-o! Sabiam
que elle deixara Potsdam, para falar ao seu
povo cm nome de seu bondoso velho Deus,
e que o jantar de mein-gala, esi uma estn-
ção em que o velho caslello estava geral-
mente fechado, não tinha outra explicação!

Na sala das Columnas, entretanto, a um
signal do marechal da corte, o silencio se
fizera absoluto. As duas "damas do dia",
isto é, de serviço, a arrogante e já bem ma-
dura -Doudessa Fernow e « tímida frauleio

von Katze, collocnram-se um pouco adeante
dos outros convidados. Dc um minuto para
outro, suas majestades podem entrar.

Subitamente a porta abre-se de par em
par; itninediatamente, cada qual, sem espe-
rar por mais, começa as cortezias, mas era
uma falsa alertai porque somente os techcls,
os cãesinhos rabugentos do imperador, fa-
zem a sua entrada. E todos se felicitam in-
çontinenti, por não calçarem nesta noite
meias dc seda, e sim bellas e sólidas botas,
pois que os favoritos dc sua majestade na-
da respeitam e têm os dentos aguçados. To-
davia, consolam-se dessa falta de sorte e
vingani-sc inimediatamciite, erguendo a pa-
ta, um junto da condessa Farnow e o outro
junto de traulcin vou Katze, á fé da ver-
dade. (1).

Nesse momento, o imperador entra, dando
o braço á imperatriz, As duas nobres damas
só tèm o tempo de se inclinarem profun-
dainente, ao mesmo tempo que os teckels,
alliviados, aos saltos, demonstram a sua al6-
gria a suas majestades. O imperador, com
o seu olhar de águia, viu tudo. E desata a
rir: • ¦-;

—Oh! Que malcreados! disse elle. Si mão
sc emendam, apanham...

E, virando-se para uma das damas dc dia,
que se ergue, rubra de vergonha c de des*
peito:— "Gnacdigl graefin" (nobre condessa),
pronuncia o soberano com um bom humor
meio insoVente, console-se dessa contrarie.-'
dade, lembrando-sc de que a tprre Eiffel,
neste momento, voa pelos ares!

A essas palavras qualquer protocollo fica
esquecido. Uma gargalhada prodigiosa, leo-
lossal, acompanha a risada do deus! "Mcin
Gott!" Muito bem achado! A torre Eiffcl a
voar pelos nresl Os próprios teckels, pala-vra, parecem regosijar-se pelo facto, chei-
rando as pernas gloriosas, prudentemente
protegidas pelas lindas botas brilhantes co-
mo espelhos.

A imperatriz, que a principio sentira-se
dosagradavelmeivte impressionada pela sem
cerimonia incxprimivcl dos malditos e ior

(1) AnecttoU historiflí"

pertinentes cãesinhos dc. Wilhelm, riu-se
pri.zcnteiramente, a'ffirmando no seu angus-
to esposo que o seu espirito imperial vinha
sempre a propósito, era promplo, exlraordi-
nn.rio, absolutamente sem exemplo! E, mais
atrás, ouvia-se: — oh!; tão humildemente
exclamado pela tímida voz tle fraulcin von
Kalze, cujo vestido de um selim de cor clara
c delicada,., havia sido "honrosamente i(e-
gado", cacarejar: "Ah! Ah! Wahrhaftig, cs
is kofllich"! (é realmente delicioso!) e isso
sem abrir muilo a boca, o que teria inevi-
lavelmcntc feito cair a sua dentadura toda
dc ouro, que era, até o ultimo minuto, do
dia, cm que a guardava preciosamente na
burra collocadu 110 seu quarto, o objeeto da
sua constante preoecupação.

Quanto ao. imperador, este resumia enlão
todo o perfeito regòsijo do seu imnienso c
omnipotente povo. Parecia menos terrível do
que jovial; cousa natural 110 temível guer-í-eii-o, quando este tem a verdadeira coiiscien-
cia da sua força e quando pode dizer de si
para si, com toda confiança, que lhe basta cs-
tendei* o braço para colher o fruto da victoria."Mein Gott!" Ahi está um homem feliz, o
mais prodigioso dos reis e que diz com toda
a simplicidade á Augusta Victoria:

"Dona", a sua toilcttc de hoje é encan-
t a d ora!

Sim, é verdade que elle diz isso com sim-
plicidade, mas é bom lembrar que. muilo ra-
ramente agora o soberano pronuncia essas
duas lão caras syllabasinhas dos primeirostempos do casamento: "Dona", c si quizer-mos considerar que sua majestade nunca fora
pródigo de elogios sobre toilettes, compre-
h lideremos perfeitamente o frêmito que per-' ,rreu a epulerme de Augusta Victoria. Elladisse, corando de felicidade:Obrigada, Wilhelm, receio, porem, queessa cor nao supporlc a luz electrica!

O imperador sorriu descansando a mão nada imperatriz, mão admirável e tratada com
cuidados especiaos, pois o chefe tem verda-dcira paixão pelas mãos bonitas:
. —- Hei de trazcr-lc muitos vestidos dc Pa-ris, -dona !

Elle dissera isso alterando a voz para queiodos -se rissem como quando havia' falado da>4orv Eiffol, o o»» «uu-rea inevitftvclmeaU-

O Grêmio Euclydes da Cunha manda rc-
zar amanhã, ás 9 horas, no nltnr-inór da 11111-
triz da Candelária, uma missa por alma do
aspirante Euclydes da Cunha Filho, para a
qual convida cm especial os nlumnos das cs-
colas superiores.

I. Irmandade de N. S. da Gloria do Outcirl
Eleição para nova administração

De ordem do C. irmão Provedor commu-
llico a todos os officiaes, consultores, mesa-
rios e mais digiuitarios desta I. Irmandade
que 1.0 dia (I do corrente, ás !) 112 horas, 110
Consistorio desta Irmandade, terá logar a
eleição para n nova administração dc líllli-17.

J)e accordo com as resoluções anteriores,
íiãn^ serão acceilas procurações, devendo os
irmãos que se acharem quites votar pessoal-
mente. Terão, porém, direito de voto, de no
cordo com o Compromisso, os irmãos quo
houverem exercido os cargos de officlnes i
consultores.

O Sr. Provedor* pede a Iodos os C. C. Ir-
mãos o seu compareciniento.

Secretaria dn I. Irmandade de N. S dí
Gloria do Oiiteiro, c.ii 4 de agosto dc i'J18¦i-0 secretario, Albino Bandeira.

Em poucas linhas
ptíSIllló em sua residência, ã rua Bcnja<

min Constant ii; "lfi3í 0 operário Manoel M:..
chado dos Santos limpava uiihi ca rubi na, es-
ta, casualmente, disparou, indo a c:*!'£tt dl
.chumbo alojar-sc-lhe 110 maxillar. Soccorri.'!'
pela Assistência, foi Machado internado u(
Hospital do Carmo.

—Os delegados c commissãrios dos 1", *>'
!>", G", 7", 21" c .'10" distridos, hontem, vare
juram as casas suspeitas de venderem jogados "bichos", iipprcbeiidciido listas e talões,
No 2" districto foram apprebendidos pingue-lins e roletas ás ruas 1» dc Março, 101, í
Ourives, 126,

¦ Ofc ¦

VITRINA
Vende-se uma no Bazar Internacional

largo da Carioca ir. 16 e 18.

A renda das aftf ncias da
Frei ci! ura

A renda das agencias da Prefeitura, no pri.meiro semestre do corrente anno, foi de réis
2(i!t:l-!5!?12õ. O maior numero de multas
foi applícado no districto da Lngôn, cuja
renda foi de .SiilãT?. A que deu menor
renda foi n de Santa Cruz, attingindo apenas
á importância de 78*000.

LOT£KlA DA BAHÍA
Amanliã f, rio corrente Aniiiiili*

RS. 20:000^000
por SfcOOO cm ileouiuis ile ÜOO rs.

nÀiBitiiTisar-sii' utA' venda nas c.víis loteiicns
Qliacsijucr informação o pagamento ile prêmios ní

Casa Biiiicnriil Heis & ('.., Avenida itio Branco, 10"
(esquina da rua du Itiisario),
—^——^ ^Ot» :¦ _

Um ebrio léte um guarda no
cturro a canivete

Excessivamente embriagado, a promovei
desordens, andava hontem pelas ruas de Ca-
lumby o servente dos Correios Durval Xuviei
da Cosia. Sendo advertido pelo guarda 110-
cturno 11. 8, Manoel da Silva Nunes, Durva!
sacou de um canivete, fazcndo-lhe 

'diversos
ferimentos leves. Com o auxilio dc outro.'!
policiaes, o ebrio foi preso c conduzido para
a delegacia do 9" districto, onde foi autuadú
cn. flagrante.

Ninguém já .reconhecia o severo cerimonial
da corte c o cortejo alegremente formou-se.
A' frente caminhava o "Hausliofníeister", lo-
go depois o camarista de dia, seguidos doi
ajudantes de campo. Imnicdiatamente após,
vinha a imperatriz no.braço de um Hocnzol-
lf.ru, depois o imperador dando o braço n uma
de. suas tias, em seguida, os ministros, os cor-
tezãos, na collocação que lhes havia sido

cuidadosamente designada, obedecendo ú gra-
(Inação e posição oecupadas. Mas, todos elles,
grandes e pequenos, formavam certamente
uma única e mesma familia reunida 110 mesmo
pensamento invencível de triunipho e de sa-
que; c, nn verdade, nessa mesa imperial co-
1110 110 interior das cervejarias de Friedrichs-
trasse, logo ás primeiras gàrfadas, foi Paris
que todos elles devararnm.

Os bocados que enguliam eram enormes,
capazes dc cstnuigulal-os. Nunca, mesmo a
perua assada, tão apreciada por Guilherme e
pela sua côrtc, a "gebrntené trulheiine". ou
mesmo o prato nacional, preparado com as
salsichasinhas, haviam excitado esses nppeti-
tes vorazes, como os pratos dc centro que ca-
da um, patrão ou criado, via nessa noite, á.
sua frente. O Arco do Triunipho para as cn-
tradas com faufarrn, o Louvre, Notre-Dame,
onde scrln installado o bondoso Deus allemão,
os palácios excitavam os desejos desenfrea-
dos e as senhoras reclamavam que ns mandas-
sem buscar, quando chegasse o momento de
repartir os despojos dos Grandes Magasins.-"Nach Paris I Nach Paris!"

O imperador, sentado defronte da impera-
triz, dirigiu-lhe subitamente a palavra, e to-
dos sc calaram.

—-Julgaste, lia pouco, "dona", 
que era nmá

pilhéria esta historia da torre Eiffol a voar
pelos aros; é preciso não ver'nisso um ditodc espirito. Posso dizel-o agora que é um fa-cto consummado. Nobres damas! senhores, atorre Eificl já não existe! c quantas outras
estações radiotclegraphicns do inimigo que cs-
tavnm condemnadas desde o primeiro mi nu-
to du declaração de guerra; c quantas pontesc estações dc estrada dc ferro estratégicas ç.de obras dignas de admiração em tempo da
paz c que não mnis poderão eer admiradas"porque é a guerr»"l

KConíimía.);
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EXTERNATO MAURELL
-FUNDADO EM 1906—  .

Direelor e proprietárioi -DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diurnas o no et uru as

CUÍ180B DE PREPARATÓRIOS t CURSOS INTCI-IMEDIARIO
E PRIMÁRIO w

*Bm£aBEBimmmmmmm* A NOITE - fiexíft-feirt, 4 de Arôsfò Je tfiê
¦¦¦-IIMLIJ l. immmmtmmmmmmmmmmmmmmtMi | _¦__¦__

_v¦Ji
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CORPO DOCENTE
Dr. JOÃOniDKIIlO, leujodo CollogioPedro II.porlnguoi. Dr, AltTlll o TIIIIlK'loiilo ilo foll-ulo Pedro ll, ninllionmílcn, Dr. (.aktào huch, lente do CoHcnloPedro , frmi «.- historia imlvcrinl, Dr, ÜII.NDK8 DE AGUIAR, tonta do CoII.rIoPedra II, latim. Dr, JOSb 5 A8IHANCI0LI, medico unlilcnoila Foculdn.o i oMoillelnn, frtuic.7. pr UaXOBL PERBIRA DA CUNHA, conto Io Miorn lyilca

jrluiiii.ii Profattor OU ;y ._..\roim:. du inlvènhlido do PoiiiiívIvoiIn, Vo'.Hr-|.|u,i o iDjtlet. 08WALD0 UOAVE.MlltA, medico c direelornmllioniullca c lil.mia niitniiil.
Rua Sets de Setembro, 170

•1" . VIIII-UITOIHII, HQU'iliicilur do ExIorilBtO,

Syaíiilís adquirida nu lioradilarla cm tmlutf as
maiiiroílnçfloj, lUioumutliino, Rczo>nin*, ricuin-i, Tumores, Doroí museu-
lltrei u oiiofli, Dures i|e cabeça no-
ctuinai, ci'. a (uilni rioencni roítil-
tantos da iinpuiiviis do iniigno, cu-

liiin-su liifalllvoliiionlü cum __
Único que com um .«<í Iraico luz ileniiipnruca. qualquer nMnlfeiiaçttófUinn

colher apus us rololçOoi, Km tuiloa as pliiiriimcias.

llÊl

JCl
RUA DO OUVIDOR
===== LOTERIAS E COMMISSÕES ==========

CAMPESTRE
\ _*-*»_.V _ \ •"_ ,

rua nos ourives :i7
Telcj li. ÍÍ.GtiO Norte

Amaiiliã ao almoço :
Tripas á moda do Porto!...
Cabrito com arroz ile forno!.;.
Cangiquinha com leite de

coco!...
Ao jantar :

Perna tle vitella com pirão
.e batatas!...

Frango á brasileira!...
Além dos pratos de suecesso,

o «menu» é variadissimo!...
Todos os dias ostras emas,

canja e papas!...
Boas peixadas e bacalhòada!..,

PREÇOS 00
COSTUME

MOVEIS
Dc todos os cstylos, a dinheiro

e a prestações; sem
fiauor

Renascença
Rua Sete de Setembro 209

AS CASAS QUE MAIS VANTAGENS OI FENECEM AOS SEUS FREGUEZES

TmSLm PAGAMENTOS IMMEDIATOS -=L-

0* Estas casas não têm filiaes PARAMES SENNA & C.

A Notre Dome de Paris
GRANDE VENDA cem

o desconto de 2o %
Em todas as mercadorias

/_És|_____

^^¦*^MV_-_-H_____l _____________________¦_¦_______________________¦
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VENDE-SE
.Vende se barato o prédio da

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

MACHINA Dlí DAR
CHOQUES

Ficou esquecida num bondo ila linlin
Engenho Dontro crilro o ponto do Mu-
toso o iirn.ii Quinzo ás 10 \\i de ante lion-
tom uma iiiiicliiiiu nmericnim cun pilhasecca embrulhada em piipol «triplo
Dr. Alhorto Siiieina. Grnllirca-sc', a quema levai- n ma ile S. Pedro 51.

A' AMERICANA
participa aos seus íregue-
-es cjuc todos os artigos de
confecção estão marcados
pelo preço de custo real!

-MEIASE FITAS-

Cliapéos de sol e bengalas

1. 

mais variado sortimoiito encontra-
So nn CASA DAItllOSA, praça Tira-
tontos n. O, juntou (Jainiüariu Pro-
,grosso,

N, 11. — Nesta casa rolircm-sc
_l.ii)>i'-iis o fazem-se concertos com
rapidez e perfeição.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telcplione .Norte 355

Um lote de paletós
de castor, bordados,
para senhora, mode-
Io elegante, ao preço

. DE 7$800!

CASACOS PARA MENINAS
a é$8oo !

Boas
de

Pelle

COFRES

Novos e usados, nacionaes e
•estrangeiros dos melhores 'fa.
bricantes e de diversos tama-
flhos, vendem-se de ioo$oôo
para cima, na RUA CAME-
RINO ii. 104.

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

Compra-se
qualquer quantidade rie jóias velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monte de SoccoiTo»; p.iga-sebem, na rua Gonçalves Dias n. -17.

Joalheria Valentim
Telcphone ' 994 Central'

IIUO DE PENHORES
12 de agosto

E. Samuel Hoffmann
Í3 Travessa do Rosário 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-dendo os Srs. mutuários refor-

mat ou resgatar suas cautelas
até' a hora de principiar o leilão.

A FIDALGA
Restaurant ondeso reúnem as melho

res liiiniliiis. Iligorosa escolha Icita dia-
lin-meiile, em carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da cnsa. Preços módicas.

HÜA S. JOSK',81 - Telcp. .1.518
•_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__-________________

HP__i........d.¦ ______ °*
¦ Ernesto Souzo

I B3R0NCHITE
BBB *•« .ü'... iiibot,
W BTikcoltii ynliiáir.
^ I 6BANDE TÔNICO

^HaDrtoinDctlliliNdiui

Uin lute de «costu-
mesii dc velludo, em
preto e marinho, for-
ro de seda, do valor
de lOUS, por

598500

Filés
e

ta

Meias dc pura seda preta, para
senhora a 68000 !I!

Grando collecção dc te .dos a preços ex-
cepcionaes

60—URUGUAYANA -60

SABER COMPRAR
E' dlfllcll. Mas a .Ifflculdade não existe para os
que têm o habito do freqüentar os grandes

ARMAZÉNS BRASIL
(Antiga Casa SOUZA CARVALHO)

árua da Assembléa n. 104
Neste momento* para abrir espaço a mercadorias queacabam de chegar, liquidam-se

Grandes Saldos
Dc costumes para senhoras, malhas de lã para senhoras e creanças, vestidinhos,

cobertores, emfim, todos os ARTIGOS DE INVERNO.
De roupas brancas para senhoras e creanças.
Dè tecidos próprios para a estação, taes como gnbardincs, sarjas. casimiras e

llanellas.
Visitar os grandes.ARMA^BPíS. BKASIIv

está no interesse dc cada um 1

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

nrLi
¦fl

(iranilii iorilmonto do proiluclos clilmlçm o otpacialliladei
pjiariiiiicciilicas, iinportin;Ao dirccln doi inollioroí fdliilciillio) du
Knrop.i o Ainvrlca.

ÜiprkliOSO lonlço do pliarmaeiu n |nlioralniio por pcstoal
lialiililado, .oli a (lin-n;,'iiidu pliüriiiiiiciilidi) ( niidido Gubllcl,

II
______ÈJ...>-i;
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PREÇOS MÓDICOS

RUA SETE DE SETEMBRO, 99
Próximo á Avenida Rio Branco

Lolerias ifa Can ilal Federal

GRANADO * C1* dt Marco. 14

MEDICO
_ Aluga-se um consultório op-

timamente installado ; trata-se
na Casa Cirio, rua do Ouvidor
183, com o Sr. Catão. Só se
aluga a ura medico..

Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

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

Rua da Carioca n. 43, 2'an-
c. dar. Rio de Janeiro.

Grata fio Norte
Aberta até 1 hora da manhã
Praça Tiradentes 77

TJStEPÍiONfe 1.831 CE.NTKAL
Hoje ao jantar:

Badejo assado ao great, fran-
go ao Monte Christò, perna de
vitcíla com pirão de batatas,
peixadas e camarões.

Amanhã ao almoço :
Succulento cozido especial,

sàrapatèl de leitão, rabada com
carurú e tantos outros àcepipes
conhecidos já em toda a capital.
Quureie comer bem e sem. desgosto de
verdes o vosso estômago estragado pro-
curaç a GRUTA DO XOUTE que é a pri-
muirii 110 gênero.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^BBBJ^^^^^B^B^&ti^mmmgjmgmmmzgj^gj^mfpy
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DENTES ARTIFICIAES

Novo Systema;
DR. 8A* REGO

. ESPEC! ALISTA
Pronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á

dos dentes naturaes. Segurança a toda a prova.
Commodidade absoluta

Rua do Garmo 71-Canto da Rua Ouvidor

Não lia pen negue
que saber falar mais dc um
idioma é dc grande vantagem
para vencer na vida.

O Curso Normal de Preparatórios, jámuito conhecido pela pontualidade, assi-
duidade c competência da seus professo-res, inicia actualmenie o sèu curso praticode línguas vivas: Francez, Inglez ou Alio.
mão, lecionado por professores dessas
nacionalidades c a prci;os rcdiizidissi-
mos: ÍOÇUOO por idioma. Aulos diur-
nas c nocturnas. Informações na sede
do cUrso, URUGUAYANA N. Ü9, *2- andar,•de 10 lióriis «11 diante.

TOSSE
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, antiga ou recentb.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias

CAPE' SANTA RITA

_C____^^_x^!_KaH^^B_K^ *" ___________

^_____<________W____________________L__l_E___r

1
DOS

Um"
coPerolina Esmalte- „

preparado que adquire e conserva a bel-
leza da pelle, approvado nelo Instituto de
Bellcza, de Paris, premiado na Exposição
de Mil_.no. Preço ^$000. PO' DE ARROZ
PEROUNA, suave e embcllczadòr. Preço
4*000. Exijam estes preparados, á venda
cm todas as perfumai-ias e no deposito
dcsle e de outros preparados, á rua Sete
de Setembro n. 200, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande

_TI__IA]__rO_V
Companhia Brasileira THEATRO PEQUENO-Inicintiva e direcção ircrhl ile MARIO

DOMINGUES e RENATO ALVIM
HOJE — _ de a{yosto de ID1G — HOJE

THEATRO MUNICIPAL

AO PUBLICO
0 Sr. R. StaíTa, num gesto sympatliico, acaba de abrir as portas do seuelegante llieatro ao Tliiiatro Pequeno, cooperando desse modo para um idealde arte como o do levantamento do Theatro Nacional.

Inauguração dns espcctaculos por sessões do

THEATRO PEQUENO
Do qual faz parte a primeira aetriz EM.MA POLA

Primeira sessão, ás 8 horas Segunda sessão, ás-.O horasDuas representações da comedia-vaudevillc em tres atos dc BASTOS TIGRE

O MICRÓBIO DO AMOR
(liina obra prima do humorismo nacional)

Notável trabalho das Sras. EMMA POLA7-LL.A FULVIA—TINA VALLE e dosSrs. CARLOS ABREU-ROMUAI.DQ e ANTÔNIO SAMPAIO.
Amanhã, sabOado, « matinée elegante ás 4 horas e soiríe í ás 8 e 10 horasi?a noite.

Companhia dramática franceza

LUCIEN GUITRY

Amanhã
Festa artística de Mr. Guitry

RUA DO ACRE N. 81
TELEPKONt 1.404'NORTC

Companhia dt Loterias Naolonasa
do Brasil

f-itrnccôc. publicas, sob a fiscali-
suçao ilo governo fcdcr.il, ás 2 1|2 o
aos snbbndos As 3 horas; & rua

Visconde dc Itaboruhy a. -15
.... k- . ...

AMANHA
A _ 3 liorns da tarde

Grande e extraordinária loteria
Novo plano — 303 — Ca1III

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE -

¦M, Liirgo S. Francisco de Paula, . {
Telcplione :).8ll'í\'oit,:

O mais chie salão.
Primoroso serviço dc cozinha,

Menu
Amanhã ao almoço:

Mayonnalso de lugosla.
Papas a Valloncliiiia
Seccn ns.ndn á gaAclm.Frango á oiupudlno.

Ao jantar:Loiifio assado á portugueza.RilVioles á italiana.
Frango á lisboeta.

Ostras
Legumes paulistas

Caprichosas garrafeiras

Por 16$000, cm vigésimos de
$800

Oa pedidos de bilhetes do inte-
rlor devem ser acompanhados de
mais (.(H) réis pnra o porte do Cor-
rcio e dirixido.s aos afleutes gera o*
Nuzarctb & C, rua do Ouvidor
n. 94, caixa n. 817. Tcle«. LUS-
VEL é na casa F. Guimarães, lio-
«mío 71, esquina do becco dns Can-
eeiiiis. cnix» dn Corrcin u 1.273

Par-:
BENZüiK

o cmhellczamenlo do rosto e
das mãos; refresca

pçllc irritada pela navalha
Vidro iSooo. Pelo Correio

..Soou'
Perfumaria Orlando Rangel

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : í

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telcphone n. l>94 — Central

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denüi

Ia pela Pnculilnclb de Medicina dò Ri
de Janeiro, com longa pratica. Trai*
Ihos giiiiintidos. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda n. -18.

A* ULTIMA HORA
Chegaram os figurinos ilaj

ultimas creações, assim corna
revista:; nacionaes c estrai?-»
geiras, livros diversos, etí.,
etc, Avenida Rio Branco lôj,
junto ao Cinema Odeon —

SORIA & BAFFANI

MARC- REGISTRADA

|e RUA MARECHAl fLORIANO 22
! TtLEPHONE 1.218 NORTE

!ÉBÜ GHiiV££
Fabrica movida a lelectricidade

GARAGE AVENIDA
, Reputada a 1 * -lesta capital

Autos de luxo para casamentos e passeios
= -«chiptorio: _=

Av. Rio Branco, 161-Teí. 474 central
GARAGE EOFFiciSAS:

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

Mobiliário completo
Familia de tratamento, estrangeira,

que se retira, vciub, parcclladameiite ou
em conjunto, o mobiliário completo de
sua casa, desde trens de cozinha até os
tapetes da sala; Os moveis são todos
completamente novos. Ver e tratar na
nia do Rezende 161. das 9 ás 18.

i MOVEIS
Aluçam-sc por preços muiÇo

reduzidos qualquer quünti»dade de moveis, podendo qs-sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; A
_ üa Riachuelo ir. 7, Casa Pro-
gresso. , ,:

LOTERIA
DU

Stadt Munchen
a

Especialidade.. em
todos os artigos

de viagem
Venda por atacado

e a. varejo.

V

______________¦__/"

n_^___________________________v ¦

[_________________________________________________H.
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Malas para
mostruario
- -dB-

viajantes

V
— Rua Lavradio n. 61 ;|—mã DE JANEIRO —

Praça Tiradentes 11.1, Teleph. GC5 Central
HOJE:

Yatapá da Bahia, bacalháo a
Lopes de Sá, ostras frescas e
lagostas recheadas.

Amanhã — Almoço
Miúdos de cabrito com

arroz d.q forno, tripas á moda
do Porto eostras frescas.

Jantar
Xeitão á brasileira, cabrito

assadOj raviolis, talharim, os-
trás frescas.

Preços ao alcance de todos

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

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

Pratica por tempo indeter-
minado.
Aloldes experimentados e ali-

nhavados.
Acceitam-se fazendas paravestidos meio confeccionados.

Aulas de chapéos. Ay. Rio,
Branco 13?, 40 andar.Odeon á
direita do elevador.

S. PAULO
(Jarantida jgelò governo dfl

estado ;,
Terça-teira, 8 do corrente

Mm

LA MASSIERE
Fcça em quatro aelos, de Julcs Le-

mailrc
Grandiosa creação de Mr. GUITRY

Domingo, despedida da companhia —
Matinée » ás _ horas. ' 

, •

Le Petit Café

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

,_»•_'• K_" _T _ _-*»rt_r' . !___*¦__ 1* _it _%*•__'__ __._ 1_ __. _de roupas brancas-para homens^ senhoras|e creanças, é a que vende mais barato e a quemaior sortimento tem,, as camisas e ceroulas do seu fabrico
saoas de mais esmerado acabamento-e tamanhos avantajados. Única no seu gênero...,:;. =—.. ¦ >. rie systema de negociar
Os nossos coUarmh _ 6 de Unho ainda se vendem i

87

DIREITOS OU VIRADOS, â PÔR 2f0OO. SANTOS DUMONT, 3 POR 2»500SO NA FABMCA QQNF/ANÇA DQ BRASIL
?, RUA DA CARIOCA^ 07 fec^ R|^ =~T.ÃO TEM¦ FILM

ACEITAM-SE ENGOMMENDAS
FILIAES

THEATRO APOLLO
Empresa JOSÉ' LOCREIRQ

Companhia do Poljtheiima de Lisboa

A's 7 314-HOJE-A's 9 314
Jkito completo! Suecesso colossal!

Uma esplendida revista nacional

MODISTfl
Faz vestidos por qualquer figurino, com

toda a perfeição e rapidez, preços baia-
tissimos, rua Gonçalves Dias n*. 07, so-
brado, entrada pela Joalheria Valentim,
feleplionc n. 991 Central.

Po; 2$Z50

Bilhetes á venda em iodas aj
casas. íotericas.

Leghòrne Americano. Or-
pyngtoh preto e branco,ovos
aduzia Sftooo. Bons gallos $20$ooo, informações ria Cir*
cular da Penha, na Padaria Mi.
nerva ou cartas no escriptoriil
desta folha a V.Valle.

CABARET RESTAURANT DOClub dos Políticos
O mais chie e elegante dos cabarets

NA RUA DO PASSEIO 78
do Rio

Si salva g lafria
Original de BASTOS TIGR .REGO BAR-

_0S e CARLOS BITTENCOURT, musicaROS
do maestro LUZ JÚNIOR

IGNACIO PEIXOTO, Cupiilihlio e Minis-
tro do Muque. ROSITA RODRIGUES, re-
pertorio do griinile -iiicccsso. PII1L0.MKNA
LIMA, Maxixe, Monociilo, Carta amorosa
0 Brasileira.

Brilhante desempenho por tuda a com-
panhia.

0 maior suecesso dos espcctaculos por
sessões.

PALACE TBEATRE
CYCLO THEATRAL BRASILEIRO

Companhia VITALE

HOJE HOJE
« Soirée i ás 8 3/1

0 maior c mais ruidoso suecesso desta
temporada

Amanhã o sempre, domingo. «mati-
pítí-STÀ* -ALVA A PÁTRIA.

IA DOBinii 8AI
Amanhã—St-tima recita dc assi-

fnalura. 
Estréa do actot CMlii|0 Da

orre. Primeira reprísontaçao A c«-
kbre op«eU-BOca_i&.

fmpresa Paschoal Sesreto

cou

A's 2-t horas em ponto, hoje c todas as noites, a mais completa n troune » dnartistas vindos expressamente. ;-.; "
Cabaretier: Barytono Sr. FRANCO SflAGLIANI
NINETE DUVAL, diseuse-LA BELLA PORTENA

rüi .nppn7. 
GI0C??íDA, 

jtálo-argeutina - MARCELLÉ
&Hn?v 

R? 
_I,feXCentrica7.Eí,il_.NIGOLINI. cançonetista-

?imA 
,?í^^vZa"LA..MI_LA<!RITA' baiIes orientáes— FUKA Jti\hLl _, estrella hespanhola—A NENÍETTEchanteuse mignone. '

' Suecesso da orebestra de tziganos do professor PICKMAN\ ín melho?da rua do Passeio). tiyivniArt« [a niciuo.

. N. B. .-Na próxima semana terá um concurso de belleza com brindes do xalor
MOL^NA -ai'"5laS 

Sa° conlratatl03 Pelos .agentes exclusivo; IMR1SU

C1NEMA-THEATR0 S. JOSÉ

Companhia
Molasso

Amanhã estréa
Amanhã

THEATRO BEPUB|_I__A
EMPRESA OLIVEIRA & COMP.

_ A cozinha internacional do Club tem justamente chamado s alieis _ .'opublico elegante, por ser a que serve as melhores ceias do Rio ' 
°

ARTE..., ELEGÂNCIA.,' BELLEZA . . MUSICA.." FLORES

Espectacuios em
tres sessões

P_>«fte>ft
K_» «.k» _tftli_aiB*'<e!ai

Programma detalha*
do no dia.

ÂPPARELHO «PATIIE',) 
g 

L.ota.;flo _ .flflQ pessoas - bERFElTA ^QJECÇÃO FILMS DA EMPREZA cPL.FILDl»
Sessões e»ntlnuas dás 7 ás 11 horas

Qrcheslra sob a regência do professor RAPHAEL ROMANO •
PREÇOS: - Frizas, _$000; camarotes, 3$Ô0fr; baícões c poltronas, $500; galerias c jardim .300Amanhei —SABBADO-- Amanhã

ESTRÉA DOS ARTISTAS 
xxt"lxl€*

ÇORBETX E SULLIVATST
que jogarão q ?0X ^^ -*—' ¦*—' -*¦- V j£\_ XN

MMERO DE REAL ATTRÀCÇXO. Novo pro-
Jemoiistrando os interessantes golpes deste siwrt norte americano, v- ,rgramma de films, actualidade de Portugal. OlIomenVe o Leopardó. A Samarilaik

SOB A BAMDEIRA NEGRA]
b__*ZL6T^T_r7_rT____^mmmm^¦¦¦¦¦'"'¦¦'¦¦l»
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B_.IRB^AS.ANELLAB
Novos quadros p.l»THE lOLYmAN TROUPE- Êxito ^o «Homem Gobra», attirta semjJ,»'*íj» Domingo MATINÍè

Theatro Carlos Gomes

HOJÉ~~
. Estréa da grande companhia de

sessões do Eden-Theatro, de Lisboa—
Empresa TEIXEIRA MARQUES.

Duas sessões—A s 7 3i _ e 9 _ ii da
noile.

1» e 2» representações da revista
por.tugueza em dous actos, sele qua-dijos e duas apòthcoses, original de
Ernesto Rodrigues, Felix Bcrhiudes
e João Bastos, musica dos maestros
Del-Negro c Bernardo Ferreira

OBliflil
Títulos dos quadrõb.: 1-, Em cnsa

do bens verdadeiro : 2*, Cóllri-Túilò
_C; 3-, 0 .óiiiiigiiciro ;'._•', Palria
porluguoza (apothèpse); 0-, A ver na-
yips...; 6-, Educação feminina; 7-,Mulher.! (apolheose).

iBillietcs desde já l venda na bilhe-tepa do llieatro.

CLUB DOS B0HEMI08
RUA DO PASSEIO, 51

RESTAURANT E GABAI .BT
GRANDES ESTRÉAS

LAFOI.I.ETVXA, cançonetisla oxcíi.tiio*itiiliana a triinslormação.
AS VIOLETAS, duottistns c ._-.!ií!n

nortuguezes.
Mine LEA DU3C1IAMPS.

Hoje o todas as noilcs, n soirúo c!nc »
dirigida pela sympathica cabnréliàio

LAÜÜA DE SADB
Suecesso de

CUME & WÜITNET
Excêntricos tlansarinos americanos
Mine. SILDA.
SUZANNK MUGUET.
Mine. FANNY ROI.LIN.
ARLETTE LA 1'OUl'E'E.

Orebestra de tziganos » Messcilaglia u
Brevemente—Novos dobut».

¦-_•-.._

..„_¦..:„;>.. _-.--.•

' 7- í...


