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A DERROTA DECISIVA DA ALLEMANHA

A agonia austriaca.
A rendição da Bulgária, O
fim daTurquia. A derrocada

! Quaes as conseqüências políticas da estréa
íl.i Itnlla no grande prelio? perguntávamos nós
«lu.tiulo o niroso reino de viltorlo líniTiiniiuel
«lirtivu-so á grande (tiicrrn. o patriotismo das
nações, di/iainos nós, nem .sempre supplnntn
u interesse o as ambições secundarias.

As nações linlltiiiiicns sempre constituíram o
grande perigo «ine ameaçava a paz curopén, e

O rei Conslanlino da Grécia, a quem o
teu povo procura obrigar a se definir

lá, im labyrintlio guerreiro d'aquem Danúbio,
ainda, fumegava o vulcão cuja erupção podia
fazer mudnr a face tios acontecimentos «pie
ensangüentam ti terra.

A attitiitle dn Itnlin veiu, de' uma vez para
sempre, fazei- dosttpparocer a tênue nuvem
ip.ie encobria a duvida em que se debatiam n
Hitnjmiiít e n Grccln, c advertir tt interesseira
o desleal Bulgária, O.s horizontes esclarece-
vnrn-.-.e, c a Itália traçou a rota desses reinos,
que iiiipaeientciuentc ..'guardavam, em pé de
guemi, o sueeesso das arintis dó onda ...-upo

. jicllfgcrai i.lfc,. -VfjXMi. P"p r1, sun-.veA se atirarem, a
ínl.-i «lc extermínio.'

Para sempre os tedeseos perderam a espe-
rança dn ncutrnlidndo ou ajuda desses exer-
eilos, que etn suas fronteiras aguardavam o
momento de jogarem a cartada decisiva.

Mais umn victoria canta a diplomacia fran-
Beza, mais unia derrota vergonhosa soffre ti
famosa "Kultur" tedesca...

Quinze mezes depois, as nossas previsões
são saneeionatlas pela declaras? > d. guerra da
Itália á Allemniilin e da Ruinniiin á Áustria.

A Grécia acompanhará as nações da, En-
tente.

Para accclerar o desfecho da carnificina hu-
mana, a oceasião não poderia ser mais propi-
tia.

O mundo assistirá á agonia do império nus-
trinco, que vae esboroar-se, partido aos peda-
ços: a Itália, a Rússia, a Servia, a Rumania, e
até o minúsculo Montenegro, vão participar da
partilha do vasto território d;*- mais ma.tyri-
sada victima do litiiscr — a separação tia Hun-
grla, a annexaçnó dn Galicin á Rússia, da 13u-
Icowina e Transylvania ú Humaniii, da Bosnia
e Herzegovina ;'t Servia, da Albânia ao Monte-
negro, dc Trcnto e Trieste á Itulia, serão os
frutos do sacrifício austríaco em prol d_ eau-
sa tle Guilherme 11! - -"

Politicamente, a situação da Áustria é lasti-
pnivel e digna tle compaixão; niilitarmente,
está irremediavelmente perdida, c será redu-
.ida á impotência antes do raiar do novo
unuo.

A guerra proseguin em sua marcha natural,
com o estreitamento systemntlco e paulatino
do cerco iinmcnso em que os exércitos nllin-
dos apertavam, cada vez mais, os impérios
centrnes; inopinadnniente, porém, vae mudar
de aspecto, porque a Allemanha muito breve
estará totalmente isolada de seus alliados, o
terá que lutar só, sem a mínima esperança tle
salvação.

A mais ligeira nnnlyse sobre a situação es-
trnlegiea da Áustria não poderá deixar du-
vida sobre o seu próximo fim, eomo nação in-
dependente; a conquista dc lodo o seu larri-
torio é um faclo: todas as nossas previsões
realisam-se com precisão matlieinatiea, em
Bens mínimos detalhes.

Na frente italiana a resistência austríaca
baqueou, depois da imprudente offcnsiva de
seus exércitos sobre as inexpugnáveis linhas
dos heróicos soldados tle Cndornn; a queda de
Gorizia foi o prenuncio da conquista de Tri s-
te c conseqüente destruição das esquadras quese encerram em Fiume c Pola.

Atacada a esquadra austriaca por terra, cm
suas únicas bases de operações, pelas tropasrpie serão lançadas :sobrc a península de Is-
trio, ella não poderá conter o embate da po-derosa esquadra italiana que, ha mais de umnnno anciosnmente deseja atacar a sua rival,
para vingar o desastre de Lissa e estabeleci'
o .seu domínio incontestável no Adriático.

Depois deste feilo terão os italianos a pas-sagem franca para Vienna, einquanto peloTreutino suas hostes demandarem Insbruck,
para levar a guerra ti Allemanha pela frontei-
rn da Baviera.

Ao norte do império austríaco, as tropas mos-
covitns em formidável offcnsiva já oecupam
ioda a Bukowlna, parle da Galicia, e trans-
pondo ns gargantas dos Karpathos, pisam as
planícies tia Hungria, em caminho dc linda-
pesth; naturalmente uma parte do Exercito
rumciio serA lançada sobre a Transylvania,
para operar cm harmonia com as tropas tio
czar.

Restará ao Exercito austríaco evacuar todas
as frentes de batalha, abandonando a Servia
e Montenegro, para refugiar-se em ter.-itorio
allemão, entregando suas províncias, cidades e
villas aos exércitos olhados que, por tres freii-
tes (lifferentcs, invadem suas fronteiras.

Dos alliados do kaiscr, sem duvida alguma,
os mais traidores c desleaes, são e . Lulgttros;
mns o castigo promctlido pela Rússia já sedesenha proporcionalmente á sua perfidin pnrncom a Servia; conforme progiiusticnvamos em
mu tle nossos artigos, a Bulgária render-se-á
Incondicionalmente, e desapparecerá do mappa-
mundi.

Alaeada pelos servios, francezes, inglcr.s,
russos, italianos c moiitcnegriiios, que avnn-..nn sobro suas fronteiras do sul; ao norte
pelo grande e soberbo Exercito rumeiio, aindaintacto, e pelas massas russas que neste mo-mento atravessam a Rumania de norte n sul;com seus portos bombardeados pela frota mos-
covlta' do mar Negro, a sua situação é deses-
peradora, e dentro de poucos dias será yen-,

eidn, humilhada o castigada, pelo crime de
alia traição praticado contra sua valorosa, leal
e generosa visiuhn — a Servia.

A Rússia uno a perdoará. Com o desnppa-
recimento dn Bulgária e dn Áustria do :....:.>
rio «Ia grande guerra, o victoria «Ia causa do
Direilo e da Liberdade estará pendente ape-
nas da resistência quo a Allemanha aluda p./5-sa offercccr nos heróicos combatentes da Civl-
lisação.

A rendição dn Bulgária arrastará a Turquia
a as. igiiar a paz antes que o stolco grão-diique
Nicoláo surja dcante de Con.staiiiii.opla :_- cs-
tara terminada n campanha do Oriento c com
dia, os Dardnncllos serão abertos para quea Rússia despeje mais alguns milhões do ho-
meus sobre n frente occidcntal da batalha.

Agora poderemos fazer juizo seguro da si-
Inação da Allemnnlin si pretender perseverarna luta contra as nações que vão castigal-a im-
plncavelmente.

O quebra-nozes, disso Lloyd George, pela
primeira vez nestes dous últimos annos, estámordendo firme e não demorará muito quei.uçamos estalar a casca e possamos en'ãi- ex-traliii- o fruto; a severidade de nossas exi-
geneins deve ser proporcional aos nossos sa-
çrifieipsj precisamos do uma victoria indis-cutlvel e completa, que os professores allemãesnao poss.-un tlcsiialnrar nos olhos do mundo,e n consciência das nações lhes Im de pedirrigorosas contas dos attenlados praticados con-
tra o direito das gentes e tle seu deshonroso
procedimento.

A Allemanha não podia ser mais rudementecastigada nessa guerra criminosa que preme-n-.tou, preparou e provocou: vencida na diplo-macia, na estratégia, na tactka, na organisa-
çao, no valor, nn intelligencia, na energia, nomar, em terra, no espaço, cm toda a parte,ve o seu fim tenebroso njiproximar-se n onssosagigantados.

Einqiianto n França gloriosa, com um pu-nbado de heroes no Mame, continha n fúriade seu innnenso exercito, o cn. Verdííii, comO peito de aço de seus'soldados sem egualsupportava a tempestade mais violenta dn ar-ílharia tedesca e das ondas humanas quo so-bre ti invicta praça eram lançadas, o demaispovos civilisados appnrelhnrnm-so para con-üuzil-a tt situação de desespero em que se en-contra.
O começo do fim vir., pelo Oriente, rcptti-mos ainda tuna vez, e agora elle se npproxi-nia: primeiro ;} Bulgária, depois a Turquiaanula depois a Áustria, para no final ser con-seguida a derrota decisiva da Allemanha.

Tenente Aojy/.
'!.. 1--C.HS»—»-

O voluntariado naval
0 exemplo dos Estados Unidos

Fala a respeito o Sr. Alexandrino de Alencar

/• e j\ os sportsmen americanos Hermann Oclriche Vicente Astor; 3; o th end-
nouaht «lenncssec» cm evoluções; 4', ó; ô' e -; as manobras da esquadra bra-

sileira rctilistulas ilòjfüllto passado

0 mUdsttc
Câmara

vmm na
Esteve hoje, na Câmara dos Deputados, emVisita a essa casa do Congresso .Nacional, o Sr.IcJierbaysehowsky, novo ministro russo nestacapital.
O representante do império moscovita, quese tez acompanhar pelo seu secretario, foi re-eebido im saia do presidente, onde entretevedemorada palestra com o Sr. Astolpho Dutra,presidente da Câmara, e o Sr. Leão Vellosopresidente da commissão de diplomacia e tra-tndos.

Mais uma

irregularidade na Central
O director em apuros

A administração do Sr. Arrojado Lisboa, naCentral, si nao tem sido desbonesta, nempor isso pode ser considerada isenta dc ir-regulandqdes, algumas mesmo muito gravese que bem patenteam a desorganisaçáo dosserviços daquclla via-ferren. E isso precisa-mos tia dias, no commentamtos a compra denovas locomotivas para a Central e que tan-Ia celeuma tem levantado. S. S., é verdadeprocurou explicar esse seu aclo, mas as ra-zoes que nos allegou não nos pareceram bas-lantes... Essas situações embaraçosas deve-ns a si mesmo o Sr. Arrojado, pelo desconhe-cimento que revela das boas normas admi-instrutivas, notndnmcnte uo que se refere áalierlura de concorrência publica para ..coui-siçao de materiaes e á rigorosa applicnci.odas verbas destinadas ao custeio da Estrada
Por isso mesmo é que o Sr. Arrojado setem encontrado cm serias difficuldadcs paraobter do Tribunal tle Contas o processo dosdiversos créditos destinados ás despesas dnrepartição a seu cargo. Ainda agora fomosinlormados de que S. S. se acha seriamenteatrapalhado para satisfazer a uma exigênciadaquellc tribunal com relação a 11111 credito.
Quando assumiu a direcção da Central emnovembro de 1914, o Sr. Arrojado encontroueomo legado da administração Frontin des-

okw Si-SSÍÍÍ1' "a importância de 
^..«Jb:8471.00o, do pessoal e material, para asquaes nao havia verba. Nessa importância
oM."'.i,;.iJW,'-dli! ''? 1-529:550ÍB544, de pessoal
d, s ,, ,. \r a° llaviíí r*ccm° «"»«" Partouos respectivos vencimentos.

.,odidoh!,ÍSte<° 'Ia V-inyíio' (le «««ordo com o
e lSa,_;4lr0Jad0-' so]idl0"' CI11 «viso' V1 ,..,(,e. _8 de fevereiro do corrente anno,a d atribuição deste credito á thesottraria dt

eess d__0 n t?- 
l'etm,Uo . "."«ficar .-, sua ne-cessidndc. O Iribunal exigiu que lhe fossemenviados os necessários documentos.

O Ministério da Viação, em aviso n". 100, deabril ultimo, reiterou o pedido, juntando âpe-nas uma relação das folhas de pagamento. Otribunal, porem, julgando insufficiente a sim-pies relação apresentada pelo Sr. Arrojadoconverteu o julgamento em diligencia, enísessão de 9 dc maio, para que fossem apresen-tadas as próprias folhas de pagamentoDahi a atrapalhação do Sr. Arrojado, queachou mais prudente silenciar, deixando atéboje sem solução a exigência do Tribunal deContas.
Por que esse reli-ahimenlo? Porque o Sr.

Arrojado, logo depois de assumir a direcção
da Central, entendeu fazer o pagamento de
importância tão vultuosa como ó a de l._2í)
contos, sem automação legal, eom dinlieiro
que conseguiu arranjar, fiado no credito quemais tarde iria pedir ao Congresso, na im-
portando de 25.280:847.?005; e agora não
poderá npresentnr os documentos exigi-
dos, porque nestes figuram iiaturalmen-
te os recibos do pessoal a que foi feito o pa-
gamento. Em taes condições o Tribunal, for-
çosamente, negará a distribuiçáo do «rédito |alludi de, y .-¦ ¦

O voluntariado especial pnra as manobras
do Exercito no corrente anno, si não vnc
constituindo um acontecimento, como quandofoi da instituição dessa forma de serviço mi-
litar, pela rapaziada que necorreu ás fileiras,
significa, todavia, um emprcliendimciito co-
rondo de exilo, Mais adrailtisse o Sr, minis-
tro da Guerra na inscripção dos mesmos vo-
luntarios, isto é, fazendo-o indeterminada-
mente, e esse numero ascenderia de mais ao
limitado por nquella autoridade. Neste mo-
mento de propaganda militar, ú frente da
qual está o Sr. Olavo Bilac, não deixará de in-
tercssnr o saber-se por que para a Marinha
não se forma lambem um voluntariado es-
pccial, escolhido entre moços aptos á com-
prehcnsno rápida do appnrclliamento naval.
Occorreii-nos tal commcntnrio pela opporlu-
nldade nossa, do voluntariado tio Exercito,
tias grandes manobras navaes deste iinno, li-
gados it opporliinidade do assumpto nos Es-
lados Unidos, onde ha o mesmo enthusinsmo
pelas eousas militares, a ponto dis se haver
projectado uma flolilha voluntária para tem-
pos de guerra, composta de todos os hinies
de recreio, u gazolinn e a vapor.

Mas, nos Estados Unidos, uma rcalisação
definitiva já -je fez no tlicma do nosso com-
íueníario: a constituição de um corpo civil
de voluntários navaes (pie terão Iodos os nn-
nos uni mez tle exercícios nos navios de
guerra, e para tal fim em 15 do corrente re-
uniram-se os voluntários em Nova York,
Portlantl, Boston, Newport, Philadelphia, Nor-
folk e Chaflestoh e embarcaram nos cruzado-
res ; "Afnine", "Ifeiituclw."? ": "\'irgini_,",
"Kearsarge1', "Illinois"; "Hliode Island",
"AJabama", "Louisiania" e "Norfolk", cs-
quadra que se reuniu no porlo de Chesapea-
ke. Ainda a 27 do corrente esla esquadra to-
niou carvão em Hnmptoft-Rond e se fez ao
mar para as manobras referidas c a 5 de se-
tembro próximo cada navio voltará ao seu
ponto dc partida, para transbordar os volun-
tarios ás embarcações de recreio que desen-
volverão novas manobras de defesa dos por-
tos e das costas respectivas, sendo o desem-
barqtio official da tripolação voluntária a 12
de setembro.

Na lista dos voluntários inscreveram-se*

pessoas conceituadas: empregados no com-
mercio, jornalistas, advogados, artistas, enge-
nlicirOs e at<5 sacerdotes,

Foram inicindpres os conhecidos "sporlà-
mui" novft-yorhinòs Vicente Astor e Hermann
Otlrichs.

A propósito ouvimos a opinião do Sr. mi-
n'.'itro da Marinhai almirante Alexandrino dc
Alencar, que nos disse:—Sei c acompanho muilo dc perto o quese. passa nos listados Unidos a esse respeito.

Não «í de hoje que tenho o _,.nnisádos os
planos para a instrucção naval para ura vo-
Iuntariado especial,

tmb o ponto de vista de instrucção geral,de modo a facilitai' a inslrucção, tenho mes-
mo expedido varias ordens, cujos effeitos
práticos se têm feito sentir. Assim é (pie no-
mCei o conunandante Protogcncs Guimarães
para instruetor do Lloyd Brasileiro; tenho
recebido em meu gabinete varias comniissões
tle rapazes das sociedades do remo, que de-
ceiam instruetores, c a todos vou attendendo
com boa vontade.

Pretendo mesmo ler, a 15 de novembro,
formado um corpo do .'l.llilO voluntários espe-
ciaesi corpo esse que será embarcado na es-
quadra para as manobras.

A propósito tivemos lambem ensejo de ra-
puta palestra com.um conhecido "sports-
nián", sócio do Club Náutico do Boqueirão,
quáirms djsse.|_.

•-N/.S aqui jif"prcleifaemoS"'ffiiSf?.-itfÃi trai
_>.. hi5t p..ti.q,tico de ensino .íijilitár aos asso*"
ccdôi. Pedimos iinfMnstruclõr fio Ministério
da Guerra e não fomos ai tendidos sob a ai-
legação dc qne sendo a nossa associação de
caracter náutico, bem depressa se justificaria
a tilludida pretensão ao Ministério da Mar!-
nha, nuis.,. mas "nos não queremos ser ma-
rinheiros...

Caso o Ministério da Marinha regulamente
convenientemente o voluntariado naval, sem
duvida que todas as corporações náuticas of-
fcre.cexão o seu contingente, que, não ha ne-
gar, será valioso. E uós, que lutamos porsport, precisamos, por dever patriótico, de
instrucção militar naval, A opportunidadc é
e.xcell.ntc.

Apparecen-me liontem o Abreu.
Estou com vontade de comprar um au-

tomovel. Que me diz você .
Eu?.., Consrt nenhuma. Tenho ouvido

outros dizerem que o automóvel não é nada,
o custeio è que é tudo. Mas, por que essa
resolução súbita ?

Por causa da chegada do Oliveira Lima.
O Abreu não notou meu espanto e pro-

seguiu:
Elle vem residir no meu bairro c será,

cem certeza, meu companheiro de bonde. Eu
possuo o dom de attrahir os gordos para
meu lado. Não tenho por isso culpa, nem
merecimento nenhum. E' um dom natural,
independente de minha vontade. Quando es-
tou num bonde os passageiros podem ficar
tranquitlos: os gordos eventuaes af fluem
todos para meu lado; e, como meu bairro
eslá inçailo de obesos, não posso mover-me
nem ler um jornal. Viajo sempre impren-
sado, com as mãos nos joelhos, como uma
figura eggpcia, menos o bico. fiou victima
não só dos gordos, mas das creanças choro-
nas. Como é que Sc permittem creanças de
coito no bonde? Essa classe de gente devia
trafegar em automóvel, ou então em aero-
planos. Ha certos dias — você ainda não
notou ? — cm que as amas ficam alvoroça-
das e sàcm para a rua e enchem os tram-
ivnys. liontem foi um destes dias. O bonde
vinha de Ipanema com uma carga de quatro
bebês. Em Copacabana recebeu mais um;
cinco. Em Botafogo dous; sele. E ficou
completo. Na rua Marquez de Abrantes uma
aia com um pimpolho no braço fez signal
ao conduetor. O bonde parou. Ella repus-
sou os bancos com os olhos. Todos oecupa-
dos. Apezar disso insistiu e quiz subir ao
meu banco. Ahi reagi. Atravessei a perna
no caminho e disse-lhe:

Perdão I Não ha mais logar. A creche
eslá cheia..,

A mulher fez um mnchôeho e retirou-se...
E lá se foi o Abreu a amadurecer o plano

do automóvel. R.

O ESCâMM!.0

âê ãúímtmt ©
Uma das conseqüências:
o Sr. Bricio Filho reli-

; ra a sua candidatura
- A nossa previsão, relalivamcnle As conse-
qtiencins das manobras quo tiveram como

Resultado o escandaloso adiamento das elei-
ções federaes marcadas para 3 de setembro,
tinha todo o fundamento. Podemos hoje aí-
firmar que o nosso collega Sr. Dr. BricioFilho,' candidato A senatoria pelo Partido.Autonomista, alheio por completo ás nego-

.eiações que produziram o adiamento, quereprova tcrm.inaiitehiente, considera desfeilaa sua candidatura, desde que essa transfc-rencia seja consunimada. O nosso confra-•/?». nessa líypothcsé, fará communicação of-ficial de sua desistência ao Partido Auto-Homista e exporá ao publico, nas coluninasdesta folha, todas as oceorreneins referen-tes á ssa candidatura, inclusive a larga con-ferencía que sobre o assumpto teve com oSr. presidente da Republica no dia 25 docorrente..

Oliveira Coelho será entregue
ás autoridades portuguezas
LISBOA, 31 (A. A.)' — Em seu numero de

hoje o "Diário de Noticias" publica uma nota
dizendo que o uxoricida Oliveira Coelho entra-
rá brevemente para as cadeias portuguezas.

-¦ ^>» i-

0 Brasil e a guerra
A nossa neutralidade, segundo o

Sr. Gas tão da Cunha
LISBOA, 31 (Havas) — O Sr. Gastão daCunha, embaixador do Brasil junto ao go-verno portuguez, declarou, numa entrevista,

que a neutralidade do seu paiz não signí-ficava, de fôrma alguma, que o povo bra-silctro assistisse impassível á grande guer-ra, sobretudo em face dc actos qne affeclama consciência jurídica de todas as nações.A impossibilidade neste caso — disse S. Ex.— seria tuna analgesia monstruosa.

A GUERRA
¦ .OreMa^ Grécia foge

á indignação popular
A avançada rumaica na Transylvania

A ATTITUDE DA GRÉCIA

A posição do governo e ?
do rei
LONDRES, 31 (A XOITE) — Correu dc ma-

nhã o boato, que não foi até agora confirma»
do, do quo graves acontecimentos so tinham
dado em At licitas, dlzendo-so mesmo quo as
tropas iilliatltis haviam desembarcado no
1'ireu.

Outros boatos alarmantes também circula-
ram, mns nenhum delles He confirmou. A ver-
dade, porém, é «tue n situação da Grécia cada
vez se tornn mnis critica. A invasão da Tlics-
paiin Central pelos Inihr.-ira.. causou grandeirritação cm toda a Grécia. Em nenhuma ci-
(Inde grega, mesmo das mais pciiucnn.s, dei-
sou do haver manifestações ruidosas de pro-lesto contra a inércia do governo. E as nu-
toridatles locaes ncltornm-sc cm muitos pon-ton consl rangidas a ne associarem a essas
manifestações do hostilidado franca ac go-verno o uo próprio rei.

A situação do gabinete Zaintis tornou-se,
por esso motivo, também critica. A autorida-
de do governo não é acatada e a pessoa do
rei é alvo dc franca hostilidade. A situação é,
pois, dc anarchia,

Kntre os jornaes eslão travadas vlolcntissl-
mas discussões, nas quaes os homens publi-
cos se atacam mutuamente. E a conclusão
que te tirn, dessas discussões é «iue o numero

A RUMANIA NA GUERRA*

A acção rápida dos rumaicos.

LONDRES, 31 (A NOITE) — Ciuiw.m aqui
grande ImprCBStlo as noikia . retalhai $ « 'o
rápida dos exércitos rumnlcos.

Segundo os cominunleados officiaes publi-indus liontem, pela manhS c A tarde, em Uu»
carest, os exércitos rumaicos peneiraram n«
Transylvania por mnis de dez pontos dlffcren»
tes, npodcrnndo.se do. principaes dcB.llndeiros
a das posições quo OS defendem,

As noticias officiaes do Berlim c de Vienna
kiu), uliás, necordes em declarar que n invasão
do Transylvania se faz por vários ponto.), E
o Estado-, lalor austríaco confessa une as for--
ças austríacas tiveram de recuar para evitar
um grande movimento envolvente.

Os rumaicos estavam na manhã «1 28 do
corrente u quatro ktlomelros u leste de vrons-
tntlt e a menos de qulnzo kllometros de Her-
manntóidt o n artilharia rumaica bomburdea«
va intensamente e com micccsso Orsovn, prin-eipalmcnto a linha férrea c a estação tobre o
Danúbio. Também Col destruído o grande dc-
posilo de 'petróleo que os austríacos tinham
próximo dc Qjrsova.

No dia 2H os riiinaicos fizeram sele officiaes
c 7,'!1 soldados uustro-lmng.iros prisioneiras o
apoderaram-no de alguns canhõis c de muitas
metralhadoras. Os monitores austríacos que
bombardearam Glurgevu, sobre o Danúbio, fo-
ram postos cm fuga e obrigados a .irocurur ;í

4
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L ma vista (jeral do porto do Pireu, onde consta haverem os aluados realisado unt
desembarque

de partidários dn coroa diminuo de dia para
dia. A propaganda republicana faz-se por to-
da a parte abertamente e políticos conhecidos
pelas suas idéas monarchicas exaltadas já ad-
mittem a proclamação da Ilcpubliea como a
salvação da Grécia.

A fuga do rei e o desembarqno

costa búlgara. Consta que um delles soffreu
grossas avarias e ficou encalhado.

Os soldados austríacos dynamitaram o fa.
moso tunnel de Tomos, afim do impedir quí
os rumaicos r,o upproximem dc ICronstadt..
A invasão da Hungria e da

Transylvania
dos alliados nu Pireu
LOiNDRES, 31 (Havas) — Os jornaes rece-

beram telegrammas de Salonica dizendo cor-
rer ali o boato de que o rei Constantino fu-
giu para a Thossalia.

Também consta na mesma cidade quo os
alliados fizeram um desembarque de tropas
no Pireu.

A situação na immiuencia de
se modificar

NOVA YORK, 31 (Havas) — Telographam
de Athcnas em data de hontem:"Nos meios diplomáticos desta capital os-
pera-se a cada momento uma súbita mudança
da situação Internacional da G rocia, cbogan-
do-se a affirmar que, dentro dc quarenta c
oito horas, abandonará o governo hcllenico a
politica dc neutralidade que até aqui tem ob-
servado.

O rei Constantino deve receber amanhã,
quinta-feira, o ministro da França aqui acre-
ditado, e, om seguida, os representantes da
Rússia e da Inglaterra.

Foram chamados a serviço activo os offi-
claes do estado-maior do Exerctio que esta-
vam licenciados."

Uru protesto conlra a invasão
búlgara

PARIS, 31 (Havas) — A commissão perma-nento do Congresso dns Colônias Hellenieas,
dolorosamente impressionada com o abando-
no da Maccdonia aos tradicionaes Inimigos
da Grécia, enviou ao ministro Zttimis, chefe
do gabinete grego, uma mensagem om que se
associa ás manifestações de indignação dos
patriotas hellcnos, pedindo instantemente ao
governo para secundar os esforços do coronel
Cbrislodoulos c dos valentes officiaes e sol-
dados que oppoem os seus peitos ao invasor
c esperando que elle siga, a respeito das po-tencias protectoras, o de accordo eom o "ve-
redictum" da nação soberana, a mesma poli-tica tradicional do sempre.

A commissão signatária da mensagem de-clarn-se convencida de que o esclarecido pa-triotismo do Sr, Zaiini . não tolerará inge-rencias occultas ou irresponsáveis em actosdo governo, inspirados unicamente na vonta-de, tão nitidamente manifestada, da immensamaioria do povo grogo.

PARIS, 31 (A NOITE) — Inforr.-.a o corres.
pondente do "Corriere delia Ser.-i" em Ruçai
i-est 6m data dc hontem:"Os rumaicos penetraram em variou pontos
da Hun.;r.a e da Transylvania e apoderaram,
se de algumas cidades importantes, .endo poi'
toda a parle recebidos com grandes maftiíSSt{_.
ções de júbilo.

Todas as principaes passagens dos Alpes è
todas as principaes alturas do importância ml.
litar estão em poder tias tropas rumnicas,

Os rumaicos, n->m percurso de Vi ...-...?, ape-
nus encontraram, aqui e ali, pequenos contin.
gente» austro-hiingaros, que foram facilmente
anniquilados."
A marcha dos russos pela Do-

ÁLBUM DA G
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brudja
PARIS, 31 (A NOITE) — Importantes 

"foi?,

ças russas, desembarcadas em Tiilcéa, mar-
citam através da região de Dobrudja para o
sul, afim dc invadirem a Bulgária. Essas for-
ças, que são calculadas em mais de 100.000 bo-
mens, devem chegar á fronteira da Bulgarilj
nos primeiros dias da semana próxima.
A Allemanha indignada

LONDRES, 31 (A NOITE) — O correspon.
derlc em Berlim do "Polil.ikcn" dc Cooenha.
gue, diz que os allemães catão verdadeiramen-
te indignados com a Rumania. A Allemanha,
com effeito, trocou em começo deste anno porcereaes rumaicos grande quantidade de arti-lbaria e de munições, que vão ser agora cm-
pregados contra ti própria Allemanha.

Um despacho da Vienna para Genebra diztambém que se sabe agora ali que -i Rumaniaha muitos mezes vinha accumulnndo grande.,
quantidades de armamento, munições c vive--ros nas suas cidades da fronteira com a Aus-tria-Hungria e a Bulgária.

Um communieado official, hontem de no!l<
publicado cm Vienna, acerescenta que, devid*a um vasto movimento envolvente do ExercltÀjrumaico, as forças austríacas tiveram de reti<rar-se para as suas posições principaes q.= d(antemão haviam sido preparadas.
A Allemanha começa confis-

cando
LONDItl-S, 31 (A. A.) - O governo -ia Aislemauha decretou o embargo de todos os fim.dos pertencentes no governo dn Rumania, exis-tentes em deposito nos estabelccimcnlos decredito allemães.

Os rumaicos não descansam
LONDRES, 31 (A. Á.) - Confirma-se a no-licia de terem as forças rumnicas atravessadon fronteira da Hungria, oecupando o montel-aga zelu, Kissoprima, o monte Hegves, osdestiladeiros de Bodzn, Fordu! >, Bodzavaino.liusua, Hocszufnlu, Toro, Gsvarbran, Magtira.o valle dc ,Iiu e Meterezele.
A artilharia rumaica bombardea Orsovn.

Os russos caminham
LONDRES, :>1 (A. A.) - Telegrammas' deI ctrogrado dizem que os russos atravessam oterritório da iUiinania, nvançandü em direcçãoi't Bulgária.

Varna bombardeada
LONDRES, 31 (A. A.) _ 7f é .(pinara ,-,-.,.ca está bombardeando as forlifiençôes c s> ei-dade do porto búlgaro do Varna.

A Bulgária aincia receia...

. LONDRES, 31 (A NOITE) — Em líuçnrcsto esperada a enda momento a declaração dogue--.. da Bulgária.
l)iz-se que caso a Bulgária não se pronuncio"ate sabbado, a Rtimnnia lhe dcçltirará guerra.-
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Ecos e novidades
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r*üTui".i fosse o Mo neto dn ndlniii- .to di elol-
Win federal, ou nnlei *— inirit «iiiií innlij iiiyfl
ve» fique bem claro — sl mm foiN 11 i>U"lfl-
cpçRo iiollllon iln recuo do governo uniu flinen-
cm Jillborlcnti dns Srs, li-í icil e Alclndo, o Sr,
•Wcncclihi llmn poilcrln intircnr n ain (lo bon-
1vm com tuna |icqiivnn pedra lirnncn, ..utlijii
inoilii romana. Com orfeltu, itnon menvi «o
If-cs Hrlii*. louváveis foram imnl.mi nssli u.ih.
por S. Ia." n Riinprowllo de vario» Iodarei! nus
nlfituil „'n du llio u do Snnlos, e nu IilRUlclo-
i-l,i di* Aimiiih, n a demissão do mliululslr, dot
íbis Correios da ai"  (lemes. A Mip|ii.s*.iV>
lios loftarcn nas rcpnrllçõcs "ú mciliiin rjno se
tragarem" constituo renlmenlo o melo mais
próprio o mais officni. >.nro no nc.har jom n
jilolliom Im roera llcn que nsphyxln o pnl;!. Si
o gnvcri .1 for iiinnloiido luviirlnvelnicnte ossn
nltiliidc, alé (pio ns rcpnrtIçãcH voltom n tei

io quadro cslrlcluiuenlo necessário do fuucclo
nnrios, niln m'i não prejudicara direitos por
.ventura adquiridos, como não poderá sir tu-
ciisiidn do erro du iiggrnvnr uma crise fiiuin-
cclrn com unia crise social. A nllcgação de que'etsns stipprcssucs prejudicam .s nddidos nito
[procedo, desde quo esteja lutclrnmonlo fnn-
'inibi da eogllnçHo do governo a idéa do corte
tiii ínas.ii desses fiincclonnrlos, Deve s»*' pre-

;furi vel para os nddidos snherom-se gnranlldos
como estilo a (|iie alguns npenas entrem como'çffcctlvos 

para os quadris, deixando sobre os
j demais a ameaça da demissão do uma horn

para oiilra suspensa sobre a cabeça. Conüiiiic,
I pois, o governo suppriiiilndo os lognrcs que sc

viiftnrcin, (pie assim consultar/, nu-llior 140 in-
; leresse publico e ros Interesses dos próprio

nddidos. Alas, o neto mais louvável de liontcir
foi n exoneração do administrador dos Cm-

í relos dc Minas Geraes, Só quem conhece os
sentimentos uffcclivos do Sr. Dr. Wencesláo
Drnz pôde avaliar o desgosto dc S. Ex, ao ns.
filjtnnr uni nelo que vem prejudicar ura moçi
filho de uni dos maiores amigos dc S. Ex., c
axiiclnincnlc nriucllc sob cuja desvelada 01'en-
ração o actual presidente iniciou a sua car
reira polillca. Como contra cr.se moço se lc
vnntnsscni, porém, nccusnções bastante síria-'
llCCIlsnções essas cm grande parle provadas po
raiile o próprio f^r, director geral dos Cor
Tolos, e que pcln menos salientavam uma la-
niçnlavel leviandade da parle daquclle fun-
teionario, o Sr, presidente não demorou cm
cxoncral-n, antepondo assim o cumprimento
do dever n uma velha c solida amisade.

Esse gesto de energia de S. Ex. vem cm
muito boa hora, porque nos dá n certeza de
que o govenm eslá disposto a castigai- com a
mesma severidade todos os funecionarios re-
lapsos 011 que não correspondam á confiança
melles depositada, e "sejam clles quem forem".
A men.

As íiieShores gravatas
A LA GAPITALEdnaisaquetem

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

Depois de amanhã a LOTERIA FE-
Df;RAL fará o extracção do importante
plano de IO0:0OO:**OOO, cuio bilhete custa
apenas GsüOO.

»—»CO&" ¦ ¦¦—

Na época dos adia-
mentos

O Conselho transfere a sua
estréa...

•''A sessão ordinária do Conselho Municipal
so sc installnrá 110 dia 4 de setembro, quandoO Sr. prefeito fará a leitura da sua mensa-
gem, ncnmpanhnda dn proposta orçamentaria
fiara o próximo exercício.

ELIXIR DU NOGUEIRA — Cura sypbilis.
™~ ""',' " '" 1 m^j^M.-»-¦¦"¦"--.¦¦ „ ,, .....

LER NA PAGINA DE
ANNÜNCIÜS

i-—brí&de imuQSü
-*•—¦*fiJ**S>i—•-

Nomeação na Fazenda
Tor decreto da pasta da Fazenda, foi no-meado ajudante do guardn-mor da Alfande-

ga do Pará o Sr. Galdino Calunda Condiu,(pie exercia as funeções dc gunrdn-mór dnAlfândega dc Pnrna.hybn, 110 Piaulry.
~»»—cSS-h»- «-

Drs. Moura Hrasil e Gabriel de Andrade
Oculistas. Largo da Carioca S, sobrado1

chegada do mo ministro
léxico

A MISSÃO OE S. EX,
" Pelo paquete "Frisia" chegou hoje ao Riotle Janeiro o Sr. Dr. Isidro Fallera, novo
ministro do México junto ás trcs nações daAmerica do Sul que formam o A. IJ. CS. Kx, foi officialmcnlc recebido pelosenviados do Ministério do Exterior.

A' passagem do "Frisia" pelos nossos na-
yios (le guerra foram prestadas .- S. Ex. as
Continências devidas.

Como se sabe, a nomeação do Dr. Isidro
Fallera, depois dos suecessos que ensan-
guenlnrain o seu pátrio solo, obedeceu auma política de maior npprosimação entre
O Mexico_ c as Ires nações que se oppuzeram
á violação do seu território e empregaram
os seus bon.-: officios junto do governo tle
Washington para que a pendência cnírc os
Estados Unidos e aquella Nação tivesse umasolução pacifica,

Numa palestra, S. Ex. expoz o seu pro-'grannna, que se afasta das normas proto-collares _ para melhor desenvolver o inler-
cambio inlellecluál e commercial entre o seu
e os paizes do A. lí. C.

K. Ex, quer nos conhecer mais intima-
monte, paia agir com maior segurança.

As suas credenciaes deverão ser apresenta-
das ao nosso governo dentro de breves dias.

Quereis apreciar bom c puro café?
Só o

.—¦—.... . ,,,—..,.., , t l^***j^rgw |-, 

Dm mmmo da msm®
ta Cascara

Presidência, Astolpho Dutra; secretários,
Costa Ribeiro c João Pernoita.
Lida a acta falavam os Srs. Octacilio de Cama-

rá e Nicnnor Nascimento sobre n política do
Dislrieto Federal.

No expediente falou o Sr. Jcronymo Montei-'. S'o, defendendo-se de aceusações que lhe têm'sido feitas o lendo, para esse fim, uma longa
exposição do que foi o seu governo no Espirito

. Santo.
Passando-se á ordem do dia foram en-erra-

das, sem debate, as discussões dc dous proje-'cios de credito, a um dos quacs o Sr. Flavio
.da Silveira apresentou nma emenda, tornando
^extensivo a Iodos os listados da Republica o
.fidjamenlo das eleições federaes para vagas
.existentes ou n decorrer no Congresso Nacio-
piai durante o corrente anno.¦' Para uma explicação pessoal falou o Cr.
.Cosia Ribeiro, qne defendeu o »3mmercio per-
[íiaipbuenno de incropacões que lhe foram fei-
|las ua ultima reunião da Liga do Commercio.O orador diz qm 0 commercio de sua terra,cm que figuram nomes como Davino Ponluai,1 Barros Barreto e outros, está muito ».jima detyagM insinuações ou de improcedentes r.c-[çusaçoes que lhe aUribucm o propósito de pre-'.v.id.car o fisco.
1 Em seguida, o Sr, Jcronymo Monteiro pro-Seguiu na leitura da sua exposição sobre ospmelhoramcntos que o Esr.irito Santo deve ío•r.çjj governo. - '

E a sessão terminou ás 15 horas.-

SlIliÜílÈI
S BDllÉ

D Sr. Nlcanor quer nma
devassa nos Telo-

graphos
o Sr. deputado Nicnnor Nnselinonto dei-

mui sobre a mesa du ('.ninara o seguinte po»
ilido de informações!"Iicqiiclrn (|ii(i sejnin solicitadas do Ml-
nisicrlo da vlaçilo ns icflulntoa Informa-
enesj

1« — Qual o motivo por que o TelcgrnpliO
Nacional emprega na*> llnbiis do interior
postes iiicliillicos, qu.nulo a. empresas par-
liciilnrcs ciiiprcgain poslencfto do ma loiras
nacionaes, prlncljinliucnto lio Estado de São
Paulo, oiiilc o emprego dn posleação de nin-
dclra ih-Iiis empresas tcleplionicas tem d.ido
os melhores resultados;

í!' — IJiinl n procoduncln dos referidos
potlÒB inclnlllcos, si são do exclusiva fabri-
cação das firmas Sicinens Urotliers, da In-
glntcrra, ou Siemens & llalslie, da Allemã-
nha, c, no caso contrario, quilos as quan-
lidades adquiridas nos últimos cinco annos
nessas c cm outras fabricas;

Jl' — Sl e Indispensável n posleaçiío me-
lalllcn, por (pie motivo não lem sido CSJO
material adquirido nas fundições nacionaes,
unia vez cjue a Industria brasileira fornece
actiinlmciito Ioda a posleação pnra a illu-
niliinçiío clcctrlca e a gaz do Gopltnl l-'c-
deral c dn do Estado de S. Paulo;

'I" — Si o fornecimento dc postes c ou-
tros inaleriacs Iclcgraphicos c Iclephonlcos,
como sejam npparclhos, fios, isoladorcs,
etc, etc, durante os últimos dez annos tem
sido feito mediante concorrência publica, c,
110 caso afflrninllvo, em (|iic datas foram
publicados os respectivos cditncsj

õ' — Si os pagamentos do material te-
clinico destinado no Telcgrapho Nacional
lèm sido feitos mediante registo "a prlori"
pelo Tribunal de Contas;

ü* — Si nos últimos dez annos foram as-
slgnndos contratos 011 ajustes com as firmas
Siemens do Inglaterra e dn Allcmanha c ou-
Irns fornecedores, c si esses contratos ou
ajustes foram registados pelo Tribunal dc
Contas;

7* — Si o material foi adquirido indepen-
deiile de concorrência, qual o critério ado-
ptado para a preferencia dada a certas e de-
terminadas fabricas;

8l — Si o material Sicmcns-IIalske ullli-
sndo nn transformação da rede tclcphonicn
official nesta capital foi adquirido medlan-
te concorrência publica c de quem c qual
o destino dado aos npparclhos Ericson, dc
que sc achava dolada a rede tclcphonicn a
cargo do Telcgrapho Nacional;

I)1 — Quacs os termos dn proposta 011 que
outro nome tenha de Siemens ou da firma
dc que foi adquirido esse material telepho-
nico c qual o critério adoptado para ad-
quiril-o;

lfr — Si a Directorio dos Telegraphos rc-
ccbcu propostas para fornecimentos de ap-
parelhos Iclcphonicos c oulros dc fabricas
nacionaes ou íifirle-amcricanas, quer dirc-
ctnmcnlc, quer por intermédio de negocian-
tes estabelecidos nesla capital, c, no caso
negativo, por (pie não procurou estudar os
systemas ndoptndos nos Estados Unidos e
na nossas redes municipnes e estaduacs aqui
e em S. Paulo, maxinié quando a telepho-
nia tem alcançado os maiores progressos na
grande Republica do norte, a ponto dc ter
a administração tclcgrapbica official da In-
glntcrra enviado commissões aos listados
Unidos para estuda:- a organisnçno dos ser-
viços e as condições lechnicns das redes lelc-
phoniens nesse paiz:

11" — Si são verificadas as relações exis-
lentes entre a firma Siemens e o actual
vice-dircclor dos Tclcgraplios — engenheiro
JLeopoldo Ignacio Weiss —, quem.ó 011 foi
procurador dessa fabrica nesla capital,, como
consta da procuração que lhe foi conferida
pelo representante dessa fabrica — Alberto
Straube — cm notas do tnbellino Cruz 1.143,
fl. 101, cm 31 de julho de 10(lu, procuração
esta que lhe confere poderes pnrn "compa-
recer perante qualquer repartição publica c
concorrer n editaes de fornecimentos de ma-
leriaes c apparclhos telegrnphicos e telepho-
nicos, e. bem assim, altender a convites par-
tículares para fornecimentos desta espécie,
nssignnndn o (pie necessário for para taes
fins, recebe:' a importância das facluras c
dar quitações";

12* — Si o enlão chefe da secção teclllll-
ca dos Telegraphos — engenheiro Leopoldo
Ignacio Weiss — deu parecer ou jnfcuiiilç.nó
na petição de Albcrio 'íKfaube (a que se re-
fere o ílospacho do Ministério da Viação con-
Slaufe do "Diário Official" dc 8 de agoslo
de IflO(i), para concessão de uma linha icle-
grhphica para os Estados Unidos, e quacs
os lermos desse parecer ou informação, que,
n julgar pela data do despacho do Minhle-
rio da Viação, deve ter tido entrada na VO-
spectiva Secretaria de Estado cm 190ÍÍ, anno
cm qne o mesmo Alberto Slraube investia
esse funecionario com os poderes necessários
para representar a firma Siemens perante
repartições publicas nesta capital;

Ul" — Quacs as medidas que o actual di-
rector — antigo funecionario dos Tclegra-
phos e que não pôde ignorar as gravei ir-
regularídndcs havidas — adoptou para mo-
ralisar os fornecimentos no nosso Telegra-
pbo. c si durante a administração actual
os fornecimentos têm sido feitos mediante
concorrência publica, de accordo com a lei,
e quaes as datas dos editaes chamando cs-
tas concorrências;

Ma — Finalmente, que sejam fornecidas
cópias das encommendas feitas na Europa
ás firmas Siemens e outras durante os ul-
limos cinco annos, com os respectivos pre*
ços, assim como ns informações ou parece-
res cm que se baseou o ministério ou n
Directorio dos Telegraphos para tornar cf-
feclivas taes encommendas, e, no caso do
lerem sido feilas sem concorrência publica,
em que disposições sc fundou o executivo
para dispensar essa exigência moralisadora.."
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Inicia amanhã a
GRANDE VEND.

com o desconto de
O/

/O
em todos os artigos
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A delegação belga
faz visitas

üs' 'deputados belgas actunlmcnté nesta
capital visitaram hoje, em companhia do
Sr. Eugene Tcrroir, director-gerente do Ban-
co Itnlo-Bclgn, os armazéns da Compagnic
des M. G. Entrepôts Libres d'Anvers, no
cáes do porto.

Os visitantes percorreram 'detidamente to-
das as secções, assistindo n todos as phasesdo henefieiamenlo do nosso cafó. A impres-
são por elles recebida foi a melhor pos-si vel.-

-*Qt!X—'t-.
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A OONPLAORAOAO DA CUROPA
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Elixir de Nogueira •— Para moléstias da pelle

PAULO PASSOS ii C,

f.iltl'3, inglcí.—Teleplionc
H'ií, Ccnlral.—líua Santa

Um\,tOi

13IBLIOTHECA POPULAR — Aberta
ao publico das n ás 21 horas, no Lyceu
de Artes e Officios.

A LOTERIA FEDERAL) fará 3epois
de amanhã uma extracção com o pre-mio maior de 100:0008000, custand
bilhete, a diminuta ip.**- «a

toas iá I ura
} 'A RUA1ANIA NA GUERRA
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O exodo dn população bulgara
do liiinral
i.oNDiuis. :n (A. A.) - Infermãcfin *t

Iliicarcst dizciii quu ns populnçoeí buluarai dulltlnral, em Vnrna o ccrcniilns, cita fugludn
espnvorldn pnra o inlcrlur, uiile o bombardeio
du esquadra rumnlen.

Os cffeilos cnusmlos nelas bombas são cno:'»mes, lendo sido rcdu/liíiis n ruínas us rcceiilcs
rorlINcnçoes o outras obras do defesa lovnnia-
dns pólos biilgaros, sob n direcção dos nllc-inflos.

Dc terra npenas algumas baterias búlgaras
rcspondoni ainda, frneamonto, o forle boinbãr«di-io da 1 .(piaiiia rumalcn.

Ml
A neutralidade da Hespanha
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MADItll), .'li (Havas) — Foi decretada aneutralidade da Hespanha perante o uon-fliclo •'iii.lro-ruuiaico.
Os Jornaes dc Paris provem

graves acontecimentos
PARIS, 81 (Havas) — O "Pigaro". o "Ma-

lln" c oulros jornaes traiam desenvolvida-
monto dn situação dos llalldius c provem ali
decisivos acontecimentos quo abreviarão con-
sideravclmcnto o lormo da guerra.

PORTUGAL NA GUERRA

A reunião de hoje do Con-

gresso ! i: ¦„. ;
LISBOA, 81 '(Havas)' — RegrossaVauí a

esla capital iniiitos parlamentares (jue sc
achavam ausentes.

O jornal "A Republica" informa que a
proposta que manda introduzir n pena dc
morto na Constituição deve ser apresentada
boje ao Congresso c estabelece que essa penasó seja applicada nn tliealro da guerra, 110caso de confliclo com algum paiz estran-
gciro.
As missões militares franco-úi-

glezas . ]
LISBOA, 31 (A. A.)' - Toda n ImprcnM

saúda, era lermos repassados da maior,cor-
dinlldndc, as missões militares franceza oiin*glc/a, honlcm chegadas a esla capital, c quevem estabelecer, de accordo com o governo,o modo por que Portugal cooperará com, as
nações da quádrupla "Enlante", na guerra.Todos os jornaes salientam a brilhante
recepção feita aos nossos hospedes c as en-
thusiasticas acclnmnções de que foram alvo,
por pnrte dn multidão que os recebeu nn cs-tação do Rocio.

~Tt' ~r|inii <Tsm
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

NOS BALKANS

Grande derrota búlgara
LONDRES, .11 (Havas) — Telesrnmmas; de

Atlienns informa quo as tropas servias ij-ava-
ram combate eom os búlgaros nas proxinri-dades dc Lorovitz, derrotando-os completa-
mente.

As perdas dos búlgaros são calculadas,.em
quinze mil homens,
Von Mackensen em acção

BERNA, 31 (Havas) — O "Bund"»,"iltóía
capital, e o "Journal dc Génévc" annuriciam
a nomearão do marechal von Mackensen :para
o car/ío dc commandante-chefe das tropas
teutonica3 (íue operam nos Balkans,

EM TORNO DA GUERRA

Uma celebração significativa !'
PAUIS, lll (Havas) — O governo, desejan-

do celebrar ns declarações de guerra da Ita-
lia c da Rumania á Allcmanha c Atistria-IIun-
gria, mandou arvorar a bandeira íV.inecza c
c, demais pavilhões dos paizes alliados em
Iodos os ministérios e edifícios nacionaes.

O Elyseu ostenta cgualmenlc as bandeiras
das nações aluadas.
Em favor dos civis do norle

da Fiança
PARIS, 31 (Havas) — As commissões dos

refugiados dns regiões dc Lille, Rollbaix c
Tourcoing, dirigiram uma mensagem ao rei
da Hespanha, pedindo-lhe que inlervcnba :nn
Ioda a urgência c energia em favor das des-
graçndas populações dos paizes invadidos.

Egual pedido foi dirigido aos governos dos
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Suissa, Pai-
zes Baixos, Dinamarca, Suécia o Noruega.:
A neutralidade suissa

LONDRES, 81 (A. A.) — O Conselho 7c-
deral Suisso reaffirmou a sua neutralidade
cm relação aos novos belligerantes.

A ITÁLIA NA GUERRA

Communicado official
ROMA, 81 (Havas) — Communicado" offi-

ciai sobre as ultimas operações dc guerra;"Na zona de Fassa os alpinos obtiveram
novos suecessos, alargando os seus domínios
na parte nordeste dos cumes dc. Cauriol. Nes-
sc local tomaram mais 21 prisioneiros, um ca-
nhão, muitos fuzis e um lança-bomhas,

Nn cabeça de Torrente Fclizon alguns des-
laeamenlos de infantaria dos alpinos oêcuoa-
ram fortes cnlriiicheiramcntos inimigos, iias
encostas de nordeste dc Pantadellorainc eboudovalle.

Durante a acção os italianos fizeram 117
prisioneiros, enlre os quaes trcs officiaes".

LONDRES, .'II (A. A.) — Anminciam ile
Romãs que as forças italianas se «moderaram
das trincheiras dos austriacos cm Punia Fo-rnnie, fazendo grande numero de prisionel-ros. a
O. «Stella-Mare» a pique

MADRID, 31 (A. A.) — Telegrnpham de
Las Palmas communicando que o submarino
allcmão "Kaiserin" torpedeou, a 25 milhas
da costa, o veleiro italiano "Stella-Mare".• 

Aequipagem foi salva. Pu

NA FRENTE OCCIDENTAL1 l

A supremacia dos apparelhos
inglezes -
LONDRES, 31 (A N01TE)-Os jornaes re-fçrcm-se á grande aclividade acrea destes ul-limos dias, quer na frente occideutal, quernos demais tlieatros da guerra.Hontem, num combate travado entre aero-

planos inglezes e allemães, foram abatidos
quatro npparclhos inimigos. Os inglezes per-deram dous.
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A policia cio 4 dislrieto
eslá npiiraiulo um, no

valor dc Ires
contos

»- <••'A Industria do "avança" nos linvoroá do
nlholo, InfclUmonlfl. dia u dia, vno lomnnoo
feição mnls nssomhrosu.

lln tempos, fugindo de mia torra natal,
Vnrsovln, com n píclin do ladra, chegou no
lllo « inerctrlz Sninli Chiismaii, Indo reli-
dlr á rua Tobias Harreto n. 25.

Com n Jiiibllidndo tlus criminosos dc tal

J3hí ^tW( ' wQkEI \a

Sarah Chusman e o sen amante * ¦"¦
espécie, Sarah conquistou grande numero dc
ninisodos enlre as suas companheiras, ca-
plando-lhes mesmo absoluta confiança.

Ha cerca de um mez a ladra propoz ás
amigas mais Intimas um negocio vantajoso.
líllas lhe dariam dinheiro cm papel e o re-
ccberlam depois cm niclccl, com um lucro
liquido dc 5 °i0. Acnnlccc, porém, (pie Sa-
rah, trocando o dinheiro em casas coiumcr-
clacs, só conseguia 2 "j" dc ágio...

A esse tempo, cila alugou um con.modo
na run da Constiuiçno 11. 59, onde peruoi-lava com o hespanhol Francisco Pontos, seu
amante, onde sc rcalísavam as trahsacções,

Hontem, Sarah, depois dc uma collcaa dc
Ires contos e lauto, momentos depois dc
chegar ao conimodo da rua da Constituição,
saiu dali com toda a tranquillidade e íoi
á rua chamar um gunrda-eivü, dizendo-se
roubada em grande qtinnlidado do dinheiro.

O guarda, indo ao local indicado c nada
podendo fazer, pois tudo lhe parecia lautas-
tico, visto que Sarah não explicava cousa
com cousa', resolveu leval-a ao districto,
nprcsentnndo-n ao commissario Eugênio,
que eslava de serviço. Este, polis declara-
ções dc Sarah e pelo que úe promplo con-
seguia apurar, concluiu que sc tratava de
uni roubo simulado, c por isso delcvc-a in-
communicnvcl,

I.ogo que a prisão de Sarah chegou ao co-
nliecimcnlo de suas viclimas, cstns affltii-
rnm cm massa á delegacia, apresentando
queixa,

Prosogüindo nas diligencias, o commissa-
rio Eugênio deteve o amante dc Sarah, as-
sim como o carregador Américo dos Sanlos.
«Uie fazia o transporte dos nicUeis. Essa 111c-
didn foi tomada porque, cm suas declara-
ções, Sarah dissera qne ás 13 horas o car-
regador para lá conduzira o dinheiro e que
o seu amante n tinha vislo conferir, lis-
ses dous pontos estão em, completo desaecôr-
do, pelo depoimento dos dous.

São as seguintes as víítimas dc Sarah :
Berlha Rhtis, 1:100?; Ida Vasinas, 250$; So-
phin Fleiiiss, 400.?; Annila Wald, 51)03; He-
lena Dnycr, 'IOO*?; Dora Pise, 030?; Rcgihn
Leisbcm, 400?000.

As diligencias proseguem, aguardando a
policia do 'Io districto o depoimento dc Lola
Kreisscn, sócia de Sarah, para, em juizocompetente, solicilãr a sua prisão prevon-Uva,
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íaüencia dos Correios
Pagam justos e peccMôres
Ha dias policiámos que no balanço dado

na agencia da rua Conde de Bomfim, a car-
go de D, Rosa Chaves Pereira, foi encon-
trado um desfalque. Aquella senhora, queha 14 annos exerce as suas funeções eomcritério e zelo, justifica-se dizendo ter enlre-
gado o dinheiro ao official da ContabilidadeArlindo Emílio Rodrigues.

Nos Correios a convicção geral d dc quea pobre senhora diz a verdade. Entretanto,
perante a lei, cila é responsável, pelo me-nós emqunnto não sc apurar a culpabilidadedo funecionario que fez jiisliça pelas suas
próprias mãos. Dahi o motivo dc ser pedidaa sua prisão á policia.

Como D. Rosa não entrasse com a dif-ferença do balancete dentro das 48 horasda lei, foi presa c está 110 corpo de agentes.
Consummou-se, assim, uma injustiça.

Os nossos moveis sao
fabricados unicamente
para ás pessoas de
gosto aprimorado.

Leandro Martins & C,
OURSVES, 39-4143

OUVIDOR, 93 95.
•"•Mb»

A luta contra o analphabe-
tismo

Vão aiigmenlando dia a dia as sympathiasdedicadas á patriótica causa defendida peloGrande Comitê de Propaganda contra o Anal-
phnbetismo no Brasil. Entre outras, o secre-tario geral desse "comitê" recebeu nestes ul-limos dias ns ndhesões dos Srs. Raul Peder-neiras, conde de Affonso Celso, Rocha Pom-bo, Aurelino Leal, Caetano de Faria, Alcxan-drino de Alencar, Olympio Agobar de Oli-veira e J. J. Seabra.

Dr. Dario Pinto
do Hospital da misericórdia. Clinica medica e dascreanças. Consult. Carioca 44. Das a ás 5 horas.

Barcas de Paquetá
Publicamos na 4' pagina as modificações•cilas ,10 horário das barcas de Paquetá c

que entrarão em vigor amanhã.-
^W»

DE. NOGUKIRa — Grande Depuntivõ
•tbxSanf^ -¦;- - - *- - .^^ner»! Mendes, 

"de 
Moràe».'

recém compradores
para o material inservivel

do Exercito
O general Mendes de Moraes, chefe da dire-ctoria do mntcrinl hellieo, levou hoje ao gene-rni Caetano de Faria as diversas propostas fei-lasjior industriacs desta praça para a ncqui-siçao do material inservivel, que cm grandequantidade existe nos diversos departamentosdo Ministério da Guerra.
Essas propostas tém contra alias o voto do

O CtierloquinHio
""""¦',—  —...¦ 1—,

cnmmunica ti creançada da Capital e de lo-
do o Brasil que contará a sua primeira anen-
lura nu próxima terça-feira, f> do setembro,
eni um lindo fuseieulo itlustrado, que cushi-
rá apenas duzentos réis,

1 mtm .,.—.

Por 8^000 apenas, pude adquirir-se um
bilhete premiado com 100:000^000, na
extracção do LOTERIA FEDERAL, a
realisar-se depois dc amanhã.

A política e as eleições do

O Sr. Octacilio do Camará
protesta; o Sr. Nlcanor

protestará
O 3r. Oclaciliot

Sob pretexto de falar sobre a .ida, quandohoje na Câmara sc procedia á leitura da
mesmo, o deputado Octacilio dc Cainará disse
que hontem, era npnrtc, considerara liumi-
llinnte o adiamento das eleições federaes. Ii'
dahi S. Ex, foi desfiando as seguintes dccln-
rações:"Todos sabem que durante muilos nnnos
representei o pari ido de rencçno ao grupo
chefiado pelo senador Augusto de Vnsconcel-
los. Fallceendo, porém, esle, fui procurado
pelo Sr, Tbomaz Delfino e seus compauhcl-
ros para assumpto eleitoral. Depois dc ouvir
meu preclaro chefe, o conselheiro lluy Bar-
bosa, entrei na lula a favor da candidatura
Tliomaz Delfino, desprendido de lodo de
qualquer interesse subalterno, e lendo cm
mira simplesmente os superiores idenes do
üist rido."

Couta em seguida o orador que, com gran-
de surprezn, apezar do triumpho indiscutível
do Sr. Tbomaz Delfino, tomou assento no Sc-
nado o Sr. Irineu Machado, graças aos recur-
sos da desmoralisação. Abertas' depois duas
vagas 110 Congresso Federal, pcln renuncia do
senador Sá Freire c do deputado Tbomaz Del-
fino, o orador, que regressara dc nina via-
gem, foi procurado pelos seus companheiros
afim dc proinctter prestigiar os candidatos
que apresentaria o governo. Respondeu quesim, que estaria promplo a collnborar com o
governo uma vez que a verdade eleitoral ap-
parecesse a scintillar sobre as urnas, uma
vez que as eleições não representassem, como
aconteceu com a candidatura Irineu, o tri-
unipbo da fraude c da mentira, porquanto,membro da maioria governamental,, o orador
não teria nenhum interesse cm abandonar
uma causa que eqüivalia á defesa dos inte-
resses supremos do Districto Federal.

O Sr. presidente da Republica, porém (e
aqui o orador se agita c se torna vchemente),
cm vez de fornecei' os meios tendentes a es-
tabelccer a verdade eleitoral, procurou uns
derivativos em termos nffrontosos para os
brios do Districto Federal. O Sr, Octacilio,
então, indignado, recorreu aos seus compa-
nheiros, pedindo-lhes que o acompanhassem
serenos c resolutos na defesa da autonomia
do Districto, Encontrou, porém, desejos va-
gos íiiins, evasivas cm oulros, c nunca o am-
paro fecundo dc que tanlo necessitava. Re-
solveu por isso seu próprio sacrifício. Queria
cair, mas cairia dc pé. Recorreu ao .Supremo
Tribunal, pedindo "habcsa-corpus" para piei-
tear as eleições, ou melhor, para acabar com
a excepcional odiosidade do art. GO, que es-
labclccc para o Dislrieto Federal uma dimi-
nuição aviltante que não existe cm nenhuma
circumscripção da Republica. Não encontrou,
infelizmente, apoio 110 egrégio Tribunal. Não
imporia: prefere, como já leve oceasião de
escrever, ser o lobo crrndio da fábula, sem
teclo nem osso, mas gosar da aecidciitada li-
herdade, a ser o cão anafado, mas acorrenta-
do por quem lhe dá os manjares. Está dis-
posto a ir ás ultimas para obter a queda d.i
affronlosa medida do art. 1)0 c, revogada queseja tal disposição da nova lei eleitoral, ha
dc amparar o governo e seus amigos. Em-
quanto assim não acontecer, S. Ivx. ficará so-
sinlio, mas pugnando sempre pela dignidade
do Dislrieto. Todos os seus companheiros po-dem afastar-se; S. Ex., não. E' por isso querepele a phraso do Jardim das Oliveiras,
concluindo seu discurso: "Etiamsi omnesj
ego 11011" I

O Sr, Nicanor
Pediu logo a palavra o Sr. Nicanor Nasci-

mcnlo. Nefíou-/i o .presidente, lembrando-lhe
que se estava a fazer a leitura da acta. S.
Ex., porém, declarou que ia falar sobre a
mesma c, deanle dislo, começou por nffir-
mar que eram exageradas as palavras do Sr.
Octacilio de ("ninará, Não estavam ainda em
jogo as eleições federaes, c sim as municipaes,
Quando aqüellas viessem á discussão, o ora-
dor lavraria lambem eloqüente protesto
contra a excepção com que ferem o Districto
Federal, e se bnlrcin pela revogação do ar-
tigo 00. Não pertence, porém, á cavallarla lies-
panbola do século XIII e não vae, tão fora
dc tempo, combater moinhos dc vento.

Por emquanlo diz apenas concordar com o
adiamento das eleições municipaes, que cnpl-
tula de serie de cios numa mesma cadeia de
fraudes, e avoea a si a iniciativa de haver
falado a lal respeito com o Sr, presidente chiRepublica.
-""'""  " ¦—«*- ¦«ne*» ¦¦
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Uma interessante parodia
á inspiração do Sr. Bueno

dc Paiva
O Sr, senador BuOllo dc Paiva descobriu

pnrn transferir ns eleições federaes do DU-
iricio, um projcclo que considerava dc tili-
liil.idc publi.-.i a Academia dc CoiniliorelO.
As grandes iiléns ciicoulruiii sempre iniili-
dores. Nn ordem du dia dn Câmara, boje, o
Sr. Flnvlo dn Silveira, por sl o por vários
collcgas dc bancada, apresentou nn projcclo
de crcdili) de ttÕ:507$loO. paru pagamento 11
I). Cccllln Toledo de Oliveira Silva e oulr.i,
cm 2' discussão, u seguinte emenda:"l''lc,'im adiadas pnrn o primeiro domingo
de abril dc 11)17 ns eleições federaes pnra
preenchimento de vagas existentes 011 que
sc derem 110 corrculc auun, nn Ciimnrn dos
Dcpulado'. ou no Senado dn Hcpiiblica."

» m*m ¦ ¦
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Uma sessão suave
Senado

A sessão do Senado foi quasi sem impor-lancia. Presidiu-a o Sr. Urbano Sanlos,fada a acta pelo Sr.- Mclello, íoi, sem ob-servaçoes. approvada.-
Não houve expediente, nem oradores.fsa ordem do dia foram encerradas, sem(Icbalc a 8* discussão do prSjeclo do Sr.João Luiz Alves, que amnistia todas as pes-soas envolvidas em fados politicos e conne-xos, passíveis de saneção penal, oceorridosno hslado do Espirito Santo, cm virtude dasuecessao presidencial, o a discussão única(Io parecer da commissão de policia opi-nando pela concessão de Ires mezes de li-

çença ao senador Adolpho Gordo, para Ira-lamçnlo de saúde, fora do paiz.Não houve numero para as votações c foilevaniada a sessão.-
Esleve hoje no Senado, cm visita aquella*'Casa do Congresso Nacional, o Sr. ininHioda Rússia. S. Ex. foi recebido 110 salão dchonra, pelo Sr. Pedro Borges, Io secretarioda mesa, e demorou-sc algum lempo em pa-lestra com diversos senadores.-

.,^0,ra ,cafe» chocolate e \}Qn\30as soMoinho de Ouro — Cisiisaíl© camas imitações»
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O SR. MINISTRO DA GUERRA TOMA'
CONHECIMENTO DA RECUSA

DA CONFIANÇA INDUSTRIAL
Umn das obrigações das juiilns de íili.in.'

mcnlo e sorteio militar, üsnnlluuliis por ,,.,
capital, é u de ciivini' officios rts fiibricn«, iV.
pi.rlições e lugares onde existam Íimsllcli()S
solicitando dos dlroctoros 011 chefes dc ,A./,
viço, cm resposta, n lista dos ompregndos pur.io (illslnnianto que u lei determina.

A junta do 16* districto, quo fiinecloiüi nnCollegio Militar, sob o coiniii.-iiido do coi'(iii*>|
Di.riu-llas, jiirlsdiccionniido o bairro dc \* 111;%
Isabel, como <le direito, enviou um offlci.i .',
Conipanhia Fiação e Tecidos Cunfiuiiç:»
Industrial, sollclinudo a Jisla dos cnipiejin-
dos diiqiiclla fabrica.

Tempos após u recepção do offlelo, o dn...
clpr da companhia, cm resposta, niniidnii nm
longo olfieio, cm vez dn relação sollciliuia,
allcgando que, cm virtude do aviso do 'J0 de
outubro do 1!(()«, expedido pelo failecido
marechal Xavier da Cainnrn, enlão ministro
da Guerra, não se sentia cm nada obrigado .<
satisfazei' o pedido do coronel, como lauibcin
não sc julgava com autoridade para compeli ir
os seus empregados a satisfazerem a oxigenei:»
da lei actual do sorteio.

Iiis o aviso cm que sc cslribou o director da
fabrica:"Srs, chefes do estado-maior. — Altctiden*
do ás jusl.is ponderações apresentadas pclnCentro Industrial do Brasil, em (fficio .jne
mo dirigiu cm 11 do corrente, declaro-vos, pi-ra que tenham seiencia disto as juntas dc aiis-
lamento inililnr, quo os chefes dos estnbele-
cimentos induslrines c agricola?, n nneni fo-
ram distribuídas listas de rccenscamcnlo, na 1
estão comprchendidos na disposição do ai ti-.,
115 do regtilnmenlo npprovndo pcln decrila
n.G.947, de 8 do maio ultimo, pelo fneto de mij
rcstiluircm completas taes listas, porque >f>i
dispondo clles dos meios para fazer os respccli.
vos empregados mencionarem seus nomes, ul.»
des e naturalidades, não podem as omissões
havidas ser consideradas fraudes. Confia, \m-
rém, esle ministério, que os chefes de tnes e.-
Inbcleclmentos envidarão juulo aos seus cn-
pregados esforços pnra que clles prestem cs-
clnrcclmcntos precisos para o cumprimento de
unia lei que só tem em vlstn a preparação
para a defesa dn pátria. Saúde e fralcrnidaii'.-.— (A) João Pedro Xavier da Câmara".

Recebendo o coronel Dornellns o officin do
director da fabrica, apressou-se em envial-s
ao general (Inbino Bcsotiro, inspeelòr da ;.•
região mililar. oim -'"'•¦ deu conhecimento ao
Sr. ir'

Rcccmciiuu-u o ......eriil Caetano de Faria, c
depois de lcl-o, deu o seguinte despacho ã
coiiiniiiiiic.icão do general Glibino:"Em solução no officio cm que trnzeh *.o
meu conhecimento ter o director dn Cmu-
panhia Fiação e Tecidos Confiança Industria
devolvido o mbrnnco ns lislas para o nc.
scainenlo militar, com a allegnção dc nãu '.«¦/
meios de compeli ir os seus operários n lazer
as declarações exigidas pela lei, declarai;
aquelle director que fico seiente dn coinple-
Ia falta de ascendência moral que o mesmo
lem sobre ó's seus empregados, in Io esle mi-
nisterio recorrer a meios indircclos para ;¦¦;-
sol ver o caso, certo como está dc- que só áqiie -
Is motivo c não o completo despreso pcla'i!c-fesa nacional, cuja acção protectora sc c.l.ii-
de á sttn própria fabrica, podia ter molivad»
n resposta que deu ao presidente da junta do
alistamento do 15o districto desta capital"
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oos soDeranos tazem
aooos iioie

Faz annos hoje a rainha Guilhcrmina üle-
Iena-Paulina-Marin), dos Paizes Baixos li' afilha do failecido rei Guilherme III. eu Ire ns
aciones soberanos europeus, um dos (pie mai-i,
ao instante, merecem a admiração de indos
os povos. A rainha Guilhcrmina soube, com
a sua polilica pacifista, ronserví.r sempre a
llollanda afastada do abysmo, iivrando-n le
rolar também na voragem da guerra tremeu-
da (jue ora ensangüenta c cnliita a Hurop.i,

Ü Sr. ministro hollandez, acreditado ju.doao governo do Brasil, Sr. Zeppelin Übrèiiuil-
ler, não dará a costumada recepção na lega-
cão, por motivo da situação que alravcs-a a
humanidade, pasmada deante
conflagração curopéa.

do liorroí ua

ra,

il 1
(IO

Também o imperador Y/osliito commeiv
hoje, a passagem do seu annivcrsário 11
cio. O soberano do Japão, continua;!.!
obra de seu pae, é verdadeiramente idolal
por seu povo. Dcvc-sc-Ihe o progresso cada
vez maior, real. do Japão, resurgido pelo im-
pecador Mutshuito.

Ü Japão, sabe-se, toma parte na tiviiu ihI.i
guerra actual, ao lado das nações que lii'iun
para a exterminação do prussianismo. I'ur
esse motivo, uão haverá na legação, 1:0 ll:o, a
cosi uma d a recepção.

II
i

h e garganta, 20, Assembléa, dns -2 ás I, A's
Dr. Hilário cie Gouvêa-1,
riz e gargandas, quartas e scxlas.

—*c^3i5>-
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O que informa a Câmara
Svndical

O Sr. ministro da Fazenda, allcndeiiiiii /[
requisição do Sr. Pires de Carvalho, i'ei!:i por
intermédio da Câmara, a proposilo da Com-
panhia Cessionária das Docas do V u
Bahia, reinctlcu aquella casa do Congrc
deral as informações que llie foram pi
licla Câmara Syndical dos Corretores ii
dos Públicos.

Deslas informações, cxlrahii - .s os seguia*
les e principaes ponlos:''As acções da Companhia Cessi >i; 'a
das Docas do Porto da liahin, em nunii-io de
.250.000, admiltidas á cotação ..fficial dn Hol-
sa, representam um capital dc :'5.00n:fiflOf,
lendo as suas entradas sido feilas: em dinlifi*-
ro, nu constiluiçãp dn companhia, lO.Oi'0
OU 20 "',"; cm dinheiro, cm l(i de julho d
1.250:000.$ ou 2 ]|2 "í"; em bonificacõi'^(i de fevereiro dc 1007, 13.750:000$ ou 21

A companhia, apezar dc ter sido 11.¦;
cotação de suas acções integralisadus, cnnsl-
dera com tal tido o seu capital, eoi.fo me.i-'-
snm os seus titulos (cautelas) em ciivnla,,io,
importando esla integralisação feiln nimbi por
valorisação em 25.000:000? ou 50 "j".

A importância dos empréstimos contraindo',
pela companhia, cujo registro foi requerido á
Câmara Syndical, é de 75 milhões .,.¦ n '<><.
com bypotliocn dos bens e do próprio coi.tra-
to de exploração do porto da Bahia, conforme
esçriplürn lacrada em notas do tnbelliáo lh'';
miro de Moraes, livro 223 fl. 2G verso, cir. f''
dc maio de .1009. "

E ainda isto dizem ns informações:'•Consta cm actos de asscmliléaS de ;•:.?}«'
instas_'publicados, que a conipanhia cou!
posteriormente oulros empréstimos, cm
tia elevada, dos quacs a Gamara Syi. '•
tem conhecimento por não lhe ter si.'"
rnia_ a sua cotação.

Não consta do archivo da Câmara S
que a companhia tenha distribuído dy
algum."

i.liati-
; nào

ndiral
.li-llllO

100:000*000 por 8^õüí*« ímportanie pl^-
no da LOTERIA FEDERAL a €xlra!»f-
se tíepois de aitt-anhã.

ngiu o milheiroo numero
de voluntários de manobras
Encerrou-se hoje, definitivamente, a

Scripção para voluntários dc manobras, «i
gimlo o numero de 1.000. Também Jia r
gião, com sede em Nictliejroy, es>.io .'^

.essas inscripções, desde honlcm, só tcni..<
; hiôcriplo um único candidato..
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As cláusulas
para o

humilhantes
Brasil
colhida Uin-

(ifll

A GUERRAI *SÃSSÍéS? I
de outubro

'remos 11 informava", collllütl na me
íonlo, dc i|iic fui cucumlnl111.dll a incmb
governo, e peJn segunda ve/, uma proposta
para a prorognçiio do "lundiug loiiu por
111:1 is Ires annos.

Abslcr-nos-cinos de (|unl(|ilcr commcninrlo,
por crermos que biistiiin as cluusulus dessa
proposta puru inoslmrein quanto .Ha encerra
Ue liumilhaiile pnrn o llrasil.

A proposta estabelece o pagamento d-i s;--
giiinie forma: liá "|" no primeiro niinu, fid "'¦
jhi segundo o 7."> "|" UO terceiro, sendo o di-
nheiro nccesFiirln para esses juros -- cerca du
il milhões esterlinos — ndcnnlndo pelos ban-
iptclros,

Pnrn garantia da opcraçÇo 0 governo iii-
lia li deposito, no llniun (Io lli-asil. do prcdtl-
cio dn (pinta ouro cobrada nas tilfandeglis c
ijuc seria clcvaiia lauto quanto necessário
para satisfazer esse compromisso.

Além disso, .será recolhido uo mesmo Banco
o pioducto do Imposto do U "," ouro sobre ' \-
dos os portos da Republica, mesmo os qui
3tào eslão «elido inclliiirados, c o porlo de
S:inliis, que, sujeito á lei dc li8, não cobra
liqucllc Imposto.

A quoln dos nrrcudnmçulos dc estradas de
ferro e portos será eguitlmontc empregado
na garantia dos pagamentos.

Os credores exigem do governo brasileiro c
equilíbrio orçamentário,, suspendendo-sc lo-
lias as obras publica.;, cxccpluadns apenas s
ipte são feilas em virtude dc contratos com
estrangeiros, eortaudo-se Ioda-- as despesas
jpie nau sejam slrlclnuicnlc obrigatórias e Iam
laudo os impostos que se tornarem neecssa-
rios

O governo — outra exigência dos credores
— resgatará Iodas as empresas de portos, pa'-
gandu em titulos ouro de fi "," e as arrendai i
jis mesmas conipanhias. •

M;iis exigem os credores (tue o *;ovcrno bra-
silciro consintn cm que laçam parle da .id-
minislraçfio do Banco do Brasil dons ivpre-
sontantes dos banqueiros inglezes francezes,
paia a fiscalisaçiio do novo "funding".

São essas as principaes «.'.ausulas da pro-
posta, que — não pode haver duvida algu-
ma — será terniinantcmcute repcllidn pelo
governo.
A repercussão da proposta na

Associação (jommercial
' Na sessão de hoje da Associação Commer-
ciai o Sr. Dr. Sampaio Corrêa, li propósito
de outras medidas a que em outro lugar o-;
referimos, disse que concorda cuni uma nova
solicitação á Câmara, pava reduzir á perceu-
tagem de accrcscimo sobre o imposto ouro na
Alfândega. Declara, porém, que qualquer .na-
infestação da Associação Commercial deve
ser feita de modo que fique externado o pen-
snmeiilo dc cada uni dc nós, isto é, que a .'.s-
sociaçao fa/. questão absoluta do pagamento
do ""funding".

Ji' forcado a fazer esta declaração, porque
leu hoje em uni jornal noticias sobre uma pro-
poslii que, infelizmente, pódc affirmar, ..ão
verdadeiras, em seu.- termos geraes, de .v-
1'üi-mn uo "funding",

Deseja-se implantar no paiz o regimen do
Iigyplo, pois outra não é a conclusão do que
se lé llll noticia publicada.

A Associação Commercial pódc fazer as
reclamações que entender, cerio do qne sú
dará, dc agora em deante, o SOU voto si nós
declararmos ao governo, mui clara e positi-
vãmente, que uão peiinilt--emos a reforma
do "funding", sobretudo como a projecto-
ram, islo é, traduzindo uma indignidade.

Jira. o que linha dc dizer, com a con-
seiencia tranquilla ile quem sabe, dc modo
seguro, que buúvc, na verdade, a audácia de
apresentar a proposta de reforma do "fun-
ding".

¦ «w» ———»
Um vendedor de cocaína

S. PAULO, .'ll (A. A.1 — O i!" delegado de
policia,lendo tido seiencia de que nm indivíduo
dc nome Luiz Berüne, porteiro do lioU-l dos
Cslnmgciros, á rua Xavier de Toledo, vendia
cocaína cm larga escala, enlre as mundanas,
tratou de apurar o fado convenientemente,
afim de punir o culpado. Veiu a si.I.cr :i,.iclla
autoridade que Bertine sc fornecia da droga
ua pharmacia Inleriiaciontil, á rua Quintino
liocaynva li. 18. Hoje, foi 0 porteiro do lwlcl
dos listrangeiros pilhado cm flagr....te n-go-
eio, comprando vários vidros de cocaii:.. ao
pratico daquelia pharmacia dc nome Orei-les
Seixas Salles. O pliitrninceutieo, ) uuco escru-
pnloso c Luiz Bertine foram presos c autua-
dos na Central da Policia, devendo ser pro-
cessados. Bertine c casado, contando 41 annos
de edade. c reside á rua da Moóca n. -WL
,i > —HWr--  — *-

Cs créditos extraoiteios
O Sr. ministro da Viação

procura evitar um de
grande importância

O Sr. minislro da Viação, por aviso de ho.L
lembrou no seu collega dn Fazenda a conve
iiiencia dc ser adiada a solicitação ao Congrcs-
so Nacional dc uin credito extr:.-uu....io, ouro,
afim de. alteuder á deficiência ia renda . ic
constituo o.s fundos ila Caixa Especial de Por-
los liara quando ficasse verificado ser im-
prescindirei, bem como a sua determinada im-
jiortiincia.

Explicando essa sua lembrança, o
Tavares dc Lyra diz que é possível
Especial de Portos custear as suas

inda com a receita orçada para o
anuo, e cpic não entrou nos cálculos
a Dirccloria Geral de Contabilidade

a a ..nivcniencin,
q..c será no mini-

o-.tro, e ......

Osrassos vão Invadir
a Bulgária

NOVA YORK, 31 (Havas) — Teie-
gramma official de Bucaresl datado de
antc-honlcm informa que as tropas rus-
sqs já iniciaram a passagem através do
território rumaico.
Mm elUMo búlgara oc-
eoijsaisa pelos rumalcos

PARIS, 31 (Havas) Tclcgramma rece-
liido nesta capitul dú curso & noticia ain-
da nâo confirmada, de que as tropas
rumoicus oecuparam a cidade bufara dc
Rustcliuk.

Os lusOriacos aban-
tionarn parte daTran-

syswania
NOVA YORK, 31 (A NOITE) - Ra-

giogrnpham dc Berlim:
«0 estado-maior austríaco declara que,

deante da invasão subila das tropas ru-
míticas, as torças austríacas vão aban-
donar. ao inimigo parte da Transylvania,
afim de fortalecer as suas linhas, encur-
tando-as.»

Sís ruinaicos oceu-
param Kronstadt e

Nagy-Zegen
LONDRES, 31 (A NOITE) — Cir-

calou honlem de noite o boato, e agora
annuncia-se que elle está confirmado, que
os ruinaicos, depois dc anniquilarem as
tropas aiistro-hungaras que lhes saíram
ao encontro, oecuparam Graud (?) Krons-
ladl c Nagy-Zegen.
O castigo dos traidores

PAUIS, UI (A NOITE) — Um jornal de
Moscow, noticiando <pic foram construídas
quatro pontes sobre o Danúbio para darem
passagem ás tropas russas <|ue vão atacar
a llulgaria, através da lUniiania, diz:"A Ilulgriria, ingrata aos seus lllierlado-
res, será agora castigada. O rei Fcrnnudp
póde-sc jy-eparar para, em companhia do
rei Constantino, da Grécia, c das suas espo-
sas c corlezãos, fugir para Berlim, porque
os diiis dos seus reinados eslão contados."

Uma circular do ministro
O Sr, ministro do Interior enviou no Io tup-

pleute do .substituto do juiz federal da 1* Vara
du secção dn Dislricto Eedcrnl, nos primeiros
sccrelarins do Sentido o dn Ganiam dos Depu-
linlos, no juiz federal da 1" Vura, aos pi- si-
dentes dn jin.tn apurndurii dns eleições federaes
uo Distrielo Federal e no dn conunissão do alis-
lamento eleitoral uo Dislricto Federal o :c-
f-tdulc aviso-circulnr:"Coiisiderandii que só a 8 de outubro pro-
\imo Icrmliin o praso dentro do (|iml devo roa-
llsnr-sc a eleição para preenchimento das va-
l,'ns de representantes do Districto federal uo
.Senado c nn ('.ninara dos Deputados, ora exis-
tentes; considerando «pie um só alistamento
regular foi feito nestes últimos nunos .ia cn-
pilai da llepiiblica e não f\.< i excluídos os
inorlos nem os que mudaram dc residência;
considerando cpic o Senado já npprovou n re-
solução tle adiar a eleição referida pnrn o pri-
ineiro domingo dc abril do anno vindouro,
juntamente com a dc intende..'.os inunlcl-
pães, afim dc ser effectundo na vigen-ia dn
nova lei dc alistamento eleitor;.!; considerai!-
do que, por motivo idêntico u Câmara dos
Depulados lambem deliberou que só no dilo
mez ile nbril scjani escolhidos os novos in' i-
dentes; Flen adiada para 7 de outubro vindou-
im ii eleição marcada para 8 tle setembro pro-xinio, dc um senador e de dous deputados pelo
Distrielo Federal, o que jwrn os fins conve-
niciiles levo ao vosso conliecIrr.cu'.j, Snudc e
fraternidade. — Carlos Mnxlmlllnno."

» •*•*• —__

fl mulher assassinada
em Jacarépaguá

A' tarde, no necrotério, foi feita autópsia
dc Anaclcta Maria da Conceição, encontra*
da morta no logar Snccnrrão, em Jacarcpa-
guíi, no '.'l" districto. Ficou constatado ter
sido ella assassinada a foice, num golpe
profundo, que quasi lhe deceprui o pescoço,cortando-lhc as artéria'-. Outras lesões apre-
sentava o cadáver.

-mfm-

Uma acção de honorários
médicos

Novos suecessos dos italianos
I.ONDIU-S, ill (A NQ1TE) — Resumo do

communicado official italiano de hoje;"A artilharia austríaca eslá bombardeando
Gorizia e as nossas posições em Arsiero, no
Adige, no lirenla, no valle Lngiíriua, no valle
do Astico c cm outros pontos. Os alpinos fi-
zerain novos progressos nas alturas a no-
roéstc do Cnuriol, fazendo alguns prisionci-
ros e capturando material bcllieo. Foram lo-
madas dc assalto as trincheiras austríacas
na região do líntle, sendo feito 117 prisio-
neiros."
Ecos dos funeraes do general

Chinotto
PARIS, :il (A NOITE) — Os jornaes pu-

blicam telegra minas de Roma dizendo ter
cansado grande impressão cm Ioda a Italia
o discurso pronunciado pelo duque de. Aosla
junto á sepultura dó general Chinotto, uni
dos beróes de Gorizia ó Mo ufa Ícone
Von Hindenburg, impressiona-

do, adoeceu...
LONDRES, #t (A NOITE) -- iWm os

jornaes dc Amsterdnm que o marechal vou
Hindenburg adoeceu, impressionado, ao que
parece, com os formidáveis exércitos russos
que semanalmente surgem deante das' li-
nhas de leste.

¦ mf*. , i —

O Estado do Rio effectua mais
um pagamento

0 governo do Estado do Rio telegraphoti
hoje para Londres, pondo á disposição du
seus credores a quantia dc 8-1 mil libras,
que se destina ao pagamento dc juros c
amortisação dc sua divida externa c rela-
tivo ao "c.oupon" que sc vencerá a Io de
outubro,

_ ,—. , mia*, —

Um chauHeur absolvido
0 Dr, Silva Castro, juiz da 2a Vara Cri-

minai, absolveu boje, por considerar o faclo
casual, o "ehauffeur" Joaquim Soares Dar-
bosa, que, em 25 de julho deslc anno, á
rua Sete de Setembro, atropelou, com o car-
ro que dirigia, a José Bodin, ícrindo-o.

Pediu cinco contos e o juizmandou pagar um
O Dr. Alberto Salema Garçon Ribeiro mo-

VOU, pela 8" Vara Civcl, uma acção conlra
Paulino Fernandes dc Faria Machado, afim
dc que fosse este condemnado a lhe pagar
a quantia dc 5:000?, relativa aos serviços
médicos que prestou ao pac do réo, que, ape-
zar dos esforços da seiencia, vciu final-
mente a fallccer.

Ü réo iipresenlou embargos e o juiz, dc-
cidindo a questão, recebeu esses embargos,
cm P.arlc, por julgal-os procedentes, e con-
dcninoii o réo a pagar ao autor a quantia
de 1:100$, relativa a 2Ü visitas médicas a
80? e 1" a 15Ç00O.

A reunião da A. C.
Os novos impostos, o
Instituto das FalJen-

cias, etc...
O Dr, Pereiro Lima abriu n sessão somniifll

da As.oi-iiiçáo Coniiucrcinl «aiidando o novo
sócio liuiiorarlo desse in.slltiilo, o COIISUI de
Porliitnl, Dr. Alberto de Oliveira, o agrade-
COIldo n presença ú reunião do Sr. Campos
Anuíra!, presidente dn Assoclnção dos Empiv-
gados nd Coiuniercio. O Dr, Alberto de 011-vclrn iigrndeceu ns palavras quo lho ondero-
çoil 0 presidente da Associação Cuiiinicrcial.
jiiiiliiiitío os seus projectos a pôr em pratica
nas funeções do seu novo cargo. O Sr. COUBtll
de i'in-iniial tratou, em seguida, do Inlcriam-
bio commercial luBÓ-brasllolro, fiindamcnlan-
do sua Idéa a respeito do entreposto ile Lisboa.

Leu-se depois o expediente. Piissaiido-fe á
ordem do dia o Dr. Pereira Lima deu a pa-
lavra no Sr. Francisco Leal, que leu o relato-
rio da commissáo incumbida de estudai' a lei
das isenções, concluindo por islu. de acco •-
do ca Dl iis suggestõcs du Dr, Carlos Peixoto,
manifestadas na sessão anterior da A. C, c
necresrido de uni longo quadro demonstrativo
dc Iodas as empresas, sociedades C outras iu-
sliluiiõcs que gosain dns regalias das isenções
de direitos. O relatório assim concluo, lex-
lualmtnte:".Nfo compele a esta coinnilssão suggerir,
por Qualquer fôrma, disposições legislativas
sobre o momentoso assumpto.Os dignos mem.
tiros do Congresso Nacional siibein, melhor Jo
que todos nós, o que devem resolver sobre o
caso. Seja, todavia, permittido a esta com-
missão lembrar á dirccloria dcsla casa a con-
veiiiencia dc sc solicitar do Congresso Nacio-
nal :

1) prohibição de isenção de direitos para o
material, mercadorias ou m gêneros imporia-
dos pelo governo para uso das repartições pu-
blicas. desde que, desse material, mercado-
rias ou gêneros haja similares no prodlicção
nacional, nos termos da consolidação das leia
das alfândegas;

ü.i obrigatoriedade de pagamento de direi-
los de importação c consumo por parte das
empresas que, em virtude de seus contratos,
já gosain de favores de isenção; devendo nes-
te caso ser rcstltuida a Importância dos direi-
tos cobrados, logo (pie tenha sido provado o
consumo dos artigos importados para os fins
previstos nos contratos respectivos;

ill concessão dc isenção absoluta, ou fixa-
ção de taxas reduzidas pnrn os gêneros dc que
não haja similares no paiz, desde que esses
gêneros ou produclos sc destinem ao preparo
do solo, extracção dc suas riquezas ou desen-
volviiiieulo das suas industrias nnturaes c
extraclivas".

A commissão encarregada dc dar parecer
sobre o Instituto das Fallcncias declarou, a
seguir, ter recebido uma moção de confino-
ça do commercio desta praça, nssiguada por
cerca de 000 negociantes.

O Sr. Francisco Leal disse, por fim, qnc a
conjmissão da directoria da Associação in-
cunibida dc representar esta no çntcrrnmcntodo Sr. Scrvulo Dourado desobrigou-se desse
compromisso. Pediu o Sr. Leal um voto de
pezar em nela pelo passamento do operoso
brasileiro, cx-director do Lloyd.

Ladrão que mata ladrãoIUma serenata que
gorou...

justificou aqucllc seu ctdl
desse pedido ao Congresso
mo um credilo de 7.980:000?
1-.,115:0 ipel.

Sr, Dr.
a C:.:.*:a
de-tpasa.s
corrente
com quePublica

íuspecçüo á flolüha e aos
estabelecimentos uavaes

do norte
Foram designados o capitão-lcnente Júlio

fiamos Zany col0 tenente commissario Hei-
miro de Oliveira Pinto liara ajudante dc or-
tlcns e auxiliar do capitão dc mar c guerra
JBarros Barreto, no: .cado para inspecei mar a
llutillin, navios c estabelecimentos navaes do
Jioi-lc, desde o Amazonas até ao Eslado do Ei
pirlto Santo.

¦ mm)**. I

Â descabeilada agiotagem
na Prefeitura

Procurou lio.jp A NOITE uma grande com-
auissão de membros do Centro Beneficente dos
Operários Municipaes de Obras c Viação. Por
iodos falou o Sr. José Maria de Paiva, prvSi-
dente do Centro, que nos disse ser do toda
iililldádc para os mesmos operários a sauceão
ilo projecto do Conselho Municipal qne auto-
lisa o referido Centro a fazer o desconto dc
8 a 5 ".°, dos salários de iodos os sócios, sen-
<lo o desconto feilo cm folhas,

Affirmou-iios o Sr. Pina que o projecto cm
questão o livra e a seus companheiros dc elas-
se das garras da agiotagem, o maior flagello
(lo operariado da municipalidade, onde os
agiotas pullulnm, cada um mais feroz, mais
feonancioso. Ji observou, nesse ponto, o j .c-
sidente do Centro: é n própria Prefeitura quelhes deixa campo livre ii sua acção nefestâ;'"\\n estamos sem receber vários mezes dc or-Acuado. O nosso soecorro tem sido o agiotai...'

Homenagens sos deputados
belgas

lletribuiiido as manifestações dc apreço .ri-
botadas pela Ciimi -a dos llepresentaiilef. da
Bélgica, á nossa Câmara dos Deputado*.,
a mesa dessa casa do Congresso Nacio-
nal resolveu offerccer um almoço aos depu-
lados Mclot o Buysse, aelualmenlc entre nós,
c que foram portadores dc unia mensagem
daquelia Câmara á nossa.'

Do almoço participarão, além dos Iiomena-
geados c da mesa da Câmara, o Sr. ministro
belga nesla capital, os presidentes das com-
missões dc diplomacia das duas casas do Con-
gresso c representantes dc todos os listados.

. **)**> •

Para oommanclar nm avírjo pha
rolelro

Para coiumandar o aviso-pharoleiro "Te-
neiite Lnlnneyer" foi nomeado o capitão-te-
iicute José \'elloso Pederneiras.

sessão secreta .nal-

Mais um para o rol dos
brufos

Ao xadrez do 4" districto policial foi reco-
lhido, depois de devidamente autuado, o ear-
roceiro Bento Martins, residente ú travessa
das Partilhas n. 80, por ter na rua da Alfan-
dega ãggredido a sucos c pontapés o menor
Alexandre da Silva, de nove annos, residente
á mesma rua n. iiíG, Alexandre foi soecorri-
do pela Assistência.

. m$»*m .

Ila tempos foi stibmcUida a julgamento
na 1" Vara Criminal uma mulher, que, em
um movimento dc ciúmes c despeito, arte-
mossára vitriolo no rosto do amante, qne
o abandonara. O facto passou-se á rua do
Passeio, esquina dc Barão de Ladario.

No dia do plenário, a ré, a decaída Anui-
ta Theodora Rodrigues, apresentou-se aca-
brunhada e durante toda o audiência chorou
copiosaincnlc. Indo os autos ao juiz, Dr.
Auto Fortes, esle a absolveu da culpa, em
uma longa e bem fundamentada senUuça,
cm que abordava o crime pela face passio-
nal. Houve, porém, recurso da promotoria
para a Côrlu dc Appellação, e esta, em ses-
são secreta, decidiu do recurso da absolvição
dc Annila Theodoro.

, ,m,mw. 

fls forças que formarão
na parada 7 de

setembro
As forcas que formarão por occasiâo da pa-

rada le sete de setembro, sob o cornmando em
chefe do inspector da 5" região, general Gílbiiio
r.soijvo, eslão assim discriminadas: Exercite,') 501/homens; Marinha, 1.800; Brigada Boü-
ciai, liSO; c Corpo de Bombeiros, 300.

Além dessas forças formará uma brigada da
nlumríos do Collegio Militar, daqui c dc Bor-
baccnit, com o cffectivo de approximadamcnte
d 00 me nino s.

A iimuntn do ;issusslno con-
íossa o cri mo

Logo dcpoW dn prlsllo de Aiiloi)' Ma-in da
Conceição, o delegado Dr. Abe! n'o Lu/, n iu-
Icrrogou cuni muita Insistência. A principio
nada declarara cllu que elucidasse o crime dc
lliirros l-lllio, Aeossadíi, pinem, nelas llliliols
perguntai do delegado c sendo-lhc dilo que o
seu silencio podia dar-lhe no iu 'Uorlto U'J1 cn-
riicler du cúmplice do crllUO, resolveu ('izer
o quo snbln.

Narrou, cnlão, ser ua muilo lempo n.i.aiite
ile 1'cdro Celeüliiio. Conhece u sua vidn de la-
drão c ns relações I illimis que linha com o seu
companheiro Boruardii.o, o qual morava nn
mesma casa, Scgiinun-fclrn ullliiia, eu!."e as
tu e II horas, os dous chegaram ú casa dis-
Clttludo imiitii aealuradauienlc sobro iiuia
questão de dinheiro.

Tini:.im roubado c veiuuuo o p.oduclo du
roubo, Quando chegou a hora da partilhe ns
dous so dciavlerani e quando entraram em
casa a discussão tinha tomado um caracter
muito sério. Ucrniirdluo tinha uo bolso um
foriuáo, que cila reconhece ser o mesmo cn-
ci ntrado encravado no pescoço du cnd.tver,
Quando discutiam mn dizia:

—Parto-te a cara.
Outro respondia:
—Isso você n. o faz porque uão é Uinls lio-

mem do que eu.
A discussão continuou sempre nesse tom,

até que os dous se uingirnui para um mnllu
próximo da casa. 1'ouco dejiois Ai ' ....i ouviu
a detonação de dous tiros. Decorrido mais ai-
guiii tempo Pedro voltou do matto, mas bú.il-
nho. Antonin pcrguulou-lbc pelo companheiro
e ellc respondeu-lhe s

—O Bernardino foi-se embora.
Mais tarde, enlre as IS e 10 lioras, Pedro

começou a cavar um buraco uos terrenos da
casa.

Sua amante pcrguitloii-llie para que en
nquillo C ellc respondeu que era uma armadi-
lha para apanhar gaios. Mais ou m ,s ás KS
horas terminou ò trabalho, fazendo umn eei>ul-
tura. l-an seguido determinou á amante que
su fosse deitar, pois neliaudo-sc c!la cm iidcan-
lado eslado de gravidez neeessitavn dc repou-
so. Antônio obedeceu. Pedro saiu, só volVtudo
no dia seguinte e logo que chegou ordenou-
lhe (pie queimasse capim cm cima da cova.
Antonia pcdlu-llte explicações sobre o motivo
dessa determinação e ellc explicou que ".o nc-
gocio não tinha dado resultado" e por isso
perdera o seu trabalho.

Mais tarde objcclou á amante que julga i
necessário niudarem-sc dali, pois, estando ella
grávida não podia permanecer numa casa mal
coberta e que a não resguardava do máo
tempo.

Saiu em procura dc outra cisa, encontrondo
uma no Sapé, onde se insinuaram. Ante-' on-
tem mudaram-se, utilisandü-sc para isso de
um carro dc bois,

A' noite, Pedro pediu-lhe 10? que lhe tinha
dado para guardar, e saiu dizendo que i.i ; ra
Nielheroy.

Dc madrugada cila, Anlonia, foi presa c
agora sabe da aceusação que pesa sobre o seu
amante.

Nesse ponto, isso é o (pie pensa a policia,
ella não disse a verdade, porque ainda limitem,
á noite, Pedro foi visto num l)oU.,,niu de Dar-
ros Filho,

Quem o viu foi o cocheiro do rajecão ;ueia buscar o cadáver da sua viclima.

Cordas tle violão que íorani
para a Altanticga

0 bairro dn Saúda lorln hojo uma grnnJescrcnaln..! O "liyron" era portador das cor»ilas dos afinados violões. ,\s "guolns" cos
IrovãdoroR já estavam preparadas o alta nol«te o silencio niictiirno scrln quebrado pelasiiindiiihns e desafios...

Mas — ob falalidadel — o guarda dn Al-
fiiiiilega Cláudio de Figueiredo, de serviço mi
cáes do porlo, desconfiou das caras dos "Iro.
vndorva" quo vinham de bordo do "ll.vron".
Uma revista foi passada e nada menos dc
nus quatrocentos pacatos de cordas para viu*
láo foram npprcheiiilidos.

A policia foi chamado, mas não chegou a
lempo; o guarda era mu só e os "Irovndorcs"
deram ás de Villa Diogo, emquanto si- la-
vriivn o flagrante costumeiro da Alfândega,
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Nomeação ua Justiça
O Sr. ministro (In Interior nomeou o Sr.

Misael Alves Mendes pnrn servir, Interina-
incute, o officio du escrivão da 8" Pretória i-
vel do Dislricto Federal, durante o Impedi-
inenlo (lo cífcelivu, que obteve licença.
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Porqu® as nsaftas vão
Tém sido continuas as denuncias lev.ld.1S

ao conhecimento da policia do lli" dislricto,
conlra umn malta de Indivíduos desoecupn-
dos quo diariamente se internam nas tnaltit,
do Andarah.v, entrando pelas ruas liarão de
Mesquila c Visconde de Santa Cruz, e de lá
roubam grande quantidade de lenha, qnc vão
vender a um enrvoeiro nas proximidades. Co-
mo este faclo representa um crime grave, a
polida já tomou providencias, mandando vi-
gilir as maltas, afim de pilhar em flagrante
os ladrões.

l mtm*. I

D ir. Laureutiao ©Ms-ve
O Sr. ministro do Interior exonerou, a fc-

dido, do cargo de commandante da Guarda
Civil, o general Laurentino Pinto.

Um assumpto irritante
O Sr. deputado Souza c Silva occuparú na

segunda-feira próxima a attenção da Cama-
ra, tratando da renovação do conhecido inci-
dente Zcbnllos, no intuito de esclarecer cer-
tos pontos da verdade histórica, que, na opi-
nião dc S. Iix., foram deturpados ultima-
mente,

Si tivéssemos o direito de fazer um appel-
lo ao deputado fluminense, seria para qne
desistisse do seu discurso. ICm casos como
esse, é preferível que a "verdade histórica"
continue deturpada, a que se insista em nina
questão irritante... Irritante e positivameii-
te cacete...

Uni desordeiro que vae per-
der a fama

Enlre o desordeiro Miguel Marinho Cortez,
vulgo "Miguclito,", dc nacionalidade liespa-
nhola, com ÍIO annos, casado, e o trabalhador
Manoel Baptista dc Andrade houve, á tarde,
na rua Capitão Macieira, uma contenda dc
que resultou o primeiro sair eom diversos
ferimentos na cabeça, feilos a pão por Ba-
plista. liste foi preso cm flagrante.
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Matou o irmão e foi levado
á barra do Jury, que o

condemnou
A' barra do Tribunal do Jury foi hoje leva-

do para julgamento o réo Belmiro Ferreira
Lopes, que respondia a processo dc homicídio,
por haver matado a foiçadas seu irmão João
Ferreira Lopes.

O facto passou-se no logar denominado No-
gueira, em Jacarépaguá.

A victima altereava com sua proge.nltora,
quando o réo interveio, tentando restabelecer
a ordem.

Entraram, porém, os irmãos a ai terçar, até
que Belmiro, bastante alterado, tomou de
uma foice e desfechou vários golpes cin seu
irmão, inalando-o.

Hoje foi o réo submeltido a julgamento,
Após os debates do plenário, os jurados o
condemnaram a 3 annos, havendo desclassi-
fieação do crime do art. 191 paragrapho Io,
para o art. ÜDÕ paragrapho 2°..

Movimento de navios
Lslão promptos para deixar o nosso porlo

na próxima segunda-feira o cruzador "lie-
publica", com desuno a Santos, c a torpe-
deira "Go.vaz", destinada a Baptista das
Neves, onde vae substituir o "dcslroyer"
"Matto Grosso", ein serviço na Escola Naval.

Esle "destroycr" regressará ao Rio.
O "llio Grande do Sul", que está em San-

tos, logo que seja substituído irá para- Ba-
plistn das Neves, onde se procederá a in-
qucriio par» apurar ns causas por que arri-
bou quando em viagem para a Republica
Argentina.

O leader ausenta-se

EO SUB-LEADER EMPUNHA O
BASTÃO

O Sr. Antônio Carlos, "lcader" da maioria
da Câmara dos Depulados, parte amanha
para Minas, permanecendo cm Juiz dc Fora
ale terça-feira próxima,

Durante a ausência do deputado mineiro
assumirá o exercício das funeções de "leader"
o seu collega de bancada Sc. Lamounier Go-
dofredo.
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Uma vaga que não será
preenchida

O Sr. ministro do Interior não preencherá
a vaga dc professor dc- linguagem cseripla do
Insliluto Nacional dc Surdos-Mtidos, tendo
nesse sentido indeferido o requerimento do
Sr. Manoel Pedro da Cunha, que pediu ser
nomeado.

üMHc

admiíiíStraçâo dos Correios
de luas

Está resolvido, c i-^o Já foi determinado,
que o Sr. Fcllppe Brandão, exonerado por
decreto de hontem da administração dos
Correios dc Minas, passe a administração -io
seu ajudante, que deve permanecer no car-
go até a nomeação do novo administrador.
•—. ui ¦ -^fl>tlll' I

Os escândalos do governo passado
m-. —

O chefe de policia pede iníor-
mações sobre o Sr. Frontin
Anda aiuda pela policia um inquérito so-

bre uma das muitas ladroeiras commetti-
das na Estrada de Ferro Central do Brasil
uo governo passado.

A esse respeito o Sr. chefe de policia teve
occasiâo dc pedir informações no Sr. mi-
nislro dn Viação, que hoje assim respon-
deu: "Em solução ao vosso officio n. 531,
dc 19 do corrente mez, declaro que o enge-
nheiro André Gustavo Paulo de Frontin de
1912 a 1911 exerceu, em serviço deste, mi-
nisteriò, o cargo de director da E. dc F.
Central do Brasil, lendo sido nomeado cm
lil de janeiro de 1910 c dispensado em 22
de novembro dc 1911".
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Contra a União¦•¦
Um addido quer voltar á

activa
O bncliarcl Godofredo Barbosa Lagc Morctz-

sohn propoz perante o juiz federal da 1" Va-
ra unia acção suiniiiaria especial conlra a
União, para o fim dc ser declarado nuHo,
por illegal c lesivo ao seu direito patrimonial,
o neto do ministro da Agricultura, dc 8 dc ju-
nho de 191G, por força do qual o supplicante,
que exercia ns funeções de preparador-repeti-
dor da 1" cadeira da Escola dc Agricultura, ah-
nexa ao Posto Zooteclniico Federal cm Pi-
nheiro, desde 7 de agosto de 1911, época n
que oceorreu sua nomeação, foi declarado .- 1-
dido. Pede lambem o autor sejam declarados
nullos: o decreto n, 1.012 de março dc 1!HU,
na parlo cm que o impossibilitou de obter
provimento a calhedratico da primeira eadei-
ra; o acto dcsignalivo do supplicante para b
exercício da funeção de repetidor " . cadcii i
de desenho de construcções rúraes, assim co-
mo.o do ministro da Agricultura, dc 8 dc ju-
nho de llllü, designando o autor para servir
até ulterior deliberação na Escola Superior e
Medicina Veterinária, em Pinheiro, e, final-
mente, que a União seja compcllida a lhe rc-
conhecer o direito á equiparação nos membros
do corpo docenle da Escola Superior de Agrí •
cultura e Medicina Veterinária do Rio de Ja
neiro, e condeiiinada, afinal, a lhe pagar
perdas e dainnos resultantes da les"
'«do» direitos. .

Promoções na Repartição
de Águas e Obras Publicas

O Sr. minislro da Viação assignou, á tar-
de, as seguintes portarias dc promoção nn
Repartição de Águas e Obras Publicas:

a engenheiro dc 1,! classe, o dc 2", Ilcrino
genes Valle de Almeida; a engenheiros de
2" classe, os conduclorcs technicos André
Machado de Azevedo c Eduardo Enrico de
t) li veira,
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Odansarino Duque ia apa-
nhando na partida

Porque houvesse um altricto entre o dati-
sarino Duque, que hoje. partiu para a Eu-
ropa, em companhia da actriz Gahy, a bor-
do (lo "Frisia", e o seu ex-secrclario Sr. J.
Cordeiro, esle, á hora do embarque, foi
aqucllc vapor para tomar ura destorço. Te-
mendo-o, Duque telepbonou paru a 2:l dele-
gncía auxiliar, pedindo providencias. O Dr.
Osório de Almeida mandou que a policia
marítima tomasse medidas para evitar o pu-
gilalti, o que esta ernseguiu..

O cx-secretario de Duque, passado o pri-
meiro momento dc exeilação, narrou os mo-
tivos qnc o levaram o agir lão violenta-
mente. E' que. o dansarino gosta de andar
bem vestido. Quando suas roupas já esla-
vam surradas, pediu ao secretario que o
apresentasse a um alfaiate, no que foi at-
tendido.

Duque metteu-sc nos fraclis, nas boas cal-
ças u agora resolveu sair á franceza... fi
pára o cumulo do seu procedimento, ainda
dispensou o seu fiador do logar dc secre-
tario. Dahi o motivo do attricto, que só
não cheirou a bofetadas devido á interven-
ção da policia.

Mesmo assim Duque deu o "fora"- sem
pagar as roupas.

I mit»*. « ..i

Depois dc ler feito as segundas declara-
ções, ainda vagas, sobre o crime de que fora
autor Pedro Celestino, a atna',lc deste, Auto-
uia .Maria, interrogada mais uma vez pelo Dr,
Abelardo Luz, resolveu prestar outros cscla-
recimenlos mais reveladores.

Disse ella que logo depois dc ouvir liros
e gritos lá fora de casa, entrava na choupa-
na o amante, trazendo nos lábios a phrase(pie deixara escapar: — Matei o Bernardino!
Ao que ella perguntou — Por que fizeste
isso?

—Porque ellc era muito ruim C já me ha-
via denunciado á policia c assim poderia de-
uuuciar outra vez. Resolvi matal-o.

—Como?
—Vinha com ellc. Dc repente resolvi ma-

tal-o. Fiquei para trás e dei-lhe uma foiçada
na cabeça. Ellc caiu. Olhei c vi qne não es-
lava morto ainda. Notei qnc trazia no bolso
um formão. Tomei o ferro e cravei-o cega-
mente no homem. Bfinois deixei-o.

O delegado perguntou a Aatpuia si Pedro
Celestino não a linha chamado para njudar
a enterrar o cadáver da victima.

—Sim, disse ella, afinal. Eu levei, por or-
dem delle, uma porção de sapé para juulo
da cova, sapé em que elle ateou fogo.

ALE'M DE TUDO, AFOGADO? —
BERNARDINO FOI FERIDO COM
VÁRIOS INSTRUMENTOS E DEPOIS
AFOGADO

Os Drs. Miguel Salles c 11. Caó, medico;;
legislas que procederam á autópsia de Der-
iiardino, tconstalaram ter sido "causa-mor-
tis": "ferimento penetrante do pescoço, com
instrumento cortaiile, interessando a niedul-
Ia, a 5" verlebra vertical c o feixe vascuilo-
nervoso esquerdo".

Alé.n desse, o assassino, depois de quasi
morto a viclima, deu-lhe com um formão
mais dc 40 golpes, no peito, no ventre, bra-
ços, pernas, perfurando pulmões, coração, in-
testinos, etc. Depois, no que parece, jogou a
victima em algum riacho, pois que foi con-
statado que o corpo, ainda com vida, foi im-
merso algum tempo. Parece assim que o as-
sassino procurou escondei- o corpo dc sua vi-
clima, cavando o leito do riacho;, porém,
receando que o correr das águas viesse a
descobril-o, desenterrou-o, mudando-o então
para a Siova cova, onde foi encontrado pela
policia.

A POLICIA APPREHENDE UM
ARSENAL EM CASA DE PEDRO CE-
LESTINO

A policia do 28° distrielo, dando busca
na nova residência do assassiuo Pedro Ce-
leslino, encontrou e apprcliendcu uni arse-
nal dc petrechos próprios para roubar, tacs
como "pés de cabra", chaves ialsas c ga-
zlias.;

O DIA MONETÁRIO
Pela manhã o cambio funecionava inde-

ciso com os bancos sacando a 12 i),8' 12 18|!I2
e 12 7;IG d.; a principio, sónicnle o llrasil
dava esta taxa, no que foi, após alguns mo-
mentos imitado pelo Ultramarino, e os de-
mais passaram a sacar a 12 13|ii2 d. No
fechamento era geral a taxa dc 12 7i 1 li d.
As letras do Thesouro foram negociadas com
o rebate de 8 e 9 T- Lm üolsa houve ai-
guns negócios para as apólices gerad, anli-
gas, para as da emissão dc 1915 para as
municipaes de 1014 e para as do E, do
Rio dc 4 '|°.
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Uma «'?"águia" no
Capão

morro do

da
cm
de-
Po-

Os agentes ns. 22il e 228 prenderam, á (ar-
de, no morro do Capão, ua rua S. .losé,
o indivíduo Isallino da Silva, que ali cou-
tiítuavn sua obra de illudir os incautos, co
Iirando-lhcs dividas como representante
Companhia Sitiar, isallino foi autuado
flagrante na delegacia do 23» dislricto,
vendo ainda hoje ser rcmettido para a
licin Central.
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Uni emprego publico pQE.
quatro contos .

A pronuucia cios aceusados
Ha tempos surgiu em vários jornaes uma

publicação feita por Ar;,- da Costa Baslos e
Henrique Souzcl, lambem conhecido po" S.íi-
rio de Castro, nn qual promettiam um bom
emprego publico cm troca dc 4:0005000.

Não tardou a apparecer um prctenJcnle-
o Sr. Anlonio Rufino do Castro Martins Lu-
laboladas negociações, os homens do çnipro-
go publico exigiram que o pretendente (lc-
positàsse a quantia no Banco ultramarino
c lhes confiasse a caderneta. Feito o depo-
silo c entregue a caderneta, os espertalhões
falsificaram uin cheque c retiraram do b.in-
co a bolada.

Contra os arranjndorcs de empregos
blicos foi offorecidn denuncia pelo !•_
motor publico, e o Juiz du 1* Vaia C
nal, Dr. Auto Fortes, os pronunciou
despacho dc hoje.
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|i ro-
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O CAFÉ'

COMMUÍSIJCADOS

ic pagar ics 1 a 5 ponlos
;são do» ejU cas, embarcar

- -~;J vado-t 243.H

O mercado dc café fuucciouou boje um
pouco mais calmo e com o preço de 0«500 na
base do typo 7. Pela manhã veuderam-se
4.011 saccas e no correr do dia mais 3.159,
no tolal de 7.200 saccas., A bolsa de Nova
Yorli fechou hontem com-ü pontos de baixa
parcial e, hoje, abriu também em baixa dc
1 a 5 pontos. Honlem, entraram 7.228 sac-

ani 1.000 t 9 "siocV" ficou ele-
706 sacca».; .. - --—¦— -

Aprorogação do prazo das obras
da Baixtida

Reuniu-se liojc, sob a presidência do Sr,
Alaor Prata, a commissão de obras publicas
da Câmara, que discutiu o parecer do Sr. El-
pidio Mesquita, sobre n prorogação; de pra-
so para a conclusão das obras da baixada flu-
minense.

O parecer concilie pelo seguinte projecto de
lei:"O Congresso Nacional decreta;

Art, 1" —. Fica o poder executivo aulori-
sado:

Paragrapho 1° m A prorogar até 31 dc de-
zembro de 1018 o contraio de 10 de novem-
bro dc 11)10, para o fim dc serem concluídas
todas as obras dc saneamento; limpeza o dra-
fiagem dos rios que desaguam na bahia do
Rio dc Janeiro;

Paragrapho 1" — A rever o mesmo contra-
to, sem novos ônus para o Thesouro, de mo-
do a regular, mediante accordo com os aetuaes
empreiteiros, e como julgar mais convenien-
te, quaesquer reclamações porventura pen-
dcnlcs sobre a execução dc cláusulas cou-
Iratuaés;

Paragrapho 3o ¦*** A entrar cm accordo com
O governo do Estado dò Rio de Janeiro para
o effeito de Ira tis ferir á .administração desse
Estado e ser por cila custeado o serviço de
obras publicas de saneamento que ató boje
tem sido feitas pela União Federal e mantida
a conservação dos melhoramentos já rcnli-
sados.

Ari. 2« ¦—: Revogam-sc- ns disposições em
contrario."

O parecer foi unanimemente asslgnado,
i mt**. —""

A FALLENCIA DOS CORREIOS
A commissão que inspecclonou as . 0encias

dos Correios da Lapa, Engenho Novo c rua cm
Passagem, verificou estarem todas cilas em

_„*orde!fc*

CoilStrUCÇÕeS ciViá petos engcnlicirol
Nuno Ozorio de Almeida e

Serzedelio Benites Wíendes
cJjrnal ilo Brasil, &• andar

A INDEPENDÊNCIA
Moveis artísticos
Moveis de luxo
Moveis para todos os preços

RUA DO THEATRO N. 1

Vendas a dinheiro e a
Carioca, 9, (junto ao porlfu
T\ & COMP;

BIS
prestações, — 9, largo àí
da ordem) üOl/..- ISAPTIS-

AO MONOPÓLIO DA FELICIDADE
Loteria da Capital Fcdornl cxlrnhida bojo

-45-167 — 25:ooo$ooo -
Vendido nesta feliz casa

6A.BBAI)0 ^^^-100:000?000IlAlill.llAK-VOS

Francisco & C -^Kua Sachet, 14--M |

DELER NA PAGINA
ANNUNCIOS

[BR5NOE VALIOSO

í i Pnnnée - Vesli(linl103 f,ara ,.mc['in&s1u<a a. Uupcc Enxovaes para baptisauos; -
Mod»3 p»r* setiUorai, Itus da Assembléa n. 5*



I

A
¦———¦ A NOITE — 0tiin*n-fe?r«, 5i do Auosto de iqttf1

LOTtHlA i-EUERAL

lU-nnm dos prêmios da Inleriii da Capital
IVdciiil. plano ii, IIIII, e.itrnllldil bojei
«511)7
7«IiC7
Jíia7
18(17

03027
*

llcniiu hoje:
Anllgo 
Mmll'1'llii 
ili
Sallcailo 

Para amanhã:

y.MUIin '
Viliuiirini'1
| ílll.llHIIIII
i lOiioiunti
| |l|UI IHr-1

• * • t * 4 i

I t • • • I t » t

IK7
.VI.'.na

Mlicinii
Cobra
Coelho
Macaco

0110

nm $><
á*

m
:,i,t

O Lopes
I'* qimin d.i n lortiimi mim nimiln nu- loteria

recti iniiiurct vauin^nn* no publico.
Casa niaiii/, nm Ouvidor IM « Plllnoi Oiivului

HI Onilíiii.lii, 70; 1'tliniilio du .Mítico, Wl, l„ INlnriuil<
lá, HH; ilmiural Caiuur.i, 1IÜU. — 8 Paul» ma yuuu
ilo Novemliio, .Ml,

JOSÓ Alliil:i::.i d] SIlVI
Sn.i esposa, filhos c ilclillll.i nureii-

les, participam o fallcclineiito ile mui
marido, jiae e parei ile, liojc. íis li lio-
ras. O seu enleminiciilo rcali:..' i
aniiinhâ, ás fl horas, saindo o feretro
da rua .lonipilin Silva n. 117, 
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Primo Zé Povo

«ti ü rraaeaw
Eki Jscaré^íijs.íá Manoel
Íis,-:--AÚA.>:s mata a foiçadas

sua asnaaite
•lacarcpugiiii apresenta hoje outra tragédia

ci.njiitíal. Desta vez o crime su revestiu de
uma feição mais áspera. Trata-se dr um ca-
sal dc lavradores. Manuel Dainlâo vivia com
Mia amante Anaclcla Maria dn Conceição, nu-
ma casinha, no lo^ar denonilnado Sacciirrão.
Elle linha constantes rusgus com a amante,
por ciúmes. Hoje pela manhã, passando pro-
SJlllo á residência do casal, dous visinhos cn-
con Ira ram est Irado uo chão, junto á caia, o
cadáver de Anaclcla. Fizeram? então uma ra-
pida inspeção, verificando ijiie o cadavei
apresentava medonho-, golpes, profundos, co-
llio se tivessem -ido feitos a foice.

A casa eslava vasia, dciuonstrando lei fu-
fiido Manoel Damião, logo depois dc haver
assassinado u amante, lista, ipic é dc cor par-
da, tinha vinte c quatro annos, mais moca do
que o amante assas.ino.

Foi avisada a policia do 24" districto. O
Commissario de serviço providenciou para que
fosse o cadáver removido pura o necrotério.
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Escarlaíina, sarampo e
aiphíeria em Rosário

- A epidemia
apparecçu na

BUKNOS AIHKS, 31 (.4. A.)
dc moléstias contagiosas que
cidade de Rosário lende a decroscer. Hontem
foram registados VI casos dc escarlaíina, .'lõ
de sarampo c tres dc diphteria,
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líhttlll aqui h,| Ml oduoi ,. tOllllO vltlU1*0111» o llrasll tem '-«•It» governado por Inex-
iicriciilcs (un iodas os classes tomo a li-
herdade ile por 111011 reino lio biirco qilg I10Ü
(ovcriin, D lti-tf.ll dc»,. ,• tem do pagar, mu-»
cm 10 fa/cl-n? So com ouro! R como ar-
riuijnr ukho ouro • t¦ • ¦ ¦«•!.. Zê Povo não nclin
onde llnil-uV Imposto-, novos? Impossível I
1'oi'que no fim ludo è pogo por Y.t, ,, ollu'io.Ic nem 1 ci im jlio (•neonlrii, o quando por{1111111'' sorte acha Irabalho o preto dc seu
linr mal dá para sustentar mui faniilin, mio'.'lindo dos parentes que sempre elle lem

ile ajudar, porque clles mio téiu sua grau-
do sorte incluir um emprego), que cada illa
clã flciiniln mui-, iliilicil devido á crl-.e qiina loilos nós ipicr afogar, Win 11 fim do nu/,
c (Ile pcrglllllai quaiiilo vem o cobre ? \in.
gutmi III.. púdu responder c elle ve-se for-
colo 11 levaular um einprcitlmn mi um r.i-
("ido a juros. U" melhor mio lalar cm juros
porque esses 110 llrosil fiizein corai- um
irado de pedra! duros são os recifes cm inie
niircce falai o naufrágio da não ,|o K.,ladn.
1'jii'ii Kciuclhanlc situação mio haverá reme-
dio'.' Ila. e como ouro é ,1 mola real de lo-
dos o. governos, vinuos ver o primeiro passoliara melhorar essa situação, lis grandes,isto é, os quo se acham' altamente eollo-
ca dos, recebem grossas boladas no din pri-nieiro ou no iillimi) do mez vencido, quandoesle eãe 110 domingo ou feriado.

lMivn-so o mesmo a Zé Povo e façn-sc o
pagaincnlo como se faz uma casa, come-
çiimlo pelos alicerces e depois o restos por-(pie. sendo o, alicerces bons, as paredes são•(guias quando são coberlus por bom teclo
Do conlrario náo li.-i easa boa. Deste modo,
quando o ouro não chegasse para pagar ao:,
paes da Pátria, a berraria seria lão grandee a dor tão profunda que o remédio seria
procurado dia e noite, por Ioda parle e sem
descanso, ,-iié que fosse encontrado. Fcllo
isso. Zé estaria em bom caminho, e como"He é o alicerce dc lodo governo, vamos Ira-
lar (jus paredes. Refiro-me aos funecionarios
publicou, que cercam, guardam e protege.nii Nação e nunca podem ser em excesso aos
alicerces, como uo presente momento o lira-sil se acha. 1'rccismios fazer uma revisa"de Indo quo pertence a Cslil classe. Fosse euo presidente chamaria um orgnnisador, comolez o "Irusl" do aço, para estudar este as-•uniplo, dando o necessário prograninin paraser seguido ;i risca, sem (pie uma só vírgula
l"sse allcrada por meus anxiliares. Natural-iieiiie, os brasileiros náo gostarão desse
plano; porém, nllendendo ,1 que ninguémnasço sabendo, sempre é de utilidade npren-der com quem sabe e não andar procurou-do as escuras, como fazem agora. Depois,
ha grande differenea entre aquelle organi-
sador quo viria a chamado c o que vemmandado e apoiado por força, Um breves li-
nhas, vou eilar como fez o orgnnisador do'Irusl" do aço. Antes dos "tnisls" os tri-lhos cuslavom 8208 a tonelada e as fabricasnao pagavam dividendos lucrativos; veiu 1
crise dc 1890 c lautos (não me lembro .1dali. exaela^ porque escrevo tudo isso de me-
mona o não lenho livros paro consultar).
As fabricas eslavam como as do Brasilactualmente: tinham do quebrar ou ser
reorgani.sadas. Então, por homens babeis,foi creadn uma nova éra. chamada éra dcInisls", onde o organísador entrava a sys-lemiitisar ludo com um unico fim: eco-noiniii (. cfficicncia, em que a centralísação
predoiniiiava, reduzindo assim a HO* por lo-nelada o preço dos trilhos e augineiilando
a producção a uni ponto até então inacre-dilavel na historia dos listados Unidos daAmerica 011 do mundo. Deste modo, houvemais economia de Icmpo em 10 annos do
que em Õ0 pelos antigos processos. IJste l
resultado não foi alcançado sem muitos gri-los dc Iodos os lados e náo deixou de terseu lado ruim; porém, afinal, deu os me-I
lhores resultados para o povo, cfficicncia a
honestidade. Effíciencia porque os defi-1cientes Unham de procurar oulro meio de
vida, honestidade porque não havia opportll-
nidade para us roubos. '

Fosse eu presidente ou não, o Brasil pre-cisa de uma reforma cm sua administração
publica, e quanto mais depressa melhor será
para todos porque não ha e nunca chega odia de "amanhã", que mala tudo menos os"juros".

Trataremos agora do teclo, refiro-me aos
paes da Pátria; não tenho coragem o nem
habilitações para analysar tal problema; li-
mito-me a pedir-lhes que examinem sua

1
Matou c companheiro e
rou o cadáver junto á

Foi presa a amaite do assassino

enter-
casa

1 agriaíSssr í o írm da carí ?
Commercio

llm cimo, o representante d'A XOIT/S c autoridades policiaes em caminho
liara o local do crime (uma das etapas da viaffcm), llm beixo os mesmos jun-to a sepultura improvisada pele assassino. A' direita, o casal de lavradores

que (/enunciou o crime
U crime praticado na estação dc Ihiri is Kl-

lho é uni desses crimes que dão bem unia idéa
da ferocidade do seu autor, pelos requintes dc
perversidade por elle praticados e pela frieza
com que se houve, Iralaiido de se llcsvèllci-
Ihnr do cadáver da sua victima, que seria nc-
cessariainciilc o seu (Ienuneiador.

Pedro Celestino, como ficou provado pela
ilispccção medica 110 cadáver, dcfecluui dou.
tiros de revólver conlru Uernardino Cândido
Alves. Esle teria caido 110 leito, mas logo, len-
Iara crguer-M- de novo, eiilrciilando o afSlll.-
sino. l'Y,i quando Pedro Ecleslino, lançando
ináo de um forinâo, entrou a golpeal-o, deses-
peradanicnte, só o deixando quando o s"u es-
lirado, inorlo. a jorrar sangue pelas medo--
nhas ferida., abertas 110 pescoço, nos braços c
110 rosto.

Ahi, enláii. Pedro Celestino parou. \ga-
cllOU-SC junto aquelle que havia sillo seu
companheiro dc escabrosas aventuras c tclldo
certeza de (pie elle eslava morto, limpou as
mãos do seu sangue, juntou os trapbs nu o
estavam também ensangüentados, refez asjini
o interior da ehoupana, onde se havia (locn-
rolado a -cena do crime, e dispoz-se a acir, no
intuito de salvar-se.

A uni canto, a Anlonia, sua amante, olhava
eslupidanienic. Pedro chamou-a e dissi-Ihe
que fosse lavar aquclles tra pos, cinquantolclle
acconimodada o cadáver a um canto, envolto
já no saco velho de aniagem.

Quando ludo eslava prompto, foram o,
Ira-
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te íiição nei 2* vara federal

Os funecionarios da Central do Brasil, Ce-
sar Augusto l.agdu, machinista dc 3" classe;'Francisco Caetano da Silva, eonduetor de .')'
classe, c Luiz da Silva Pereira Bastos c Al-
ibcrlo liamos de .Paiva, conduclores dc 4"
classe, envolvidos na manifestação feita ha
Icmpos a um lelegraphista removido para o
interior por aelo do director da listrada, ma-
nifeslação que foi julgada como um acto de
indisciplina, sendo por is.,o suspensos aquel-

ijes funecionarios da listrada, propuzeram na
2'' Vara federal uma acção summaria csjic-
pia], afim de que lhes sejam assegurada, as
Vantagens dos seus cargos até que sejam ef-
fectivainenle aproveitados ou regularmente
demittidos.

Na petição que dirigiram ao Dr. juiz da
2' Vara os funecionarios acima indicados ai-
legam (pie. ténl mais de dez annos de ser-
viço na listrada e que são empregados íitu-
lados, com direitos adquiridos, portanto.

Dizem ainda que parece incrivcl que, sendo
o Brasil um paiz culto, policiado, através-
sando presentemente uma crise financeira pa-
vorosn, para cuja solução se alvitram mil o
um remédios, nelle se pratiquem actos arbi-
traídos c violentos, prejudiciaes a interesses
lcgiliiiiaincnle adquiridos, sem que os ver-

Íladeiros 
responsáveis encontrem o menor em-

jaraço na sua acção.
Xo Brasil sobra tempo a lodo chefe de

serviço liara lazer o que bem cnlende, náo
lhe advindo ila pratica e satisfação dc teus
caprichos a menor punição. A impunidade,
dizem ainda os mesmos funecionarios, dc
lacs chefes de serviço, acoroçoada pelo exem-
pio dc ministros sem escrúpulos c mesmo do
chefe ila Nação, (regimen confiado ao maré-
chal Hermes), c o melhor incentivo para (pu:
tudo quanto é disposição regulamentai' OU
legal seja entendida e applicada por toda.-;
as formas c feitios possíveis c imagináveis.
SolTl-il quem sol'1'l'er, grite qiii-in grilar, a
vontade do chefe eslá acima ile tudoJ Elle é
quem manda, não lem a quem prestar oiie-
diencia. As.iui se pratica na Estrada de Fer-
ro Central do Brasil, repartição dependente
do Ministério da Viação c Obras Publicas,
cujo lilular não tem a energia precisa parafazer o dircclof dn Eslrada cumprir o seu
dever: do autoritarismo do mesmo director e
da inaeção nu vontade de .não desagradar
S. Ex. o Sr. ministro resultam apenas des-
Vantagens para o Thesouro, que. afinal, é
unem paga pelo capricho dos seus funeciona-
rios de alia categoria.

Os funecionarios historiam as causas de
sua suspensão por ,'jl) dias, sem que, até hoje,
quasi 11111 anuo da imposição da pena quecu 111 pri ram, tivessem conseguido voltar ao
lia ha llio. Citam artigos de lei c decretos cm
que se fundam para propor c requerer a cita-
ção da União, na pessoa do Dr. procura-
dor. para (pie sejam asseguradas as vanta-
gens dos seus cargos como si nclles estives-
sem aproveitados.

! «aa^, i—

CQItfj o uso do PETnOLEO OUVIliR obtém-se cn-
, ., , liçjlos forle, sil'los')s e isentos do easpa. Vi-um .i.i>u,),i. N.l; pC,.|mnarias e .-, i\i-\ rtRÜCÜAVASA, CG.
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TIRO NAVAL
Os voluntários alistados nesla .sociedade de-vçrao comparecer no din 5 de setembro, Asm horas, a rua Sete de Setembro n. 51, so-orado, sede da União dos Empregados do

,Commcjscio, afim de tratarem «lc assuniptos
concernentoi k 4.>r$iiiiLu-.jâci dê. bicmu^ 

"

O teclo parece-me muit^ caro é iragil parao edil 100 que c.ibre. e o grande numero de
buracos, o furos feitos nos tempos passa-,'lòs deixam a chuva entrar com facilidade,
ficando ludo mofado. Não fazem o menor
esforço para conccrlal-o, o que talvez não
seja possível sem escolha dc material mais
maleavel. Si assim é, vamos escolhcl-OS an-
les que os credores batam a porta. Pelo
caminho que vamos só vejo difficuldades.
Emquanto dura a guerra o Brasil podia pa-
gar o que deve; depois, porém, está falai-
mente liquidado, devido A falta de braços,
pois que todo trabalho bruto é feito porestrangeiros emigrantes. Terminada a guer-ra, diversas agencias para graogear traba-
lhadores para o estrangeiro serão estabeleci-
das o certamente offerecerão maiores vau-
lagens do que o Brasil no estado actual,
devido fto máo governo e altos impostos.
Naquella onda irão lambem muitos brasi-
leiros, especialmente os mais aptos. Esle
problema do trabalho braça] é, a meu ver,
o mais grave que tem a Nação brasileira,
aggravado ainda com a grande falta de ser-
viço dc (pie não ha indicias de melhoras
nem daqui ha 10 annos. Para melhorar a
presente situação seria necessário abrir 110-
vas fontes de renda. Em primeiro logar vem
o carvão, sem o que não lia nação grande.Dizem que o nosso carvão é de baixa quali-dade; não imporia, com inlelligencii e tra-
balho pódc ser utllisado e é sempre melhor
do que mandar vir de fora. Aecresce Iam-
bem que a exlracção do mesmo produz Ira-
balho c ouro que fica no paiz e salva as
bcllas florestas do anniquiliimeiiio. Talvez
a mina de carvão seja o mais importante
assumpto que temos neste horizonte lao
cheio de nuvens pretas, A industria do car-
vão traz sempre a do ferro, que, graças a
Deus, temos em abundância e dc uma pu-reza inegualavel no mundo inteiro. Grau-
des jazidas de cal e manganez na imme--diala vicinidade, Só falta o carvão jvara
que os brasileiros possam dizer com orgulho
que possuem .1 maior íiqueza do mundo, e
isso só poderá acontecer no din em que
se declarar guerra dc exlcrminação a des-
inaz.ellada organisação existente. Hoje não
lemos escripluração dc fácil fiscalisação, o
que resulta grandes roubalheiras, e nill-
gneni vae para a cadeia por falta de, provas,O (pie não suecederia si houvesse uma es-
cripttiração Insophismavel de prelo no
branco. Isto me faz lembrar leis c a justiça;só peço quê parem de fazer novas leis e
executem as mais simples das compliendis-
simas que presentemente governam o Ura-
sil. Mais ainda, execulcm-n'as em verdade.
não para inglez ver, e principalmente as
mais esquecidas, (pie punem os responsáveis
pelos- actos dcshoneslos praticados cm vida
publica e. privada, augmeiilando as iscuasmínimas bastante.

Agora, o ponto principal desle Irabalho,
onde o leitor dirá: tudo isto é velho c sa-
bido por todos! Onde está o remédio? Onde
está o ouro para fazer tudo islo? Respon-
do: O ouro para chamar c pagar um orga-
nisador pôde vir das verbas illcgalmenle
gastas nos diversos ministérios, deixando
ainda um bom saldo para outros fins, Che-
gado aqui o organísador, seu primeiro cui-
dado será dar nm balanço em tudo, mas
balanço verdadeiro, escrupuloso, para sa-
ber o credilo e o debito da Nação. Instai-
lará um novo systema de esnrlpla, adequa-
do ás necessidades, em que. Iodos os nego-
cios terão solução quasi immediala, ou, em
falia dèlja, mareai- nm praso definitivo para
dar o sim ou o não, ensinando assim aos
brasileiros e especialmente aos funeciona-
rios públicos que tempo vale dinheiro. Esse
systema deverá ser organisado como si fos-
se uma grande machina cm que os hçiiiens
representem as rodas. Essas rodas traba-
iluini em harmonia, quando os denlcs são

dous comer alguma cousa. Em segui d 11
taram de dormir. Isso foi no dominga
segunda-feira. Anlonia ficou a guardarliaver, cmquanlo Pedro saia, a ver si .
java uma easa, longe dali, onde se nielti
Arranjou-a no Sape, Voltou a sua casa
esteve com Anlonia a preparar a fuga.
prompto, esperou que a tarde caissõ paizc: desapparecér o cadáver da victima.

A' lardinha começava elle a abrir a
llú terreno capinado (pio circunida a ca
cobeila dc sapé, quando, por fatalidade
ali passaram Luciano Assumpção c su
Çatharina do Espirito Santo, criouloi.
haviam nesse mesmo dia tomado por a/umUl
a ehoupana mais próxima. Deu-se ciWio a
scena que já descrevemos lionlem, da penam-ta dc Luciano e da resposta dc Pedro (.'eles-
tino, que eslava fazendo uma armadilha paroapanhar 11111 gato.

A tudo isso Antonia assistiu, e mesmo aju-
dou o amante a enterrar o cadáver, mesmo
porque cile só não poderia ter fciío o enter-ramento, tal qual foi encontrado. O cadáverde uernardino estava na posição natural, cmdecubilo dorsal. Apenas não tinha cruzados
05 STSÇõs, porque, ,jã enrijecidos, na posição

ies. ,' dc defesa, foram abandonados como haviam
sido deixados

A DESCOBERTA DA NOVA KliSl-
DBNCIA DE PEDRO CELESTINO

Depois dc enterrar o cadáver da victima,
Pedro Celestino saiu com Antonia, para Ira-
lar a carroça para 11 tarde do dia seguinte, ter-
ça-1'eira.

Pela manhã eslava a cova coberta e por so-
bre cila, um dormente dc madeira tora por
elle collocado, como disfarce. Viram os visi-
nhos que Pedro Celestino se fizera dc retira-
da com sua amante, c á nojtc (ralaram então
de abrir de novo a cova, já desconfiados.

.lá se sabe qual foi o rculiado da -yiidican-
cia dc Luciano e de sua tia Çatharina, que
foram assim os prineipues autores da desço-
berla do bárbaro crime.

Mas onde se linham mctlido Pedro Ceies-
linõ c sua amante, com a trolha toda V

Contámos honlcm com:) a policia do 21!"
dlslricto agiu com a máxima segurança c
grande aclividade.

As pegadas do casal criminoso foram se-
guidas pelos signaes das rodas da carroça de
Imis, deixados pela estrada.

Até á noite as diligencias da policia não ti-
nham chegado ainda a bom resultado, mas
pela madrugada davam cilas um bom exilo.
Eslava descoberta a nova residência do ban-
dido! Era preciso, porém, agir com cautela.
Foi cercada a casa, que fica á beira da estra-
da do Sapé. Ao romper do dia, a policia balia
á porta. Apparecçu Antonia. A policia pe-mtroii ali, mas não encontrou Pedro Ceies-
tino. Foi então presa sua amante, que, levada
para a delegacia, nada quiz declarar sobre o
crime, dizendo náo saber dc nada nem ter
visto nada. Como Antonia esteja em adoanta-
dissimo e.lado de gravidez, não foi mcttida
110 xadrez, ficando delida num quarto da de-
legacia.

Cansado da diligencia, o Dr. Abelardo Luz
suspendeu o Irabalho dc interrogatório de
Anna para recomeçar á tarde. Da diligencia
(oram componentes o commissario Rocha, o
agente Valladáo, o ajudante da guarda Irenio,
policiaes e guardas nocturnòs.

A policia deixou guardada u casa dc Pedro
Celestino. O assassino, ao que diz sua aiiian--
te. foi procurar Irabalho em Nictheroy, sain-
do dc casa hontem ú noite, não mais voltando
ate hoje.

Não foi encontrada nenhuma arma na ca-
sa de Pedro Cclesti o, que, por isso, deve Ira-
zer comsigo o revólver assassino.

AS PERIPÉCIAS DAS DILIGEN-
CIAS

Foi rcalnicnlc UUl esforço grande, feito
pela policia do 2il" districto, para levar avan-
te as diligencias sobre esse crime. Para se
avaliar, basta dizer que a policia percorreuIoda aquclla zona, de Madureira a Barros Fi-
lho, dc automóvel, dc trem, a cavallo e até
de carroça dc bois, para poder atravessar o
rio Munguenguc.

Ciiiillnniini a '.er multo cuncorrliliis as ro»
niilócs das qiiiiiliis-fclras ua Associação dos
liiiipicgiiilos po Cnniiiirrrlo, ,\ de Imolem cu*
teve muito nnlmailii, trntnniln-so em vnrios
grupos ile nssiimplo'. da nctiiiillibide c pnili-
ciiliirmeiilc dos que 110 iiioincnlo lutcrcsMim A
aprcclailii liisllliilçáit, Dlsciillu-:.e com ver.
ilaileiro enlliiisliisiiio sobre a liiilin dc tini cm
"lil.llh -ação. cujo lllslrilctoi' lollllirá pouse (jo
cargo (iiiiiiiibá, ás '.*n horas, sendo recebido
por Indo o conselho ailnilnlslralivo c por grau-
de numero de associados, o Inslructor no-
iiicado è o lenenle ,1, dos Mares Maciel llll
Costa, lendo sido 11 sim Indicação multo bem
recebida enlrc os associado:, futuros rese-
vistas.

Outro iisiuinplo que mereceu a honra da
palestro foi a creaçáo do Instituiu brasileiro
dc Contabilidade, cujo regulamento está cia-
horando a respectiva enmmlNsno, Tiunbem ao,
projecto ilo Congresso Brasileiro dns liinprc-
gados 110 Commercio, cm que será lançada a
idéa da Federação das associações da classe,
se fizeram mullo boa:, referencias,

Em melo da palestra o Sr. Campos Amaral,
presidente da associação, most rou nina pro-
posla de admissão (lc sncio quo acabam de
inundar inscrever, a qual liveru n 11. 4.003,
ua respectiva hlscrlpçilo, iniciada no períododa eoinniis.ão dlrccloru, em 1,'t de maio p, p.li' es,11 uma prova do apoio que vae niere-
ceiido dos associados II oriciltlição da actual
dlrcclorln,

Os visitante livcrnill agradável surpresa,
eiicoiilriinilo no saguno do cilirielo da Avcnl-
da, duas elegantes mesas para o serviço ile sua
eorrespoudencln particular. Assim, o asso-
ciado pôde encaminhar para a sede social a
sua correspondência e ali mesmo rcspoiidel-a,
paia o que encontrará aló o gello necessário e,
mullo breve, até caixa postal.

PERDEU-SE
uma inedalha dc prata trazendo gravados cm
volto da mesma a dala 8 — IU — 11 c o nome
dn dona por extenso. Pcde-sc o obséquio de
cnlrcgal-a ua
Gratifica-se.

inlJ
Sn IMiif niliiiiiii ili Minl.i CflIZ

Ahiillilns boje: ,'i'.*7 rezes, fi7 porco'. ;;i liM.
ticlius o III VlIlllllH, ' í

Mfiichinilis; Canilblo E, .ir ,Me||,,, 1» , t
,'l |).| Diiiisch X 1;,, Ml r.j A, Mendes, ix .¦?
Uma ,<c Filhos, 13 r., H p, e II v,j Fiau.is,,;
V. Goiilnrl, HI r„ 'il 

p. v 7 v.j ,|oào Pinam,
Ue Abreu, '.'!» r.j Oliveira Irmãos A i;„ yr, ,.'III p. e '> v, j llasilio Tavares, I r„ ,'l p ¦• 'j ,«lustro ,t C,, 'il\ p.j Poriluho H c ,
Edgar ile A/cvcdo, 111 p, j Norberto llcii/ -
r.i F. P. Oliveira iü C„ '.'(> r.j FciiiampL
« Man les, li p,( e Augusto M. du M-lln'Mi r,, .111 v. e H v, •

Foram rcjelladosi "1(1 I H p„ 'i 
p. e ;i ,

Foram vendidos: 20 II I r."Slocli": Cuniliilo E. dc Mello, IHH p.: ll.i.rlseh & V... 103; A. Mendes & c. 2711 lima,V Filhos, i:iH; Francisco V. Goulart, ,'lílii' i«,„.II11I10 & i:„ mi; ,i(,ã„ Plineiiln dc Abriu ia,Oliveira Innáns & (],, ,,i'„s: liasilb, T-ivárt"10: Castro iv c., 7: Edgar dc Azevedo,
.Norberto Mui/, 23; F. p, oliveira & C
e Augusto M. dn Motty, ip;, Tolal, 'i'i',17.

Wo enlrcpiialu di a. .'llogc

!!l
1 1.

com III niimilo
.'! t 18 r.. &5

dc

praia do Russell 32, casa III.

O conselho de guerra do
tenente Dilermando

reuniu-se hoje
Reuniu-SC hoje, eni segunda sessão, o con-

selho dc guerra a fine responde o segundo te-
nenle Dilermando ile Assis.

O seu patrono, Sr. Evaristo dc Moraes, fez-
se representar por um dos seus anxiliares.

A sessão careceu de Importância, resumiu-
do-sc na inquirição dc testemunhas.
—— ¦ *»m ¦—_________

ber na pagina de annuncios
Brinde valioso

p-
a Ir:,
:tn ,

0 Ircni chegou
Vendidos: l"ii

Ul v.
Os pretos foram os seguintes.' re/es, dr

n S70fl; porcos, dc >!i!io a 19100; eanieii
1^800, e vltellos, dc X/IHI a ?800,

No inatndoiiro dn Ponha

Abalid.is hoje! lil rezes.
Exportação

Caldeira & Filhos abateram honlcm, 1 :•¦
zes para exnortnçflo c consumo. Em Sunta (loram rejeitadas tres, sendo que pura 11sumo foi reservada meia, sendo
exportar. i:t.-i 1

¦ m»m 

H ¦ El M té
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Itiniiiiidor o polidor universal

EIVI TODA A ^ARTK

CMÜEIO !f

O novo ministro uruguayo
, BUENOS AIRES, .11 (A. A.) - Causou boa
impressão a nova organisai-áo ministerial do
Uruguay. Todos ns jornaes publicam os re-
tratos c biographias dos novos ministros,
que são os seguintes: Interior, Dr Júlio Mu-
ro; Exterior, Or. balthasar Urum; Fazenda,
Dr. Martin Martinez; Guerra c Marinha Dr
Joaquim Sunehc/,; Inslrucção Publica,' Dr
Emílio liarbaroux; Obras Publicas, Dr. San-
tiago llivas, c Industrias, Dr. Jllml jüs(i
Ainezaga.

 ¦ m»m. •

para que produza o resultado dc
previsto pelo systema, descoulan-

aquclla parte.

vimento
antemão
do-se o tempo em que esta ou
da machina esteve parada.

Organisada a escripla póde-sc tratar do
carvão, sabendo a quantia gasta por anno
no Brasil. Conhecida que seja, trata-c dc
tirar essa quantia ou mais da terra. Esí:\
visto que para tudo isso é preciso o dinheiro.

Temos ur,-; Exercito que, pelo preço (pie
pagamos, deve ser composto de gente liabil
c inlelligentc, e "como ha uni grande numero
dc officiaes para um pequeno numero dc
praças, vamos chamar um homem qi« co-
nhece carvão, dô-se-lhe a patente de general
em chefe do novo Exercito, composto ide
numero sufficiente dc officiaes, praças c
condcninnilos internados nas cadeia, do
paiz, Com esse pessoal abram-se estradas de
ferro, minas dc carvão, que produzirão n dita
quantia necessária ao consumo da Xação.
Fazem-se despesas com toda essa gente que
nada produz; pois que seja aproveitada
c o Banco do Brasil poderá emprestar sup-
pleinento para machinas de mineração, Jy-
namite, cimento, folhas (lc zinco, prego.*, etc.
Ha muitas estradas de fer,':) que não dão
renda e podem-se perfeitamente transferir as
locomotivas, carros, trilhos, etc, para as
ditas minas. Isso feilo, tenho certeza de
que 110 fim de dous annos as nuvens pretas
se retirarão e deixarão apparccer um pouco
desle céo azul lão querido pelos homens cm
cujas veias corre o sangue do patriotismo.

PRIMO DO VA7." POVO. .

A policia dá no Club
Tendlnba

O dono da lendinha á rua General Câmara
11. 171, Manoel Marques Borges, veiu nos de-
clarar que na sua caba não Unha club nenhum,
resumindo-se a diligencia da policia numa
perseguição que lhe move o guarda civil nu-
mero 40!), qiic invadiu o seu estabelecimento,
para prender tres freguezes que com elle pro-
pno, dono da casa, jogavam a bisca, á des-
pesa.

VERMOUTH TYPO TORINO
0 meilior é o da Pina São Goiicalo

Rua da Assembíéa, 21-

5IISSA3

llesam-sc
Almirante

etária
D li2,

;i manhã:
Barbcdo, ás

f]
.Io

Amazili
na mesma ;

10 noras, o,
mensuro 1.-,;,

í de Oliveira

Conferências
O jornalista Symphronio Magalhães rcali-

sara hoje, ás "20 e meia horas ,110 theatro SãoJose, uma conferência sobre a conflagração
curopéa.

¦ '— *m i, - .Exames de sangue, ana!jfse«
de urinas, ete.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
raculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-lyses e Pesquizas: HOSAHIO 168, esq. praça'ioncalves Dias. Tel. do Lab. N 1334.

DR. ALCÂNTARA (TOMES. Tuberculose
Hodrigo Silva, 0. De :l ás ã - lies. lelep. 700 Sul

^•m

Nomeação na Guerra
Foi nomeado subalterno dc companhia de

aluamos do Collegio Militar dc Barbacena osegundo lenenle Mario Lima dc Moraes Cou-tinho.
——— ¦ M*m ¦—— .

Morre no su! um official
do Exercito

Tclegraiuma recebido do Rio Grande do Sul
pelo Departamento da Guerra noticia o falle-
cimento hontem, na capital daquelle Estado,
do primeiro tenente de infantaria Francisco
Corrêa de Macedo.

FECUNDIDADE NO RIO
-••-11 Um. e ixieio'' por hora, pordescuido.:!

Protesto contra o fc'Nilo
Peçanha"

Recebemos hoje. do "Registo Marítimo Bra-silciro" o seguinte:
"A bem dos créditos da engenharia navalbrasileira pedimos a A NOITE acolhida parao protesto, que nos cumpre fazei-, contra o ca-racter que se pretende emprestar ao aprovei-

lamento do batelão "São Paulo'', hoje "Nilo
Peçanha , que de uma maneira imperfeita foiadaptado para navio dc carga dc barra fora eesta sendo considerado um auspicioso svm-
ptoma do resurgimento da industria brasilei-ra de cpnstrucções navaes. — Álvaro Comesdc Mattos, secretario do Registo Marítimo Bra-sileiro ',

-——— „ <^>fc ....
Tftbelllão N0EMIO OA SILVEIRA

HÜA DA ALFÂNDEGA 32,-Telephone 6111"~ ' »—t» i ¦¦¦¦ ¦—

Ocaso da Escola das Bellas Artes
Commuiiicam-nos:
"Os alumnos da Escola Nacional de BellasArtes pediram, hoje, unanimemente, ao Dr.cliete de policia, um inquérito policial sobre

a denuncia (|ue a mãe de uma menor levoua A MHlb, c por este jornal publicada emsua edição de 29 desle mez. Entendem os alu-mnos que assim devem proceder em beneficiodo bom nome dc Iodos ellcs e da maioriaescola." .

quita, ás !), na matriz de SunPAiinu
loanna Ferreira d: Medeiros f.loaiiniii
ás 8, na mesma; conselhcir.o Francisco dc
Carvalho Soares Brandão, ás ü. na uiatri*
da Gloria; conde de Mesípiila, ás ÍI 1 >. ua
egreja dc S. Francisco dc Paula; Arllu;,'
Coelho da Silva Sobrinho, ás 1(1, a.i mc-jl.
maj Manoel Custodio, ás 9, na egreja de
Santo Cbristo dos Milagres; D. Franjise.i'
Rosa dc Medeiros Coutinho (Chiquiuha).9, na egreja do Divino Salvador, ua CslaU"
dn Piedade; Victor Matheus Dutra, ás fl. ni(
matriz de Santo Antônio dos Pobre,; Alvai!)
Duarte dc Souza Coelho, ás fl 1 •>, na egreia
da Lampadosa; Fernando Biangolino, ás '-H
na egreja do Carmo; D. Constança Caiu,
(lida Pereira Nunes, ás I), na matriz de Sãif
Christováo; Antilllio Pereira de Amorim, .
9 liü, na matriz, de S. Joaquim: D, Lcoiiói-
dc Oliveira, as 10, na mesma; D. Rita Mar-
tins Pereira, ás S 12, na egreja do Dlvlia
lisjiirito Santo do Maracanã, c D
Peçanha, ás H, na egreja dc Nossa
dc l.a Salette, em Catumby.

ENTrlRItOS

•laciu
Scnli

alumnos da
io Sr. chefe

Dous futuros grandes homens do fínisil. que 0 serão, com
nao se dedicarem <w estudo das fíufllci

§abe o leitor quantos novos hospedes visi-
taram hoje o Rio... vindos do Além como
Colombo e Gullemberg, lambem?...

— Alio! Alio! Allô! Era uma voz affliçta
que chamava o porteiro da Assistência, a nodi,
a ambulância, paia um caso dc urgência! orh
esposo que eslava para ser pae, $ulu a ambu-
Inicia. h)iá rua X ... mas já era tarde, (jm
upvo ciditrião brasileiro Unha vindo ao mundo'ouço depois, outro chamado, mais mitro, ou-

jinuii, para varias rua-'

J nascidos hoje, si

os de descuidados, os que não tinham cuidadocom antecedência da jSarleira on do pAVteirò.Que fecuudidude neula multo leal è heróica
cid:ute.de 9. Sebástlfíd do Rio do Janeiro l Mem
rwn?8 Á'"', i ty tó l,',s-i:l' Mm "" "cunda• -1111111, jij Iiotive mn tpl eveiSfclp.

dueim ntiê islo ,;¦ mn paiz fíerdido... Sir|UC
KcU.a geração quí
seus rebentos, como
de finanças, o Brasil
de pau, si, como hoj

pai
snrgo não se dedicarem os

os da aetuaj, ao estudo
será mesmo tini gran-iodas as ninnliãs, en-

S solicito
intactos: q-iebraudo algum dcnle, pára-se íi ll'o ainda, para varias ruai, para o mesmo mio- i o À\ 0 

'' 
ía i"'1''' l0,llis M u,anI,/ísi cu-

machina, retira-sc a roda, põe-se outra do livo... 0 porteiro icuidado, senltifres QOinnosi- A,i a««i i7 
"f 

V M?r^ °* ^^^ módicos
mcbmo gabarito ''concurso verdadeiro, no toreg e «vi«ores!) suava... Foram 12 jiirtos , ,,-r'n(,i,« ?AJ^ í <P5 t vil\/'° "?««*> l2
'•-if e posse onlra v*, t machln* m m*>l** * t»«t.: &* è «sofo p^>r ho«í ntUl W De- SSíJ-^^^teVVW»'.

E' este o requerimento que os
Escola (le Bellas Artes dirigiram
de policia:

"Os alumnos da Escola Nacional de Bel-Jos Aries, unanimemente abaixo assignados,
vi-\,'r!-st:l lIa (1(-'"llnci« feita, ao vespertino AAUIIE, na torma que consta dos dous noli-ciarios .pintos, apezar da cabal defesa dosabaixo assignados, feita administrativamente,
pelo Sr director da mesma Hscola, comoconsta da segunda dessas noticias, conside-ram dever de honra, para todos clles e paraO bom nome da Escola, em que se formamnao se satisfazerem ainda e, por lal motivo'vem respeitosamente solicitar de V Kx asnecessárias e urgentes providencias,'para 

'a
abertura de um inquérito policial, cm que se-
.iam averiguadas as origens dessa denuncia oprovadas c desmentidas, até final, as aceusa-«,'ocs qiie lhes loram feilas e, contra as quaesmais uma vez c energicamente protestam, emnome do brio escolar, que não pactua com si-tuaçoes equívocas e não se conforma sinãocom a plena luz cm todos os seus aclos.Nestes termos esperam deferimento "'

(Seguem as assignaturas dos aluamos daEscola Nacional dc Bellas Artes)

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: l>v

nielrio, filho de Luiz Ferreira Soares, m-.i
vianna n. Io; Elisa Snooli, rua Fonseca Lima
n. fl.H; Carolina Maria dn Costa, rua Visconde
de Sapucahy n. 2,')1; Laurita, filha de Manoe»
Lopes Braga, rua S. Januário n. áti; Manoel
Iienlo Vianna, chácara da Floresta n. I R;
João Rodrigues Pereira, rua Francisco Hugo-
nio n. 193) Hezia, filha do Sr. Dr. F.lrcm
Dantas, rua Haddocl, I.obo n. 47; Amélia Viei-ra de Moura, rua Senador làiscbio n. :il().

No cemitério de S. João Baptista: Francisco
Ferrara, rua do Cattete n. 200, sobrado, iiuio,
cente Mario Rocha, rua da Passagem n. l/,')1
Maria Bclisaria de Oliveira, rua Sergipe nuj
mero 73; Guioniar, filha dc Sylviuo (1 et
dc Moura, praia tio Pinto n. «8; Domingos dji
Cunha Pinto, Beneficência Portugueza; Ln-cinda Queiroz de Figueiredo, Maternidade <bí
Rio dc Janeiro.

—Foi hoje effecluado o funeral de D. civ,
cena Wanderley Ferreira Campos.

O feretro, que era de 1" classe, saiu da ruaMedeiros Pássaro n. 17, na Tijuco, para i neicropole de S. João Baptista, onde o sepulta*mento foi feito em carneiro.—Serão inhumados amanhã:
mi ° VeniÍterÍ0 (le s' Francisco Xavier: Raul,Olho de Francisco Gil Fernandes, saindo o fm
retro ás 11 horas, da rua Sarah u. 59, e JauliDurval, filho de Jorge Gonçalves Freitas, saifWdo o enterro ás fl horas, do boulevard Vinte $Dito de Setembro n, 107 A.

No cemitério dc S. João Baptista: José In.tunes da Silva, saindo o alaude ás !) horas, darua Joaquim Silva „. H7, e João da Piirificitíeao Raphael, saindo o corpo ainda ás fl horas'ua rua Barão do Amazonas n. 1ÜI.
¦« -*»»¦ 

Companhia Cantareira e
Viação Fluminense

Ilha dcí Paquetá
Conforme o despacho dó Sr. Dr. pre-leito, dc lionlem, o horário da navc»a-

çãosoffreu as seguintes alterações, q\ioentrarão em vigor ;i partir de amanhã:
Dias atais, feriados <; santificados
Da Capital—Viagem de5,oo p. m. um-dada para 4..Io p. m.
Da Ilha—Viagem de G.i5

6.00p. m.
Domiiiiios

Da Capital— Viagens de ....... .
p. m. mudadas para 5.3o e 8.20 p. m,

Da Ilha—Viagem dc 7.3o mudada p
7-0" p. ni.

'^'0 de Janeiro, 31 de agosto cie iqili—
J. C TAYLOR, superintendente geral,

p. 111. para

;|-."So e

-*»»».
Drs.Leal Júniore Leal Neto
lispcclalislas -m doenças dos olhos, ouvido*

Si/arioa:a-Consuitasdsiâ96-A»'-i.

mm
A'staponas

¦/¦ 4»—_

No saguão da Santa Casa
Vi) saguão de entrada da Santa Casa liou-

V , inanha uma scena edificante. O aca-(llunjeo César Salles, ao ser interpellado peloserySfitc Alberto Silva, sobre um pWjo in-sulto que aquelle por telephone lhe havia di-ngidq. tentou aggrcdil-o. Esle, Porém, comlima bofetada, mostrou-lhe .fue eslava con, a
Devido, talvez, a intervenção de outros em-

"Archivos Brasileiros
Medicina"

de

npparecei- mais um numero
revista medica, cujo sumiu u

Acaba de
conceituada
o seguinte:

1 — Da instabilidade vago-svmpatl
pelo Dr. Matheus dc Lemos; II — Con.dd
çoes clinicas sobre o tratamento das dc
tonas, pelo Dr. Waldemar de Almeida,bliograplua: Formulaire des medications 1
vallcs, (Jillcl: Clinica obstetrica, prol',uando Magalhães; Xonne pratiche di rira
di guerra, prol'. G. Perez. Analvses: 1:
gia —74) A eslenose espastica hvpertrmcongênita do pyioro e a operação áe Inistcdl, Dra, llanna Kasmiaii Hirsch;Ilistologia, Microbiologia, Anatomia-pal'
giça, .Medicina cxpcrlmontal. 75) lleinaloclinica, Coloração úe Romanowskv. l'm
processo _ para oblcl-a, Dr. .Maurício 1ca- '«) Sobre nm novo melhodo de colordo bacillo cie IvocU e suas granulaçõe-,Uionisio Cerqueira. 77) Vaccina anlitvino lixercito japonez, Dr. M. Yagisawa.
giene: ?8) O possível papel dos livros nasem inação das moléstias contagio.sas.
baçh. Associações medica,: Academia N-
uai dc Medicina. Xotas Ihcrapculicas.

rsií
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A NOITE — Quinta-feira, 3i dc Agosto dè 19.16

Da pmtea
A poliria o os llicnlrot

\)v louipo-i para oó o censuro pollolal vem
símio iiielliui' nrlciiladii, o legiilamoiiln theo-
irai ,|.i v mais obedcoldn, As empresas ,|á não
cnnlam com us facilidade anteriores e ns pro-
prio> 1'sorlploi'cs vim razoudo Duna poças
.iniis limpas, ld para evitar Mirprcsas dos-
ligrmliiwls, o policia iirdoiiuu o oiimprimoulo
(l;i parle do rogiilameiilo Ihculral que dotor-
jniiia H-ioin o, ensaios geraes fólios com lo-
«lus ns elemento, exigido. ua representação,
liiii.i 11 publico, obrigando desse mudo a apre-
«eiilaçào do guarda-roupa o dos lypos elos
jicrsonageiis. Aiile-lHinlein, já essa'exigência
Ini ilcculpaila a uma empreso. A censura
Ihoolrol vne novamente entrar no período do-,
biiioMileiioias V

NOTICIAS
A oslaçilo lyrlcn do Municipal

Abre-se. amanhã a temporada lyrlcn offl-
ciai. Lsireorá no Municipal o companhia do
tiporo epie tí.lll como principal olonionlo a
jelrlz Mario Uarrleiitos, llcpreíonlnr-se-a•'.San-.õn <• Ilulilii", de Salnt-Snen.. Dirigirá a

Jiraiestra 11 maestro André Mosungerí
A poça Ae amanhã, no Phenix

Obedecendo ao seu progrannnn o Theolro
Pequei pie aclualinenle Irabalho uo Cosi-
jio IMieiiix, mudara ainnnhâ o cartaz, subsii-
liilndo o comedia "Telhado.; do vidro" por
um "votidevillc" om Ires aelos, do Trlslnn
Ijoinoid, "Les jiiniooux do llrlghlon", trans-
portado para u porlnguez com o lilulo do "Os
baiboiliiilio,", pelo nosso collcga do impam-
so Marlins lleys. Es.w "viiHilevílle" é dcsli-
mulo o fazer rir o paira sobro elle uma curió-
sitiado pouco ooininiiin. Não fosse o sou autor
111.11 do; mais queridos 'lo nossa ploléo. o¦fhcíitro 

Pequeno dcu-llio o seguinte distri-
buiçào: N.iu.y de Nuney, Ema elo Souza; Cie-
mcnliiia, Ueinitrn elo Almeida; Mino. Tupin,
Anloüietla Olga; Anloniella, Kiienrnnçno Ca-
talou: Ueatigernrd do Drighton, Olympio No-
gucira; oIJaugerard do Hnvrc, Snlle. ltibciro;
Jliispuludo, Aiiihoro Vieira; lloberdcl, Joa-
quim Miranda; Cyllnduo, Eelinundò Maia; ,lu-
liou Itohcrdct, Antônio Campos; Francisco,
José Loureiro; O doutor. Canipoo; O operário,
Domingo., üu.imurãcs; O jardjiieiro, N. N.
O elenco da companhia dn Theatro da Nn-

I u reza
d Theolro da Xaluivzo vae resurgir. .Jó o

auniiiiciniii.is. Sob .0 direcção do odor .lusti-
110 Marques c gerencia do Sr. Germano-Alves,

.fiuioci.01:11.1 oli unia novo companhia cujo
elenco eslá assim formado: oclrizcs Etelvina
Serro. Apollonia Pinlo, Dovina Fraga e Mo-
rio Grillo; adores Antônio liamos, l.ino IU-
beiro, Itiiniualdo dc Figueiredo, Francisco
Mesquita, r,,-ineloI|iho ele Almeida Biipllstn,
Girou e Kodrigo, O rcgenle da orchestra será
o maestro Agostinho do Gouvên, A cslréa
dessa "Iroupe" soro o 7 elo mez vindouro com"O Guorany", om grando monlngem. Os soe-
mirins dessa peço são de Jayme Silva o o
guarda roupa de Storino.
Unia primeira no Ucorcio

A companhia Alexandre Azevedo representa
hoje, polo primeiro vez. o "vaudcville" em il¦ielos, lie Aiitouy Mar.i e Alberl Carro, trodu-
ceõo elo Luiz Palmeirim, "Maridos alegres",
cpie di;:eni ser unia neca cngriiçadissima, no
feencro da "ti Águia". Sou.-, principaes papeis

.cslão assim distribuídos: üorenlin, Alexon-
dre .zeveclõ; commnndanle, Ferreira de Sou-
za; Frhneurt, Antônio Serro: sir Horkelt, João
Barbosa; Felix Gantois, Luiz Soares; Alarga-
rida Fi-ancart, Adelaide Coulinho; Suzonmi
lioreiilin. Judilb Mello; 1'rccinezio, Judith
Rodrigues; Hosolio, ürozilia l..-izzoro. "Mo-
rido., ii logres" voe ó vceno enin nino cuidado-
mi montagem, aliás como é do habito fazer a
companhia Alexandre Azevedo.
O festival de hoje no Apollo

lieoli-.i--.' hoje no, Apollo 0 festival do:,
íulorc.s (,;;i Ferreira, .TOjtiJítim do Oliveira o'
Cloiiu-iilo 1'inio. do "companhia 

do Polylhen-
mo de Lisboa. Possuindo iiiilumcíos sympu-
thias no nus,o publico os-'.SClts promotores, é
natural que esse espectaculo-tenha-unia gran-
ile concorrencial "' 

poro isso lambem conenr-
i'hí n

Os bairros-
—iw_——_—

clamam!

5

0 OUEJE» PRECISO QUE SE
MÇA COM IJKCiENCIrV

BNGENnO NOVO
conlitar o sanear a travessa '20 de Marco,no Cobiiçii. *

CENTRO DA CIDADE
prohlblr quo continuo reproduzindo*!) olioiullio leilo iodos os noites om umo casa'Io rua I.viirlslo da Veiga próximo á do So-maior Dantas, perturbando o paz da Wslnhaii-

ça o altontiindo conlra a moral public
ESTACIO DE SA'

tomar Iransllavcl a mo S, Cláudio,
osburocodo qoo cila eslá com ns tuboonoaiiomenlos do aguo a descoberto.

ca.

Ioda
do

nOMSÜCCESSO
dolor nrs soas arrobatnmcntu. alcoólicos o

Immornes o morador elo umo ciso d.i rua D.
Francisca Hayde,

URUGUAY
acabar com o abuso que ó a cxcavaçfio, po-ra a retirada ele areia destinado á relida, do

rio Joanno, precisamente nos proximidades da
novo ponte .sobr.; aquellc rio, ua rua Uruguay.

ENGENHO VELHO
prohlLir quo so continue a despejar corro-

ços o carroças elo lixo o eslrume no plantaçãocxl.lciilo no fim de mn.i avenida á ru.i Com-
po Alegre íi, (ilí.

*!** 

Cirurgião denfi.sfta
Participa nos seus amigos o á mio clien-leio que mudou sen consultório pura o ruo

l ritgunyunn n, 77, onde esporo merecer suas
ordens, como até então tem merecido,«o» 

Olhos,

._.—..  __,_,__.

D

iwmm
•esasíre na Soroca-

bana Railway
A'

re.rú o faclo da con
vár ó scon.i uma d"Doidos ..coin juizi
ma,

.!" "ol> theama le-
nos inelhoi í • poços -
comedia engroçadissi-

A opera no Palaee
Teremos boje o opero no 1'aioco, o, o qnc é

melhor, |)iií- sessões e o preços módicos. Polo
mesmo conjunto artístico que ho dias esteve
im Lyrico, .o publico,irá apreciar o bella pro-
ilucçõo ile Woif Ferrari, "II scgrelo di Su-
zona", agora, com um inlorcssanlc prólogo
einemolographico.. As sessões, que serão ás
—• * e '2'2 horas, começorõo com o execução
da ''Go.vesciis.", do Henrique Granados, por
uma orchestra de 36 professores, sob a balu-
Ia do maestro Roberto Soriano,
Os secoarios elo "A rainha dos apaches"

O exilo dos peço:; muilo syezcs é prejudica-do polo má facluru dos seus scennrios. Assim
julgiiiido, Leopoldo Fróes encomnieiidou o:,
du peça policial "A rainha dos apaches", eom
que a mm "iroupe" de comedia.; o "voiidcvil-
los" estreará a (i do mez vindouro, no Apoi-
1". aos competentes artistas Jayme Silvo o
Ângelo Laziiry, qui* estão dando o .esse Ira-
lialllo lodo seu el'1'ieienle esforço. Sendo esse
romance policial brilhantemente fcílo o entre-
guo o artistas de valor .como o companhia
Luclin Péres-Leopoldo Fróes possuo, é im-
pcissivcl quo "A rainha dos apaches" nõo ai-
coiico um grande suecesso.
Dous festivaes que promeltem

Serão os últimos benefícios do
amanhã o o que se rbalisará a 4
douro. IVie e a "'serata eVonorc"
hclriz Palmyrn Torres, om que será represou-
Ioda a bello poço "Marcha Nupcinl"; O espe-
(Maculo de amanhã é do actor Corto Real, con-,
:i repro.ionlação do comedia "O cão do eom-
missa rio" o grande aclo de variedades. Essas
fesla- promeltem obter brilhante oxito.

Estréa amanhã uo São José o compa-
íiliia Alfredo Silvo, com o "reprise" da l'o:s-
Icjado poço "Forrobodó",

 Começarão amanhã no Republica ns
òspectaculos do cinemo-tlieatro, o preços po-
puloros. Estreará a companhia orgonisadn
pelo Sr. Alvarenga Fonseca, coma revista do
suo lavra, musica de Cosia Júnior, "Móis
Uma,.. "

Espcclaculos paro hoje: Phenix, "Te-
lhfldos de vidro"; Polaco, "II segreto di Su-
zaillio : Recreio, "Maridos alegres"; Carlos
Gomes, "Dominó"; Apollo, "Doidos
7o"': llepublica' variado.

s 17 horas e 20 minutos do r.i.i yr, do cor-
renlo, no liilomotro 09, proxr.im da estação
de São Roepie, descarrilou o tombou o loco-
motiva n. 421, une conduzia um Irem (io ius-
pecção, om serviço da Estrada. Composto ele
um corro reservado, no qual viajavam o su-
perintcndenle da companhia, Mr. Rud O. lies-
solring; o chefe da liulio, Sr. Genesio Sá. e
outros oitos funecionarios, Do corro npcnn!
descarrilou o "truck" da frente, nada soffrem
elo as pessoas epie nolle viajavam. O machi-
nisla Antônio Eslevnm Boriole o o foguista
Mouro do Silva, que conduziam o maeliiiia,
tiveram contusões c queimaduras, sendo o es-
lodo de Estevam considerado grave, Poro o
local seguiu logo do Mnyrinlí, um trem do
soccorro, com medico e ambulância,

15" ignorada a cousa do accidente. nõo se
sobendo mesmo a que atlribuir, pois a linha
so achava cm bom eslado o os frisos do lo-
comotiva não offerçeiam perigo algum,
cnniotivo não offcrecia perigo aígum, Tro-
Mico coincidciicia: cm 20 de agosto de 10u},
quasi á mesma hora, entro os estações de Vi-
ctoria õ Alamb.iry' do mesma Sorocabana
Railway, um irmão ç]õ maçhiiiislã IJstevnih,
tombara, ííhvoilo por trilhos arremessados rio-
leiiiiiiiionie ..elo unia gbjídòlá que havia esca-|cC'.s!
pado do Victorio, o que o toda velocidade foi j
cie entôiílro ó locomotiva de lastro de que oro'
foguista "Mainaiile lioriolo, quC, Oléin dos cou-
tlisões produzidas pelos trilhos, ainda roce-
ben muitas qiioimoduras devido ó água que o
caldeira do locomotiva rojava o ferver,

»—**mr9%m***m

»¦" '• 

S|iob-;.s Atlileticos
Foderaçlio Rraallelrn do Sporii

llnjo, ás 'Jll 12 horas, deve rouulr.no 0 rnn-
solho da Feiliniçáo lirasllolrn do Sporls, afim
co ooillliiunr o laivo/ concluir a iippriivaçâo,
elos sons novos estnliilos, formulados de ac*
onrilo oom as base-, ostaboloolilas na niomora-
vol rouniáo havida em junho próximo pasairdo, sob a presidência o inspiração do Sr. Di'.
Lauro Müller, ministro das Relações Exlorio-
res.

Daqui fazemos um forle nnpcòlo a Iodos o»
roproseiilanlos ucrcdllndos .liinlo á Fr.ihmiçiV»
poro quo iiáo fallim a esta iTiiuláo, Os spiiilH*
mon do Rio do Janeiro o os dos Kslados, quese filiaram d Fodoroção,. precisam elar uma'
provo publica o solemne do cpie sobem corres-
peiuder aos tralos o compromissos ejuc nssu-mem.

I i*go cpie a 1'odoi'oçào oi.oipra o seu dever,;.
Os rino se esquecem dos seus compromissos
que fiquem Isolados, acarretando com a rbfl
poiisabilidíule do sons aclos. ,

Fooi bali
O scratch carioca . •

Alé linjo nlndn nõo pingámos unia lüniávm
o 1'cspollo do oonsliluiçõo o Iraining do soialeH
carioca, ??

Fizcinol-o assim elo projiosllo;. ciòerlainos
cor primeiro a reallSaçiVo -elo Irntiiiiig líiioiub
querendo nao crenr linpeoillios, polo nossa pai*-le. com insinuações o criticas; á oonimissõo or*
ganlsadora o dirigente desse combinado. Co-
niecemos pelo fim. ;

lloutcm, im campo do piamengo devcrJrf
renlisar-so osso Iraining, ú ultima hora, -adia--
do do di.i nnlerlor. Já oxisle uma loi_ â Mor,
linho, que, colloíando ás mãos dos do conimlsJsoo Ioda umo forço o bastante poder sobro (ii
nossos foolballers quando escalados paro luesloiijuiiins, obriga osso ployers a compareço-
rom aos ensaios sob pena do dura penalI-(Iode.

Despresondo Indo isso, os que devem usardo poder outorgado pela nova lei o <is quo do-
vem obodeoel-a, passaram um logro nos Innò-centos cpie acorreram õ bella praça d(Io rua Poysanihi.

Quando muito paro nõo perderem o Imblloo parti que sc não dissesse epie no campo du
cluh do regatas havia apenas o gramado verdeo os rectnngulos elo madeira que (lemnrcam os
goals, os do Ligo, presentes, determinaram queos corajosos o bravos quo conípiirceóram, de
mistura com jogadores agarrados õ nltini.tnora, batessem bolo oom um grupo do associa-dos dos diversos leanis do Flamengo. Eis abio primeiro Iraining do scratch. Promissor ini-cio!...

Nõo é de admirar lambem. Pois. a commis-s.iu quo formara o combinado marcara o pri-meiro ensaio poro o elia 2!) e no véspera desse(lio. lão larde que os órgãos officiaes du Me-iropolltano nõo puderam reclifienr, adiaramo imining para o dia seguinte, Por que?Disseram que foi devido ao cansaço cm quoeslavnm alguns scrntclimeu por lerem por seusclubs jogado domingo.
Talvez soja vordode. Mos, somos elevados r,crer que o motivo nõo foi esse. E si foi nora

que Innlo sigillo?
Antes-, acreditamos que o motivo foi a fal'to do cominunicnção por porto da cnmmNsãoa directoria dos diversos clubs informando dooseiillia elos seus players paro o combinado queo ii estu. (ira. forma-so o condiinndd o pu-Dlicji-se nos jornncs o os clubs o players terãoConhOCimenlo. Demais, o papel eslo lo o lempo é dinheiro...
Bella lheorin. A suo praticaboa, 1-. o desenvolver ben

no dia da disputa conlra
é qnc será excellente, mas.
los.

Depois disto só mc rcs|n f;llal. (]esS(> C()m_limado. E que devemos dizor delle? One ro-presenta ficlmonlc o competência, o cuidado
«âJ-™?"? I5oIll!cn, r"lt' ''fino. como diria nmii mau frequenlador do ficlds, no sacro«aseio da c.mimissão de football da V di'cio Liga Meli-opolitano d

snorl

ISADORA DÜNCAN
NO MUNICIPAIí

Asslsllinos hcuilom ao ultimo (".1)001001110 doMmniü I iiueou, o do Mias (lospcülda. ao |iu-inico carioca ano lão hom sonhe recnmp.n--ar as bo Ias imllos do orlo gosailos com suas1 ousas. Isadara dospoiliu-so daiisomlo Roo-iovoii, |,ls/|, llr.ihms 0 Chopiu. Do gênio dc
,1101111, 11 grande surdo ,1., musico, a celebre'lansaiMia Inlorpiviou n '•Snmila oi), 11, 22" eo 'adaiilo" An "Soiiola 1'alhollque". Souliu-os
,ambas essas iiaglmis morovilhosas. a arlisla;
mas 11110 lhes dou a oxuolu Inlorprotução, so-iroluilo nos "oilagio", hbslas nioditoçõos ex-Uvi-liiiinanas "011 le gonle ponlhélsle dc IJco-ihovoii ainie tou! á se plongor (Hcrlloz),fJíadora (Innsoii lilsxl oom brilho. Dnilinwcom um poder inagnlflco do composição ara-..ciosa o bizarra,'""cmpie 

o fez, .sonhadora, enamorado o senti-mouial... Quando

1 11111 tempo, 0. Chopiu oom
ra, onomoraila c 1
uolavol dou-o ri na ler-•Uiinou o progrnninia, foram (autos os applau

m dc Ioda a sola. qiio cila levo quo appa
iCCCOr 0111 scena varias vozes seguidas, Numa
Jiiossas vozes, porém, Isadora estacou Innlo«o piano para ouvir o epie ellzio umo voz, dos
WaleÇos: ".Avanl do Con nllcr. 6 Eros aux
«olgls roses, altonds oi écouto los pa roles oi-
¦pos, qu un oiUiloseonl va to diro. (Jno lu 011-
Joiuls pai- ma Vnix tnule Io jounosso chnnter,louto iiulro grando jounosso iiiorveilléo,.."iMiiioio ouvlu-o o os lagrimas mnrojaram-liie

.os olhos, escorrornm-llie polo foco... Perde-ro-so a arlisla, 110 goso-do prollo que se lheloiidoia... Enconlrando-so, Inovo, approxi-lUOll-Se mais o mais da sala u falou, duo dis-
|Ç, 

lsodora'.' Palavras bellas, palavras bellis-*inias. para nquellos quo o acabavam ele ap-niaiidlr, puni nossa terra do sol. poesia o boi-lozo... l)(. novo, palmos oslropilosas cslrílgl-rom do iodos os ponlos do Ihealro, de envol-ta com osios pedidos "Marselhezal Marsclhc-zu! Isadora não lhos podo fugir. Então, foia piasiisaeõo rodiiienna do hymno do liberda-dc, sumpluosnmcnlc, herolcomonto, lllumlnn-iiainenlo, Ironsporlando-so por forças invlsl-
veis, o ryihino da vida livre o bella, atravésUo poleo quo so aercdllova já nõo tor mais li-iinles o ser grande como o universo. Isadora
dava mesmo a impressão daquelle grandiosofragmenta do quadro de D ore — a "Morse-
Iheza"! - • li i)e M,

-*(•*-

d'
Depois

Vconíos/
CENTRO LOTERICO.

¦ *}•*» >
Rim Sáclict, 4

Arrasamento do Castcllo
O piojodo de orrasoinenln do Cnslollo, se-fiiiiiilu n plano do major do oiigenholios Joãoliapllslu ,la (.onoelçõo .Monte, fo] objccln Avum podido du concessão folio om ühh; ,. exls-cnlo 110 aiohivo da Câmara dos Deputados,•or- o Io cons|rulr.M..á Mm bairro moguilloodo mais do um tuilliiu, do metros quadrados doaroa. afora o área do Caslollo, calculada 0111olloccnloH mil iiicttos.
0 çuhn do alorro quo so approxlma do selemilhoos iio moiros, JhdIo a dragagem que sollzor 1I0 I..in.n oxislenlo ao sul du j||m (inSt.olirns, servirá ao iih-IImh.nnonl,, qua será roa-lisado om trechos do progresso, islo é, emiivaiiçamonlo do áreas não menores elo qua-rocentof mil moiros. o iim ,|„ projcolo ólambem iiugmciilnr 11 Inlcnsldadc das correu-tos oxisloulos 110 oésle do porlu, contribui*.'(10 poro que as nguos quo possaiu pelo canalda ilha elos Cobros, venham o mais diroola-monto possível da zona mais profunda do bo-nio, oviiaiido o cspralamenlo das águas polocanal existente a oésle e sudoeste do Willo-

Rillgnpn. Sogiindn aquellc engenheiro, essecspiaiíuucnto unido á orionlaçáo desse canal,Contribuo poro os aterros epio sc lém roall-s;.do 1111 oésle do porlu,
Assevera ello quo muilos morros, como o do"*•• Diogo o S. Renlo, já estiveram coroados do

qgun o loniboni muilos ruas como a do Lavra-nio e Candelária.
Rcotificodn e drogado para oilo metros ocanal que poss.-, .•„, s„i ,|„ m,,, ().IS Cobras:a iislodii o cnipuxo dos correntes do canal doNJUcgnigiion-Santn?Luzln, cujas águas pie-mem om robojos demonstrados polo experien-na as águas .pio possam peh. gmndc canal dabobio por róra do Willogiiignon, oinlin. apuro-xiiiiada elas grandes profundidades, Islo i doramo de corrcnlcs móis Intensas elo portoiodo o zona onde presentemente so depositamareias c delriclos da cidade, cvltar-se-á

grande parlo o alorro alludido que se vzeiuio clc modo positivo ao mesmo lempo unose conslrulrii mvo bairro ningnlflco o degrande futuro. .Ifl „ engenheiro Gh. Hernnrd
prognoslleuii que só p(„. dragagens ousii.sas oCOIllImiiidas a ilha das Cubras nõo M. ||mu.*„
s'.' h.,J',,'!.l'l,,,.m- 

'' VC,,|fJcn»d0 esse prognostico,so loz 0111 liMI. umo grande dragagem* (IIIC ser-Vi cm_ porlo iiora o ulerro dos lerrenos donovo caos, sendo que o bane,, renpporcceu oesto exigindo idêntica dragagem.
A importância o despender nestas obrasserá menor de Irinta o doureis, sendo do 15 a 18

\lA Noite 'Mundana
}i\\IVEIlSAIUOS

Fozoin nnnos amanhai
Os Srs, Dr, |.eonclo Corroa, Dr. IlaphiiclI inho ro. coronel Josué |»ot*lo da 1'oilKecti.Dr, Rau Magalhm.s, ilelcunilo dn 2U (IIMrl-cio npllçall.o inoiilno Alexandre, filho d»ai*. INnglIi 1'iani, ncgoeiniilo iioslnsobrinho da nosso companheiro do

Jorge Kfiirl.
praça e
Irabnlliu

da
pilão

ein
fo-

11,111
mil contos Av

mil conlos para dos-mrupriaeues e o rcslaule para nulo de obra"'»." O major Monlc 00,,.segui,-:', essa impor
8ô VoSíE 'l"i ,s:'hl'"""" Pôde ;|  -
cL í,. ¦ 

"l,ll0;'S °/dtfÍr (l" "HUieionadoengenheiros esclarecimentos a respeito ocorto, porem, é que esse official que fôi .por">••¦' do dous onnos pralicanle dns obras dó
o

lao caro

quo nao é
1 como o resultado
os paulistas; então,

poro os; paulis-

Sporl

mio
iv 1 sã o.

AtlilelW

TXTERESTADUAL
Vmerica do Rio versus Aincrioa dé-Selfd Tio-

riz.onte
A Ligo concedeu licença, na sua sessão eTo¦'<¦¦-.-cx paro a visita .que os americanos desla

o convite, aos seus collegas do

Apollo, o de
(lo mez viu-
da di stinela

PARA O ESI O VAGO E' IN-
IA LI.IVEL. UM CA L1X A 'ò 

RIS-
FEIÇÕES,..

eapilal farão
capital de Minas.

Assim, em 7 de setembro próximoçao dc Reilo Horizonte terá a suaaugmenlnda com o bello malch entre o nossou.ip dos mais bravos o perfeitos lehiris
e o Amor ;, :'.e lá, ., mais respeitado'

Por causa do «bicho»
—•—

Tentativa de morte em
S. Paulo

cm Covas de Fran-O nosso correspondente
escreve-nos;

orto de.la 
capital, já Adquiriu no l-xo.-eilo• nn de perliuaz, muilo trabalhador e empe-

C Mino «nn !"''¦ 
;',"""S C'n ""C ° 1,,!''<"' Moil-

•Vi,. . r!l 
'V'1"""1."""11 ° sc» Projcclo, estevecn chefiando varias commissões militaresAe u.ilmeolo e elle quem dirige os obras dc'I ícavao <,, PlC0i (,.1S c „,,_ {ndo competente general que so tem despe,,-

selccentos conlos c se p,;Uí.serviço poro se haver empre-
 „ . '''I1"''' tlnqucllu quonlin. Sob

çsse aspecto, pnrtonlii, „õo h\Hlo,,cidade.

—¦ Kazom annos hojoi
Os Srs. Tito 1'orlociirrero, pliiirmneciillcoi.olonia (.iiiroooii.nol da Dous Rios; C0-Aunlb.il do Oliveira Maciel, maestro.. 1 iiizariiino, .loõo (iitaiborio Pereira, col-ecto lodciol em Marlel; n iheiilun Mio. fi-I111 il» C0nn.ll AbHIo llenl.v Alvesi capltfloIsrael Sllvn, auxiliar do hotel Avenida.-- i'oz mulos linnloin, recebendo pnr ossemoiivo muilos cuinnrlmenlos, Mme. liviiu-golino Pam, esposa d„ Sr. l-òluaido Fernuii-co i-oiii. dn oommeivlo deslo praça, ,• cunha-da d., nosso comiiíiiibclro elo rcdncçAo, Sr.rraiildln Jenu,

„,~ 
°. 'Jjí'. do honleiu registou o onnlversn-rio iinlnllclo dc Mine. Alzira lios,, Menezescie niogaiiuies, professora municipal.— boz onnos hoje o acadêmico de dirciloJurnndyr do Castro.

CASAMENTOS

OIL
de

Gom Mllo. Iracema Fernandes deveira. Iilho do Sr, Anlonlo fornomhOliveira, negociante ncsln praça, coiilraloucusnmcnto o Sr. Manoel Dunrlc lllbeiro. so-cm elos firmas cnmmerclnes desla prova AUincida & Ribeiro o IMlllo .V; Ribeiro.— Reoliso-so depois de nmnnhii o ensn*inenlo do Sr. Di*. Luiz dc Magalhães Tava-ros, do consulado aeral do llrasil em (!c«nova, com Mllc. Mu.y dn Penha Gnlviio Rue-no, filha do Sr. Dr, Américo Onlviio Rueno,clinico nesta eapilal, A cerimonia civil ler.*.logar os lã loiras, no residência dos pães d,inoivo, o aclo religioso effeetua-sc nn matrizdo Sagrado Coração dc Jesus, õs 1(1 bonis,o rua Reiijomii, Constant, celebrando-o ¦>
respectivo vigário monsenhor Joàn Sepeu.San lesie lias. 110 acto civil, (ia nois.,.
Mmo. Dr, Lauro Mullcr c o coronel 1'ielJordão, o do noivo, a Sr, Antônio da Sil\o
nitleneourl c senhora, São padrinhos, no
religioso, da noivo, o Dr. Álvaro do Cor-
valho, deputado federal, e Mine. Dr. Cesario
Alvim, e du noivo, o Dr, Sylvio Homero,
secretario do Sr. ministro do líxlorior, a
Mine, Dr, Sylvio Homero,
FESTAS

nl-
Os-

dido menos di
alli,'luar epie é
gado mais do

quo discutir

"No dia 25 do correnlc, nn cidade da Fran-

o'cem

dos-
lillo.

a ]>opuin>
ininiação

, cariocas
í conjunti

«aetB-i
Communic

mineiro.

S. Cliristovã.o A. .C.
caim-nos da secretaria doslo clubque ;, direciona, cm suo ultima reunião vc^

Dr nS "™' ProP^^SiV-prcsIdcrtje, admií-ti que no torneio intimo de football. toiiVcmPnrtc em1 eadi, Loom, dous jogadores do teomdos Mach*avelieos. Sondo '""
inscriplos, a directoria

iii|@i Hoje a pandl©
mmmmhl®, lyrica

n , , ,"" • inscripios, a directoria.. nomeou selo capitães'"Desde hontem quo oro esperado em nosso cpie deverão reunir-se hoje ás' 20 horos 
',l'oi

porto o vapor "l-risia", 110 quo! vinha.a.cc orgonisar os respectivos Icnms e, tíibellngrande companhia lyncn que deve estrear! cios jogos, ' 
' l",JLJ,'t

/' os associado:,

ço, E, de S. Paulo, o indivíduo José Camillo !
lislevam atirou 55000 no avestruz, dizendo!
que. naquelle dia, estaria habilitado, porque ifinalmente-a sorte lhe neria propicio. João•Manoel o suo esposo, companheiros do José, j"pediram-lhe sociedade 110 jogo, sondo acecito 1'o sou pedido. Aconteceu, porém, que José Co- ! 8
millo, nõo sondo embolsado do melado da im-
.porlanein da comjira do jogo, declarou-lb¦Ipio ficava do ninlium cffeito o sociedade,

:cp_ie elle sosiuho queria entrar nos'p.'ios"l 
li assim ficou decidido.

A's l(i hòros começou o grande c cosi ume!
ro movimciito 110 Cidade, á esporo do "bi-
ciio"', vindo o ojírad.áyel iiotroio da saidã dó
avestruz.'para José Camillo.. r

. A's 17 1JSÍ hprifs,'.Tcíão M.ii';ocl, sabedor dso notldl. dii-iciii-se a caso' de .losé Com
A ruo Podre Anchieta n. 5, o ahi exigiu doslo!
ò proitucto do sociedade, querendo .1 yivn for- !
ço rccelicr o dinheiro,, a despeito das explico-
ções do José Camillo,' que fez ver não ter o í
mesmo nado a receber. j¦ João Manoel, indignado, soco (To sen "biriw-!
ning" e desfecha um tiro contra Camillo, quofoi oltingido no palmo da mão 'esquerda, 

o.
.quando tentava desfechar segundo tiro, foi
infeliz", porque José Camillo, por suo vez, so-
canelo ela.suo garrucha desfechou um tiro em
João Manoel, que foi nUingido nas ooslas,
cii!'.'V- esle ultimo gritando que estava 1
morto, |

José Camillo saiu cqrrcndo para entregas-1
se ó policia.

eslado grave, foi Interna- |Misericórdia.
o esposa de José Ca-

Gabarei Restauram
i^mtm.a—KjraciasTii.-.

DO R3OoRaan

Teaeaies ão i.abo
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179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
IUMI, un
sol, a dir.

Ias 0 liora.=, exilo conipleto pelos artistas
,, -•|;J >l0 caburetier JübTIXO MINKUVIXIV|lllkp, Imitador do eunteriis ii Iranslorinação

Couplelisla mexicana
Dansas do cnracle.r.
Cantor iliilu-liíiiicoz.
CoupleliSfn liospaniiola
DiiBttu italiano
Coiiploíislnlicspohllold
Cantora iliiliana.
Itoilailus rusiiis
Glianleuso friinçaiso ¦

, . - Ciinçonctislii porluguozatoimilo corpo do bailes sob u direcção do iirotes-
oi:i;iiiVii;n,1CtC'SÍÜ|'cl!inil'"l,iAliUUIv'*TZI,-;A^1'

UltEVUílEXTB ESTIlbAS contratadas dii
pelos nossos re|iresciilantcs em .w. PauiiAnieii-ii do Norie

IIOSITA ItOÜItlCllEZ.
MAltÜAlirnJG.UlTIEIl
CI.'0-LVI)IIOH.
I.UI.A Dl" UliSPAKIIA.
LOS ,MIM.l;\i\j . .
1.0L1TA DEL CAMPO
OI.CA IlUAMUM . .
1III0 KAMElVSKV-.. .
CAIJVI1EGRAI.NVILLB
(".VCII.DA SILVA , .

Km beneficio do Cru/ Vermelha dos
liados diversos fesla:, estão projeetoiliis.laudo jõ assentados os seguintes: uma festo
campeslre 110 (lia 7 de selembn  |>ay-siindií Teiuils Club* 110 dia l(i dc setembro
haverá um "mntch" d,, "football", 

quo lerú
logar no campo do Flamengo, revertendo
metade dn rendo a favor da Cruz Vermelha
ingleza; no dia 7 do outubro haverá um
conccrlo no_ Theatro Municipal, cujo pro-
gr.imma eslá sendo eiiidado-oinonte orgillli--odo. o 110 dio 19 (U oulubro haverá 11111
baile no Club dos Diários.
UECEPÇõES

Mino. II. Teixeira da
recepções para os dins l
BASVliEWS

Silva
e 15

mareou RUOS
:1c cada mez.

leve um cunho muilo cordial o banquete
que um grupo de amigos offorcecu ao Sr.
Dr. Henrique Woldeninr de Urilo c Cunha,
por motivo do suo recente nomeação para
o logar de medico especialista do Hospital
Nacional dc Alienados. A cr.lo festa, renii-
síkIii no roslaarant Assyrio, compareceram
amigos c coliegns do hoincnageado, que ao"clianipagne" foi saudado pelo Dr, Mauri-
cio de Medeiros, offcreecudo o banquete. O
Dr, liritu e Cunha, em seguida, agradeceu
a prova
MISSAS

apreço c estima recebida.

Xo Õgreja de S.
celebrada amanhã.

Fri
10

sco dc
horos.

(llll
mi

or.i
de

sétimo dia por nimo do Sr. Arthur Coelho
Sobrinho; ex-funeci mnrio da Estrada de
Ferro Gentrol do llrasil.

¦Vire
-QKBSB

» <mnt*> ¦

clnineiilo
Uuenoí

Ha_BRD_BXBtã

]mm

João Manoel, em
do no Hospital da..

Ficou lambem ferida
millo."

Muito embriagado, Eugênio Franeisc10, residente em Niclhi
quei

Municipal, Esse
a noite e

amoniio no
Iron dura,ile
do llio dè Junéirò õs II boi

0 "Lrisia" atÓOCOej oo cóos do porto

lorly, Durvol
H. dc. Cilrvo-

IHartlns Malhelro 86Jp
Ba—is-rt—_tqm_cj___a-_-ta-i mmasJ*

vapor nao cn- -*sno os.seguintes os capitães nomeados: nòisó transpoz a barra [doJpho Maggloli, Eduardo Scbf
lis. Goma. Castcllo Branco, Svlyiholho e Luiz Gonzaga Leite."

Na sede, acham-se as instrucções iicoòssrf-ias Os jogadores quo se inscreverem de boieicm deante serão considerados reservas-Mobílias a prestaçõ.esj
ALFÂNDEGA, 111

JOSK* .TlTjSTO.

com ,iui-

her na pagina í5e aiinunciois
Brinde valioso

O «Salon» do centenário
A oommiSsão direclora da aclual Exposição

Cerol de üellos Aries convidou poro fozer uma
conferência no presente temporada de orto, o
Sr. Dr. Miguel Calmou (In Pin c Almeida, ex-
deputado federal o ex-ministro da Viação.

O Conselho Superior de Dellas Aries
approvou, por unanimidade, um voto dc agro-
doeinionto c louvor ao professor Heitor de
Mello, polo oxito brilhante da decoração, sob
.'.eu plano o direcção pessoal, executada no pa
lado elo escola, no dio ela ooininomoração con
tonaria do ensino.

Profe
 i-i.^>^»iii »¦ ,——  ii.,.. __,_

ç-r,? MARIO REZENDE, dn
aui Escola Normal cda Es-

cola dc Aperfeiçoamento, prepara para
exames parcellados no Collegio Pedro II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro II, Collegio Militar,
Escola Militar, Escola Naval, etc. — «As-
B»inbléa n. 12a.»—De I2ás4. Telephone
Ie.o55, Central.

* Jornal das Moças»
Recebemos o numero fiíl do "Jornal dos Mo-

tos ', (pie vem se destacando entre os nossas
Jttoas revistos. Esto repleto de boa e escolhida
r.;i.l,i!)or.i.jí(i). Irazehdo delioudo valso o a con
(intuição do romance
boas photographias dc
Ric/fessores, ornam as

"Entre dous amores";
senhoritas e grupos de
susa paginas.

Os s trapeiros e a hygiene da
cS

Escreve-nos o capitão Amilcar J. de Ma-
cedo :

"Sr. redaetor da A NOITE, — Tomo a li-herdade de chamar o preciosa attenção de"» • Kx. para um abuso perpetrado 
'diária-

mente nesta cidade pelo Limpeza Publica ede prejiidicialissiiiios éffeitos para u saúde
publica, ' 

"

Refiro-me, Sr. redaetor, ó permissão cri-
minosn <iue dão os c.ouduclores das carroças
da Limpeza Publica aos indivíduos que se oe-
eupnm em recoliier papeis servidos, tropos,
etc, para vender ós fabricos dc papel e de
oslopa. Com o alta do preços que soffreram
as matérias primas para a fabricação, quer da
eslopa, quer do papel, creou-se aqui, no Rio,
a profissão de tropeiro, nnturalissinia, si fos-
so sujeita ó fiscalisaçao dos encarregados da
Limpeza Publica.

Não havendo, porem, fiscalisaçao de espe-
cie olgumo para esse. serviço e participandoos conduclores dos vehiculos do Limpeza do
lucro dos tropeiros, o que succcde diariamen-
lo, pela manhã, nesta cidade, ó o espectaculo
nauseabundo de indivíduos sujos, a revolve-
rom as immundos carroças c jogando porá o
cimo, para os separar, lodo o lixo elos corro-cos, ficando ó mostra papeis de W. G„ tra-
pos infectos e uma sujidadc terrível, de onde
so desprendem pútridas emanações,

Quando os lacs improvisados' tropeiros não
encontram ó sua disposição os carroças, vão
directamente ós caixas de cisco, que são mi-
nuciosamente esquadrinhadas o revolvidos.
A pressa destes indivíduos í enorme, pois
precisam aproveitar as primeiras horas do
dio paro a sua faina e dahi o revolução queelles fazem o is carroças da Limpeza Publico
o nos collcclores de lixo. Algumas ruas ha
nesta cidade em que oste abuso chega ao
auge, como é o coso da ruo Monto Alegre, cm
Santa Thereza. Param os carroças sujis.si-
mos em frente a uma residência c ali proce-
dem á pesqniza dos immundicics, empeston-
do o ambiente, inficionandò o sujando cai-
çaclas, portas dos casas, ele.

Não seria possível. Sr. redaetor, que o su-
perinlondonle da Limpeza Publica se oc-
cupnssc ura pouco mais cora ossos cousas o
quo obrigasse os fiscaes a nõo permiti.,rom
mais esto nojento o prejudicial espectaculo,
todos as manhãs ?"
._.... i i ii ri(±llt*n ti i

amados médicos á noite
com urgência

Lacerda Guimarães
TelepJione 5.955 Centra!

-**•*»-
CURSO SECUNDÁRIO NOS SUBÚRBIOS

0 Curso 'Propnralorio, ;'i rua li Podro 113, Cas-
nidin-ii, liabiliia oiiimuos para os exames da 1'scola
Normal c Collegios Militar c Pedro II. Aulas das 3 íis
O.do tardo.

?__|4H»—*- —

H sj toma pre«

i. B

A' nossa redaeção veiu hoje o Si*. "Manoel
lJliarte, lavrador Om Inhoum.i, queixar-sc do
pioe-doi- íneorroclo do fiscal do Light oorim-
bo n. 128.

Viajando o Sr. Duarte boje no bonde inhau-
ma, quo parto do ponto ós 8 horas, pogoii,'conforme o regulamento do companhia "òmc'
o faz diariamente, o frete do uni pequeno vo-:lume que trazia. Depois de pagar, o fj-snnl128. com palavras insuHuosas, qv.iz fazei
ior o Sr. Duarte, ainda o ameaçando dc (iro que. não levo í a o"fcito, por iniervençã
do outros passageiros,

¦joa

sal-

canções
Zarpou boje do nosso porto, com destino

aos portos da líuropa, o vapor cargueiro in-
glcz "Holbcin", que' aqui veiu conseguado
ii firma Lamport and Holt.

O "Ilolboii.i" vae carregadissimo o tanto
que. a. linho de flueltiação voe dcsnpparccida,

No nosso porto o commandante desse
;navio loinou severíssimas medidas de pro-caução. Foram construídas jangadas; os
botos preparodos paro qualquer desastre em
alto mar. Ao que parece o commnndanle
teme _algum ataque e por isso toma de
antemão os providencias.

('UO. lhe
ouro com

rou-

ris-
...i.tov, procurou esta.nadrugoda a policia du 11- districto•cando-sè il*e- quí! na rua Senador líuzcbio fora'iioll ralado por um êreouio a!í

bara (í.iiisi.khi e um anel d
lhantes,

O commissario de dia, altendendo ao os-tado em que'se açlu.vu o queixoso," mandou-odormir na delegacia alé. pela manhã, interro-ganeloro cnlao dc novo sobre o coso. Eugênio
porem, nao se lembrava ele mais nadlessando cpie nunca em dias dcvera GIO?000 o tão pouco anel
tos...

suo
com

ia, con-
vido ti-
brilhou-

is€aié Triumnho"

MODISTA
Coníeccinnnm-se vestidos sobre os últimos modelos

do Paris, Rua Pedro Américo n. 6, casa í),
. *nt*> 

Doenças do apparelho diges-
Ovo e do svsíeina nervoso. —
ítalos X. — Dp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. josé, 39, dc 2 ás 4.

A cerração fora da barra
Caiu hoje pelo maiihõ timií forle curraciõr.

fora do borro. Eram esperados vários"? na-
\ios hoje o desses apenas entrou cm uosse
porlo o "Itapura".

ü ''Olinda", que devia entrar ó mesma hora,
parou fora da barro, esperando que a ecr-
ração passasse e disso dou conhecimento ii
estação radio •teiegraphiea da B.ab.vlouia .

Prensa de encadernação
Oonipro-se uma, que esleja em bom estado^

Propostos ó rua do Carmo n. 15, com o Sr.
Braz Viannhi

O

rono.
sado pelo me-

Tratamento daDr.EilffarAbraules^S.
polo ."ueuuiotliorax ~ Rua S. José rir. ás 2 bor.13,

(Sò se responde a cartas assignadas com
iiiiciaes.)

M. R. T. —H.vpolonsivo Soro
(O seu uso deve ser fisculisa

dico).
C. R, — Depois de a lavar, ponbn-llie em

cima um pouco de carbureto de cálcio, o qualnão tardara cm decomppr-se cm acctylono,
optimo desiiifodanle, e çal, qlto, como pe' sabe,
ó cáustica. K* o lnais indicado remédio para
o sou caso.

R. I. — Grazie.
M. N. H. — Duos vezes por semana.-
Q. {Jo L, — Sublimado corrosivo ciü Htti

poulas C_"_erilisa_is. de 0,01 por dia.

Pnrüciphmos aos nossos amigos o froguezos ipio o
por nos Exposto, ó venda ó, sem receio elo contestação,
do quo |ia dc niollior no mercado.

Teixeira & Fonseca. Praça Tiradentes 11. 50.

CASA MOBILIADA EM BOTAFOGO — Alu-
ga-se por G mezes uma boa caso mobiliada,
para pequena familia de tratamento, con. íi
quartos, 2 salas, sala de jantar, b n" eirn es-
inolloda, esquontador, piano, telephone, luz
òlectrion e.fogão a gaz. Proço módico. Paro
informações telephone 11. 2.101 sul, das li ós 8
horas da noite.
-—. mi.... ¦,.¦, .n__m. , | -__|+fc»> |i .i —¦  1, 1 _,„,

A Santa Gasa irá abrir
fallencia

Do Dr, Arthur Rocha, director do serviço
sanitário do hospital da Sanlo Caso, recebo-
mos a carta abaixo:

"Sr. redaetor da A NOITE, — Aulorisndo
pólos professores Rocha Faria, Vallaclares. Li-
oinio Cardoso, Miguel Couto, Miguel Pereira,
Drs. Sylvio Moniz, o Alberto do Rogo Lopes!
chefes das enfermarias 2, 3, G, 7, 8, 9 c 13,
yenH-i vos declarar que o informante da no-
tioia do vosso conceituado jornal, dc 25 do
corrente foi injusto com o Sonla Casa de Mi-
sericordia e com o director do hospital, Asso-
gui'o-vos quo procuro cumprir com os meus
devores tanto quanto me permittc a minha in-
sufficiencia.

Credo que nõo ha intenção do imporlunida-
de na presente carta. Com alleuciosas saúda-
ções, etc.",

Não contestamos absolutamente o testemu-
nho dos módicos acima, entretanto, gostaria-mos de sabor qual a procedência dos seguiu-
tes apparelhos: um microscópio, carrinhos
poro transporto de enfermos, pinças e moto-
ria corante para anolyses, recentemente ad-
quindos para a 6" enfermaria, a cargo do Dr,
Licinio Cardoso.

1 -«.&3w—?—.. ________1.

FUMOS E;Y1 PACOTES

•JExcelleutes qualidades—-Recusae as imitações —
-m-fit

rnDoradá rica
A SORVETERIA ALVEAR pailicipao sua Lxniii. frcgiiozin que n sen luxuoso oslaholnci-

incuto funeciona iliariaaienlo ali I lioi-a dn iiianliã.
com uni esmerado serviço do OIIA', r.HOCOI.ATU, SOU-
VETliS c grando rnrieclnilc em 1'ATISSÜItlli Una.

Cojicorto loilas as noito» nl.' I-J,:)ii.
11S, AVENIDA RIO BRANCO, 118

(JUNTO AO PATIIIS')
•+~*SmWttm**

lu'ara a virgem
íes&gsííís

na6"

elsa SBfllB«

un-
Do-

11 s i -

itrmrrmi-n-i  •-¦".-i-/?-i^ ..,,— a8$
*"*"•""  > —a.ofti» -».

A odysséa de

>

»>r. NICOLAU fllANCIOi J Ouvidor,

Poderoso fortifleante do sangue e regnladoi
do todas as funeções orgânicas: Coraçfto, Fi-
gado, Rins, L-stomago, intestinos o èntraque.
cimonto dos Órgãos Oonltaes. Pio, 886(10. De-
positorlos 110 Rio *- .CHAaÜTARIA PARA* -8 Ouvidor, ir

um li0111 cm
atirado de bordo do'¦Olinda'' ao mar

FOnTALI-ZA, 31 (A. A.) _ 0s jornaes dãonolicia de um facto inystorJoso aqui oceor-ído. No ult mo sabbado, a 1» delegacia elest aeapilal recebeu aviso de Mueuript de que paraalem do plinrol, nos recifes ali existentes eu-coutrava-.se um homem em eslado lastimávelU delegado mondou dous guardas, qUe ali de-pararam com um homem doente, faminto acomer lodo e cm tol abatimento ,„„.. liem n0-1 111 faar. Conduzido para Mucuripe, pessoasdaquella povo-ieão deram-lhe algum alimentoLm seguida foi Irnnsporlndo paro o Hospitalcio Santo Casa de Misericórdia, em estado
Aiite-lionlcm, com diffiouldodo, pôde falar

ç disse chamar-se Amadeu Sitaban Francohespanhol, contando 38 annos dc edade i-e-sidllido 110 Brasil ha 26 annos. Depois de ha-ver percorrido diversos Estados esteve ul-limomenle em Bolem o Ríaiuíos,' trab0111 serviços dc estivo. Desejando
Pernambuco, embarcou em terceiro
bordo do paquete "Olinda", soltando aquionde, após ter feito algumas compras re-gressoua bordo, Ali chegando desceu ao po-roo, deitou-se c adormeceu. Subitamente foiacordado, .sentindo que 0 seguravam forte-monto, amarraudo-o pelos pulsos c tornoze-los a uma loboo, olirando-o em seguida

I mor, Então o "Olinda''
marcha regular.

f Lutando com as ondas cm cima da loboaa qual so odiava amarrado, roí arremessadoapós sois horas do marly.-.-io, aos orrecifes'onde passou Ires dias som comer.
Amadeu declarou que possui:, SOOSOOO quodesapareceram. A policia procede o averigua-

ções, tendo feito varias diligencias necessa-nas, '

liando
voltar a
classe, o

gera
scr-ipçã©

Fsló definilivnmcntc encerrada a
scripçõo cm beneficio do joven Maria di;
res. Os donativos eom que os corações
veis ao soffrimeiilo alheio acorreram, por in-
lormedio ela A NOITE, em auxilio da desven-
lin-iula Virgem Cega, conslnm elo seguinlo
lista:
Quantia publicada 2:9793000
Aiionymo (por intermédio da ca-

sa Mendes Ferreira) 10S000
d. Paiva lidem IÒ-^OOO
Licurgo Ai.-irtins Pereira o diver-

sos amigos 7"i00í)
•V 5-?0OÜ
Nepliylaly, Na ir, Marietta, Marina

e Álvaro Pereira da Silvo . lOÇiOOO
C. C. I«000
Lm caridoso õsíHIii

Toíal 3:0278000
As quantias recebidas pelo cosa Mendes Fer-

reira sfio as seguintes:
Quantia já publicado
Listo 11. 18, Escola Superior do
Coínmercio

Lista 11. 13, Hennlo Burlamaqui .
Lista 11. (12, commendador Grego-

rio Garcia Seabra ......
Lista n. 107, Francisco Scllos ,
Lista 11. VI. Real e benemérita C-

S. I). P. 
Lista 11. 05, A, Fcrrioh
Lislo n.78, Francisco Jorge de Oli-

jo

c
SC}

navegava
ao

com

*-—¦—— -rsir»' __j_.

^^P^ 8 melhor e j 
°

fP mais elegante \ .
mo

yeira
Lista 11. 0.'l, visconde elo Moraes .
Lislo n. 57, Conselho Municipal ,
Listo 11, 81, casa Slopcr
l.isla 11, 10(1, Comp. Hnnsenlica
Lista 11. -17, Josó* elo Castro ....
Lista 11, 21. A Ilrnsileir;
Listo 11. 3,1, Fabrica Confiança

do llrasil *
Lislo 11. ÍI, Club Football Villa
Isabel

Lista n.2, 1o sargento Edgard Rau-
gol dc Abreu

Lislo 11. '11, "Jornal do Commcr-
cio" 

Redaeção do "Imparcial" .' -.' -.-
Dr, Oliveira Coelho . ¦. 7 v vh* s. m. 11 .,....-....;
1011 oco . , v v V v . . . ..• -. •-¦ -.-

!:7ú3?,"IOO

20£.000
liTsflfiil

50$000
100*000

I0$00(l
30*00(1

SJisOOO
25*50011
70S0OO
20S000

223$000
.'Ki.Siiilli->0V>il(l

5*i000

20S0OO

15Ç000

50S00O
8H'I*3500

108000
5*000

20S700

Total t 4:930-5000

melhor e
elegante

A AgSEMBLB'A, 46
¦ 

.*

Dr, Dantas de Oneiroz (j!',l;'t,a tuberculo.
SU pelo Piioiiu o-lliorax o outros mcthoclos modcrnos-de Iralamento. Con-

soltas das 8 ás II da manhã. Htm tlriiguayaiiii, n. .(;,'..
•~***}%tm 

*j ——— —_

ASíandardOÜciáumconto de
reis aos agentes de policiei que
prenderam o Dr. Heitor Leão

Como sc sabe, quando foi dccrelada a pri-são preventivo conlra os que, de accòrdo com
o apurado no inquérito policial, dolosamente
provocaram a fallencia da Standard Oil maislorde onnullada, foi estabelecido um premia
por aquella companhia poro os agentes queprendessem os attingidos pelo mandato.Hontem foi distribuída pelo major Ban-deira :de Mello, a titulo de gratificação o
quantia de 1:000?, dado pela Standard Oilaos que effectuaram o prisão do Dr. HcitoiLeão, um dos envolvidos no caso. Ao anent.
principal das diligencias cffectuadas coube-ram /OO?; ao seu auxiliar 508 c oo. chefe da1».cí5o sob cuja direcção trabalharam, 250*000,

•io_*
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OPPRESSAO
VMc liicomiiioilu, Ifio peiiofo jlfl-

rii IhiIm d npr, proilux-iic iimifi nrm*
mv IM* poKHonn qua lím prliBo «u
ventroí t> » primeira eouin n roíor
é fflxtir rtíHMir Cilit ilnoncii, k-iii l»>*
mnr purunuloit o vem nbnlnr u eco*
lioiiilti, lim inl riiMi, iiroimollininoii
Mnipic ii , in|.i. ,.•« dn TrlborniiOi

O uno du Trllirriui»', lonindtl In*
iIdk os niiiH, n,i nu k, du rufatçAo dn
tnrdo, im dâio da umn colhor. tini
do .i" dlliildii cm ngiiii, vliilni,
1»>IU', cerveja ou caldo, »* qunnlo
ímitii piirii liuer cownr ti prMp do
ventre, luoamo por mula pcrtlniu

ue H-ht, e Nio «om purgnr o nem
«ir coflcn*. As evíicuiicoeii tornnm*

mí rcgulniT» e mifflclonloinonlo
uliiiiiiliiiilcsi o offcllo produx-tio or*
dlniirlniiieiilo no din Hotfiilnte da
nilllllliti " seu ii-- li.iliitu.il e pro-
longudo impedi' a priiiiio du ven-
Ire do tu declarar do novo, sem JA-
ninis irritar o llllcbtlno, como fu-
icm os purgnnlcs.

ICxija-se quo o leürolro tenha o
tnilcrevo do Deposito geral:

Mal», I.. Frere, It', r. Jacob,
Pari»,

A' venda cm todas ns pliarmn-
(Ias.

Mu! c pciiiilmeiile rteommenda-
du ás tenham» quo se desesperam
tautas vezes por não se poder II-
vrar da prisão do ventre.

ü Iralnmento custa 7« rílo por
dia,

!

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, rcMcrcrante, sem
álcool

S\ • ii Munchen
C'afc e restaurant

Almocos, jantares c celas
lie e rcslaiinint no ar livre,

Amanhã para ci alnuiço :
lla.uhác mis In asas, ostras I roscas, tu*

lt'i , ilcslimlii, iniiyolliuiise do badejo.
Paia ii jantar;
Vatapá .i bahiana.
liiiiinlu pciNiula, bacalháo á Gomes dc

Sá, n>tris I roscas e sardinhas nas brasas,
Nu- gabinetes e terraço:
Canja o sopa I.oignon, ostras frescas,

cainarãu torrado e -a.ada do lagosta,
Preço." uo alcance de todos.
Cozinhas para todos os paladarcs.

Praça Tfo^eziies n. 1
Piopiielario, A. Multa Bastos.

DINHEIRO
limpiuslu-se sobre jóias, roupas, la-
zeiidiis, inelacs o tudo que represei!»

te valor

Ria Luíe de Camões n. 60
TI.LKPUcÍMÍTofj NORTE

j Aborto dns 7 horas tln
innrihà ús 7 tln noite)

JÜIBERAL & c.

Papeis pintados
Linda collecção desde 400

reis a peça e guarnição desde
2$ooo a peça; estes preços só
na conhecida Casa Brandão, á
Kua da Assembléa S7, proxi-
1110 á Avenida.

TRIN02
1 * •'oeErnesToSouza

Tônico
00$ NERVOS

NEURASTHEN»"^
f.Zé tAi.no

Jonicood Estômago
OYSPEPSlA
ENXAQCíCA

TOMICO
00 INTESTINO

EHTERITE
£/fí UCH/CULO CALMANTE

DC MELlSSftEAMZ

JRP*Tl' ^»M

ORANAOO a C.-V--S d« Uar;o, I#

CHiC ViVENDA
Aluga-se por contrato o elegante e

corfortivcl predio novo da rua Uruguay
n. lõti, cunstruido em centro dc grande
terreno, com duas entradas completa-
mente independentes c todos os reipte-
silos necesaiios a uma familia de ca-
prichoso trataniento; pôde ser visto a
qualquer hora e ttata-se na rua do
Theatro n. 7, 1 andar.

No grande incêndio recentomenie ha-
vido á ma Alfândega 11. 180, onde era
eslabclediJo o Sr. Francisco liranco
Mendes existia um cofre M. \V, AME-
HICANOS, marca registrada soh o 11.
Il 1117, o qual resistiu á queda e ao in-
cendio, |inis o cofre se encontrava 110 sc-
guiiiln pavimento, e sendo aberto eni pre-
senta da autoridade, encontraram os li-
vros, valores, etc. intactos, pois n. 1).
que do incêndio apenas restaram os c:
combros!

Ha sempre grande stock
por preços razoáveis; único
depositário Mayer Wigder, rua
Camerino 11. 104.

TKEftTRQ RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

1 Tournéc » Cremilda dOliveira

Brinde valioso!
(Sem depender de dinheiro)

UM MOMENTO DE ATTENÇÃO
O proprietário da conhecida CaSA RÁPIDO, d.t rua dos

Andradas n. 59, tendo concluído a construccjto do píedio
que vae ser sorteado entre os seus frcgucües, convida os
mesmos a visitar ò predio referido, a rua Assis Carneiro
n. 298, na estado da Piedade, E. F, C: B., que para esse
fim se encontra aberto aos domingos, das 8 ás 17 horas.

Para tomar pai to 110 sorteio é bastante lazer despeza de
500 róis ou superior, em concertos de CALÇADO ou em
COMPRAS, notando-se que não houve alteração alguma nos
preços antigos da casa, recebendo o freguez um bilhete nume-
rado c assignndo pelo proprietário da CASA RÁPIDO, que o
habilitará ao sorteio.

No dia do NATAL do corrente anno, ás 14 horas, scrâ
rcalisado o sorteio na CASA RÁPIDO, podendo os senhores
portadores dc bilhetes examinar o serviço do sorteio e sendo
facultado que as meninas dos mesmos senhores façam a extra-
cção pas pedras para a formação do numero.

O possuidor do numero sorteado só terá o trabalho de
ao tabclliào assignar a escripuira. pois que o brinde se

compõe de
Predio, terreno e esoriplura !

Material para todo o gênero
de illuminação

Material sanitário e encanamentos

Sortlfitieaito completo

ALE
Rua da Alfândega 82 a 86

ESQUINA DE OURIVES

TINTURARIA RIO BRANCO
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

29 - Avenida flflem de Sá -- 31
Attende dc prompto aos chamados pelo TELEPHONE
N. 4.934— Central — para buscar a roupa — GRÁTIS —
e entregar a domicilio, depois de pago o trabalho. Limpa
a seccoe passa, em um dia o terno por 3$000; lava chi-
micamente por 5$ooo; tinge com perfeição. Faz concertos,

ESPECIALIDADE EM TRABALHOS — EM ROUPAS DE SENHORAS

EXTERNATO MAURELL
FUNDADO EM. 1906-

Director e proprietário: — DR. OSWALDO BÔAVENTURA
Aulas diurnas e nocturuas

cursos de Preparatórios e cursos intermediário
e primário

CORPO DOCENTE
Dr. JOÃO RIBEIRO, lente do Collegio Pedro II, portuguez, Dr. ARTHUR TIIIHE',

lente do Collegio Pedro II, mathcmatica. Dr. GASTÃO UUCII, lente do Collegio
Pedro II, Irancezc historia universal. Dr. MENDES DE AGUIAR, lente do Collegio
Pedro II, latim. Dr. JOSIi' MASTRANGIOLI, medico assiston o da Faculdade de
Medicina, france/.. Dr MaNOKL PEUKMA DA CUNHA, conhecido professor, physica
cchimica. Professor GUTDO MONFORTM, da Universidade do Pcntis.ylvnnia, geo-
gniphia e inglez. OSWALDO BÔAVENTURA, medico o director do Externato,
inallicmalica e historia natural.

Rua Sete de Setembro, 170

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

'14, Largo S. Francisco dc Paula, 44
Telephone 3.81-1-Norte

MENU
Amanhã ao almoço;

Salada do bacalháo.
Caldo á Malhou.
Ilncuilitio ó hiscainlia,
l.ingua ii gaúcha.
Tripas á portuense,

Ao jantar ;
frango Gentil Paslora.
Perna de vitclla com purée de batatas.
Vul-uu-vent á fmancicr.
Ostras.

pniMOiiosos vinhos

HOJEF HOJE
Quinta-feira, 31 de agosto

ESPECTACULOS POR SESSÕES
A's 7 3/«i-A's0 3/i

Primeiras represenlaçõcs do en-
gra(;adissinio vaudevillo em tres
actos, de ANTONY MAUS e AI.HEItT
CAIIHE', traduzido do italiano por
LI \l 1'ALMEIIII.M

MARIDOS ALEGRES
(Gênero dc-0 ÁGUIA)

Duas horas de gargalhadas!
" Míse-en-sène a do Joãoüarbosa.

Sccnarios completamente novos ile
Jayme Silva. Mühiliaiio da Marcenaria
Brasileira 

Amanhã, ás " 3/4—A's 9 3/4-MA-
RIDOS ALEGUES.

Wndem-se
jóias a preços baratissimos: na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone d. 904 — Central

THEATRO APOLLO

Novo Diccãonario
[Ilustrado da lingua Porluguoza

Geographico, Histórico, Zoo-
lógico, Botânico, Physico, Chi-
mico, Anatômico, etc.

Registando as duas orlographias, pu-
blicado sob a direcção do Dr. Cabral de
Vaseoncellos.

1 grosso volume com artistica enca-
dernação, 5S000.

A' venda em toda; as livrarias
Deposito:

RUA HOSPÍCIO, 149

Himiuni

Quinta-feira, 3i

Recita extraordinária dos
actores

IVàl Ferreira,Joaquim
Oliveira e J. Pinto

A peça em tres actor,
• fli

O maior e mais importante do
Brasil. Oecupando a melhor si-

tuacão da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electrieos.
Freqüência animal de 20.000 elien-
es. Diária completa, a partir de

10SOÜO.
End. Teleg. — AVENIDA

RIO DE JANEIRO

CASINO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

HCKTE HOJE

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO

^wf*^

FUNDADO HM 1864
onloe fortes

Doscontoti «¦»
brnnçoi <¦ ludut»
R| <i|K l.u.Of llilll
cnrlasi

SÉDB EM LISBOA
Capilul 12.000 o

Saques .'1 vihta
o .1 prazo sobre
Iodos os paizes

Deposito* ri or
dem e a prazo ;is
tnxns mais vnntn-
iosas do merca
do.

Ivinpreslimos
caucionados.

Aoonclo na Cidade Novo»-PRAÇA II DE JUNHO

Filial no líio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA
-ALPANDEGA

Curso Normal de Preparatórios
As atilas deslo curso, vantajosamente conhecido pela rO.VtTAUDAUli, ASSI.

DUIDADB u coinputoncla Jo itus profenorci fuiiccfonam cem 1» máxima i<>
guiai idade. ___^__^_ ^______

Corpo docente, bit. GÀ6TA0 BUCH, M, MESCIIIK, Dn. R, Cf. HA-
DAHÓ, prore«sorej do Kxtemato 0 Pedmll; IHIS. 8P,DA8TIaO FONTES 0
Al.lltAN D0U11AD0, proroiioroí da Bicoln Mllltnrj Dit, llliMtiylili DL A11AÜJ0,
primeiro claisIDcado no concurso do II. Universal em S. Paulo ; Üll. ri Itl li» \
PINTO, profouor do Collegio Militar; Dlt. AUGUSTO ANESI, autor de »nlio-»«
Ualwlhos dldiictlcoB: DU. TONANDO SII.VKIIIA, fonl.eddo profoHor e ciiitro".
Aulas praticas de MATIIEMATICA « CltlllICA, Dous prolesioros para o estudo tle
uma mesma llnjUM, nm da parte llioorlca c outro piallco. Ai notas dc aulin ifto
poljBronhodns. Mensalidades módicas, i.'ur-, DIURNO e NOCTURNO.

Aulas do rcpelicAo para os nluintios que se matricularem em atraso.

A S"'de do curso foi mudado ila mu dos Ourives 20 para UltUCUAYANA 31»
•2' andar — JURUENA Dl". MATTOS, director.

pi
Único ¦juo com nm

1:01110;'

adquirida ou hereditária em ledas a?
manlfestmjiios. Rliomnallsmo, Eczo*
uno, Uleeras, Tumoros, Deres museu-
lares c ósseas, Dores de cabeça 110-
clurnaj, cie. e todas doenças resul-
lanlcs 

' 
de Impurezas do sangue,

curam-so Inlalllvol.iiicntc cum o
só Irusco luz desnppnieccr quulquor manilcslação, Unia
ipós as 1 eleições. Em todas as pharmacias.

lii!
LOTERIA

Dn

PAULO
jjaraniida pelo governo úo

Estado

Assanha
15 •OQO$000

Por i$ooo
t

Quarta-feira, 0 de setembro

100:000$000
Em dois prêmios dc
i50:0()0$000

Por 4$000

Bilhetes á venda em todas as
casas Iotcticas.

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unholino, as

unhas adquirem uni lindo brilho e ex-
ccllcnte eor rosada*que nilo desapparhce,
ainda mesmo depois de lavar us mãos
diversas vezes. Um vidro, 1 $500. Ile-
mette-se pelo Correio por '2$Ü00. Na
,iA' Garrafa Grande,,) rua Urugnayaria
a. OU.

Curso de corte
Senhora franceza,«-

ploniada pela Academia de Paris, j>,v
rante ensinar em 12 licções a cortar
e conlcccionar '¦iialtiiior vcstidóVCur-
«O especial de colletc e chapéus.
Corta e alinhava qualquer vestido ou

(clailloum por preços módicos
Av, llio Branco 103, L2° andar—Tel,

3.a8IJ N.

Quem paga o pato ?
Quem não compra na Tabaearia «Ca-

rioca,), á rua da Assembléa n. 105, e na
Tabaearia «Cruzeiro» á rua 13 de Maio
n, 82, em baixo do «Hotel Avenida», a.s
quaes oflorecem cm cada maço do círíit-
ros <J, 5, 0, 8 e ü coupons (vales). Ciiw
visita nada custa.

Malas
A Mala Chincza, :i rua do Lavradio

n. 01, é a casa que mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem; chama
a altenção dos senhores viajantes.

CAMPESTRE
m:A nos ourives 37

Teleph. 3.666 Norte
Amanhã ao aSmoço :

Vatapá á bahiana.
Mayònnaise dc badejo

Ao jantar :
Grande menu.
Além dos pra;os do dia, o

menu é variadisimo.
Todos os dias ostras cruas.
Boas peixadas.

Fa'eços úq costume

A FIDALGA
Meslaurant onde se rtnnem as iin.ilio'

res laniilias. Rigorosa escolha feita dia-
riamcnle, eni carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. JOSÉ', 81 - Telcp. 4.513 C.

Pensão estrangeira
Uxcellente tratamento, quar-

tos bem mobiliados para ca-
Stes e solteiros. Preços mo-
clicos, todo conforto e asseio;
8 minutos distante do centro.
Rua D. CariosI n. 39, Cattete.

Óculos on Pince-nez ?
áe á casa í.acroix, na praça Tiradcn-

tes n. 36. Lu óneontrareis pessoa liabi-
lit.ul.i, qua examinará a vosca vista gra-
tuilamente e indicará o gráo exaeto das
lentes a usardes, quer sejaes myope ou
presbilo.

Bazar Americano
Rua S. Francisco Xavier, 468

Ferreira Martins & C.
Os novos proprietários chamam a atten-

•;iio do publico para os icus preços de
reclame.1 Tôm em seu estabelecimento grande
e variado stock de louças, ferragens, tin-
tas, vernizes e sementes novas.

Queiram visitar o nosso bazar para se
convencerem.

Comppa-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com 011 sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monte de Soccorro'»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dias n. 37.

Joalheria Valentim
Telephone 904 Central

Hotel Miramar e Babylonia
Telephone, Su), 0?2 — ltua Gustavo

üampuio ns. 0-1 e 00, Lemo.
! 0 proprietário participa ás Exnias.

familias que desde o principio do cor-
rente mez esperam aposentos no mesmo,
(Tiie já se acham tres vagos, que sei ão
alugados de preferencia a quem mais ce-
do ou deseja oecupar, só se reservando
algum mediante signal, previamente

iajustudo. 10-8-016.

A "Tendinha dos Alliados"
ANTIGA DE LISDOA

Recentemente reorganisada
sob a direcção do provecto
"Belga" Ignacio Van Geem.

Almoço, jantar e ceia.
Aberto dia e noite. Rua Vis-

conde de Maranguape n. 17.

â IBEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ» —
Teleph. 5.324 C.

Motel Mello
Em Lambary

Informações: na Casa Viuva
Henry, rua Gonçalves Dias
n. 40.

TELHADOS
DE VIDRO

a Soirée » ás 8 o 10 boras—Ul-
timas representações

Amanhã
REAL,

Itécila do actor COSTA

Sabbado e domingo, uitimos espccla-
culos da companhia cm sessões ás
7 J/ie 3 3/4.

Amanhã

OS BARBADINHOS
(LES JUMEAUX DE BRIGHT0X)

Uma verdadeira fabrica de garga-
lhadw

CABARET RESTAURANT DO

Clab dos Poíiticos
NA RUA DO PASSEIO 78

Absolutamente reformado! Totalmente modificado. The best in town!! f El
mejor de Ia ciudad I! I Lo meflleur en villelüDas beste iu der Stadt I 111 migliore da ciuá I!!

Artistas especialmente contratados para este Cabartt — Cabarctier, Sr.
FRANCO MAGLIANI.barytono.

FLORY, excentnque — GIOCOXDA, italo-argemina —
JANNIE LESSY, chanteuse realiste—FANNYRODIER,cantante
internacional—LA BU-BU, hespanhola -- TILDINA3 cantante
italiana—LOS FUENTES, bailarinos hespanríoes.

-TI II ,

Orchcslu» dirigida polo porular professor P1CKMANN.
-»,

N(>. próxima semana, tei$iiip,>' a grande festa de P1EDIGR0TTÁ i'not« rara oRic) preparada u dirigida pe'» lv MAÜI.IANI.

^ Brevemente estré;*i de THEO-DORAH, lyrica franceza,
e VERA-LYS, bailarina'»;Ussica.

t&i&..., EiiõÃiciTT.; 'tÍLí.m..',, 
uvsm,,., notw...

«JT CASA NIPPON lim
hm hua ooncalvii oiai A. JvJ

ESPECIALIDADE E M
Leques c objectos para

presentes
Participa a VV. EEx. que
jA chegou o precioso

ÓLEO DE CAMELIA para o
cabello, assim como grande e
Vflriado sortimento dcLEQUhS
e outros artigos de sua espe-

cialidade

Bronzes, moveis dc bambu,
cortinas e transparentes, por-
ccllanas, xarão, brinquedos e
todos os productos da indtis-

tria japoneza
A. cie Souza IJarvalho

Teiep. C. 5511 -RIO

Loíerlos du Capital Feilera
Ctmpanhla tto Lttorln Naelinin

Ú* Ifdtli

HxtrncçCrH imlillra»., itili n fineatt*
Micun J(i iioverno federal, Ai 'i :': ¦>
Hük •.iii!iinio« d» fl noras| & nu

Vittcuiitle dc ítuburuliy it, 1J .

AMANHA
m - 44"

Bi^^^fe^i^ls^^iP^í WÊ

QUEM PAGA 0 PATO ?
AOUE&.LE QUE NÃO COMPRA A

JfeCU —^___. _ nu-.— ii_. u. *J\\?*&&f&M^ K$lih X t~Jlr msjsj—MWBMM:WÊOi^BaV^tJSi» 13(5^ v-'

Que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada !ea '-

kV vemSa stas meSho^es casas ele
etectriciciadie do Efsòsü 1

mm

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
Fabrica:

Praça Itep. 75
Tel. 1939-1589 C. GlOftELLI&C Armazém :

R. Lavradio 18-20
Tel. 3750 C.

Importadores áe gêneros Italianos
¦Jv.P/. sV IÇ/¦" """¦' ' £l\>J\ÍÍ\>t\

Especialidrtde em vinhos: Barbera, Nebiolo, Grignolino e
Capri branco. Vinho Chianíi em caixa, diversas marcas

Variado soitim.çnto de massas alimentícias fabricadas por
systemas os mais modernos e aperfeiçoados.

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

Massinbas giutinadas com ovos, em caixinhas de diversos
tamanhos, recommendaveis como optimo alimento das cie-
ancas e convalescentes.

A' venda nos principaes armazéns.

PEÇAM CATALOGO

CAPE' SANTA RITA

DOS |

flSJHíÇTIttSÍ^IlU."^"^. W

|^P»^^£#%I

RUA DO ACRE IN. 8Í I e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.404 NORTE II TELEPHONE 1.218 NORTE

A Notre Dame de Paris
GRâNBS VENDA com

o flegqomto fi® 2o %
Em todas as mercadorias

íi.lílíiPW
s'oi 1S0C0. fia mti.n

Depoli de onzian^ft
A's 3 horas dj dtní«

300 — 31-

100:0003200
For 85000, em drciraos

Os pedidos dc l)IllicU'i do Inlo
rior devem BW ucompunliudi)'» d»
suais 000 réis pnrn o porle do Cniv
relo c dici«id(ia dos ancntei Kiiruti
Nazareth Si ('.., rua do Oniidnr
11. 04, culxn 11. 817. TeUn. MS-
Vivi. c 11,1 fusa F. Guimarães, Uo
snrlo, 71, esquina do beco dns t^n-
collus, caixa do Correio n. 1.278.

CALÇADO
CASA ,^li\EKVA
7ra\cssa S. Francisco de Paula, 38 j

j Calçados finos, alta moda em '

j botas e sapatos. Sempre va-
riedade em novos modelos j

^ „ creaçoes.
1 e •>

Aos Sfa. Professores
Pichtii&os

nocoinincniln-so o exccllcníc livro il(
icitiiia CONTOS SIQIlAESe CÍVICOS l)d
DIIASIIj, dc C. Gúos, iii.in,ludo miopia)
nas niihis primarias pelu Uireot. dc liis|Ci
Municipal.

Nu hvrarin Alvo?, cariou, illuslr. com
235 pngs. ü$000.

uxuoi^h" nEcisrnADA

GARAGE AVENIDA
ncptilniln a 1' dcsla ctipilal

Autos do luxo para cnsamentos c passeios
=: EsemPTomo : =

Av, Rio Branco, 161-Tcl. 171 cenlral
GARAGE E OFFICINAS:

Rua Relação, 16 c 18-Tel. 2464 central
RIO DE JANEIRO

í de arroz DORA
Medicinal, adhcreiuc e per-

tumado. Lata 2$ooo.
Perfiimarla Criando Bangel

í tf »B«8BiaMWM BMP VtS&GZTt ÍC3KB!fi?CW»BWBl D91 ÍI

Não precisa de reclama

LAMBARY
Agua mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo OUoni n. 34
Telephone Norte 355

7.1c II Rlieuniatismo,sypliilis e impurezas
I 110 SANGUE—Cura seguia o efflcaz
5 pelo iifuniiido Iloli de Siiiiniiii Salsado
v de Alfredo de Carvadio—.Milhares ile
| nttcilailos—A' venda nas hoas plior-
I macias o drogarias do llio cdos lis-
¦> tados—Deposito: Alfredo de Cunalho
I iC- Primeiro de Março n. Io

Pensão Chineza
Cozinha de i« ordem, tralamqnlo espe^

ciai; recebem pensionistas c nnlrega a
doinieilio. Itefeiçõcs a iloiuieilo ÍSÕÜO,
ua mesa 1 $000. AIiikh.o 5 pratos diver-
sos, jantar li pratos diversos, para pensão,
8n$,' 'J:>5 o 10OSOOO por z DOM
SIUNG & COMI'. Rua S. Francisco Xa-
vier n. -190. — Rio de Janeiro.

Cursos para a ESCOLA NORIIIaL
Directores: Francisco F. Mendes Vianna (inspector escolar) e

D. Rachel de Moura
Professores: F.Vianna, Dr. lndalecio de Aguiar. DD Rachel dc.Moura, Luiza Azambuja
V. Ferreira, Adelia Mariano, Antonietta llarreto, Alice Ferreira, Maria da Gloria de
Moura Diniz e Arinda Sobral.Maliicula das 4 ás 5.—30.RUA GONÇALVES DIA S, 30

Perolina Esmalte-lc'ò°
preparado que adquire e censerva a liçl"
leza da pelle, approvado pelo Instituto ^e
üellcza, dc Paris, premiado ua Exposição
de Milano. Preço 8Ç00O. P0' DE ARROZ
PEROLINA, suave o cmbellcztidor. Prcçg
I^OOÍi. Exijam esles preparados, á vcntla
em todas as perfumarias o no deposito
leste e do outros preparados, á rua Sete

dc Setembro n, '20U, sobrado.

Vende-se na Garrafa Grande

Theatro Carlos Somes
Companhia dc sessões, do Éden-

Theatro, de Lishoa

HOJE HOJE
Duas — sessões — Duas

A's 7 3,1 e 9 3/4 da noito
Estupendo e ruidosissimo suecesso

A apparatu-a revista fantasia, em
dous actos e oito quadros, dos mes-
mos aulores do—O :il (Pereira Cee-
lho e Alberto Barbosa;, musica dos
maestros Del Negro, Caldcron e Ber-
iiaido Ferreira

y
que esn Lisboa alcançou mais de

o00 representações seguidas
Exito brilhantíssimo dós artistas

Carlos Leal, Henrique Alves, Joào
Silva, Bcrthe Dan.ii, Medina de Souza
e F.lisa Santos.

Toma parte toda a companhia—
Grandiosos elTeites dc luz. Á revista
da electricidade. Scenarios maravi-
lhosos. Guarda-roupa deslumbrante.

Hoje c sempre—DOMINO'.

Cabaret Restaurant do

CLUB MOZART
31, RUA CHILE, 31

Cabarctière, a sympathica

JanelVSyrtiss
Suecesso da notável bailarina hespa-

Orchestra sob a competente direcção
do professor brasileiro
ERNESTO NERY

s Troupe 3 de Ia ordem chegada do São
Paulo e Ruenos Aires, havendo sempre
duas esliéas por semana.

A nova administrarão do Club não
lem poupado esforços para ter tempre
boas diversões com muita alegria, ordem
e moralidade t, pertunto, todos ao

M0ZAIVT

Tell's Bier
A cerveja preferida pelas Se*
nhoras (leve e saudavelj.

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

Kua Büachueto 9^
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 2361

wam

HOJE HOJE
ESTRE*A —ESTRKA

Duas sessões—A's 8 c ás 10 da noite
Pela primeira vez neste Iheatro, a j

sublime opera do maestro VY0I.F
FERRARI

II seqreto di Suzanna
Pela primeira vez a opera será.

executada com um prólogo cinema-
lographico,

Os especlaeulos coincçarlo pelas
GOYESCAS, do maestro llenriiiue
('.ninados, locada pela GRANDI) Oli-
CHESTRA DU 30 EXECUTA.\"1'1Í5.

Anianliã—Duas sessões — Auianuii

Preços: Frizas, lõ$; camalote-.
!•.!$; lauteuils, 3$; cadeiras i

lerias nobres, 2$; entrada
1$000.

íf3WraKíW»3M*


