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Ala Italiana
O valor da victoria

(Especial para A NOITE)
Roma, setembro
fiorlzla j.i pertence» á Ilnlln, A nnUcIniiusplçlosn eínallióu»se, como nm urllo devictoria, dp Isorijtri An mais pequenas aldeias.tt.i Sicllio, fiilminniitcmonte, assim comoliilininonleinonli. o cxorcllo do «eneral Cn-
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í? (leneralissiino Cadprna conversando
icoíjj o general Porra, em frente dc. liorizia

Jorna peneirará na cidade, esmagando o or-
giillm nuslririco, qn? n prrclnmnvn inexpu»
gnftrcl, fazendo quinze mil prisioneiros e
capturando* ;i mais rica presa da guerrancluali

E ao grito dc,vieloria que vinha da fron-
lc respondia o grilo de júbilo do povo ita-
liano. Gorizia era a Verdun italiana. As
tropas do rci.Vietor Manoel encarniçaram-se
quasj um anuo para cònquistal-a j mas o seu
iirro.ifi, o seu valor, baldaram-se contra as
formidáveis forlifjençòos do Snbolino, do
S. .Miguel, (lo'l'odgo:*a, dc Oslavia, que defen-
diani, ,admiravelmciile a cidade, o o campo
eriffuicjieirndo, verdadeiro ortfulíío da cslra- ., .
Aéfi.ia,.ai»l rhjp.. Tudpifojjjg^n^mejja ^jpodemos hoje confessnl-os—nnoUnnlimos" *

no começo 1I.1 nurrta n% nulo* teclinleos nr-cesçarios o indicados paia tomar uma dasmaiores praça*-, fortes do mundo como 0 ílo»rmo. A Ilnlln, assim como seus nlllndòí.nao eslava preparada norn n ijucrrn, t« foi-layn-lhfl especial menu- nrtillmrln dc funuilacalibre, A rsia Inferioridade, graça* .i mn»
gnifien cooperação du Iodos os listados i|.*i"Lnleiilc", Mippriit-sc neste inverno. 15, no
passo que so preparava ;i grossa artilharia,o nosso Ustndo Maior org.uiisnvii um corpo
ORpòçial de bombardolros, -r-mainlo-n de mn-
chinas laiiçn-boinbns tillrn-pótoiilos, o dc
bombardas capazes do conter, dezenas de íil-los de explosivo, qne levariam o extermínio
para qualquer logar onde caíssem.

Nem trincheiras, nem subterrâneos, nemrcullcülados deviam resistir n sun força deu»Iruidura. li com estes instrunienlos do inorlo,com estes iiTbios de extermínio, o nosso
Lxercito murchou uo nluqtiü do Corlziu.

A balullm durou lies diiíá; só tres dins,
pnra loinur as fprmlduvcia defesas dn ri-ilnde, e na tardo Jo lercuirò (lia o Iixcrcitoitaliano entrava Irluiniiliülmcute em Gori-2in, desfraldando o pãviJIiilp unciúünl sobreo caslcllo secular; no ponto onde n raivaaustríaco fizera dcsnppiirecer os cmblcma>da nneioiialidàde italiana.

O Ímpeto das tropas ilaüanas foi tal quenem qnizeram esperai* a .'oconstrucçfio d.ii
pontes, a que allciuli.ini n.i conipnnhias deengenharia militar, li os primeiros batalhões
passaram o lsonzo a nado com a cspingnr-da nas màns levantadas e a carluchcira on-tre os dentes, caindo sobro a cidndo quandoseus defensores cslavam aindn organisandoa retirada.

A queda de florizia lem duplo valor paraa Itolln c para os iilliados.
O valor real c que foi arrancada A coroa deFranciseo .losé nina das mnis bcllas c ricas

províncias, o no mesmo tempo foram aber-tos ao Iixcrcito italiano ns vias dc Trieslc,do Lubinnn... o. além, dnndo ús nossas tro»
pas a possibilidade de apertar ainda maisa terrível tenaz ilald-russn, que ha dc cs-niajínr n Império austríaco.

O valor moral 6, por sua vez, grandíssimo,
porque Gorizia era um symbolo: o symbolo
da pujança austríaca, o "non plus* ultra"
paru o Iixcrcito italiano.

Agora, pelo contrario. que o valor das tro-
pas italianas derribou esta columna de Her-cuTõs; agora qne a cavallaria, os bersaqlicricyclistas c todos os nossos valentes soldados
estão perseguindo o inimigo além de Gori-
zia, alargando a nossa conquista, o symbolo
caiu. li, quem sabe si não leremos qúc sen-
lir, mais cedo do que era nrevislo, o miocheiro do cadáver austríaco ? J,,,

O MOMENTO FINANCEIKO

0 grande protelo do commercio
ás resoluções do governo

ATFrodo Cúsano

Q povo do Paraná
robella-se contra

o accordo ?
CDIUTYBA, 1 (A NOITE) (Relardado) —

Re.ilisou-se o grande "mecíihg" contra o
accordo para n solução do caso do Contes-
tado. Talou o Dr. Menezes Dorea, cm nome
do Comitê de Limites, de que é presidente,ncsolyeu-sc, no momento mesmo do limee-
Iíiir", a nomeação de uma commissão queIV.sse a palácio pedir ao picsidcnte do lis.-
tado recuasse no caminho dn humilhação
cm que lançara o Paraná, ü Dr. Affonso
Camargo declarou aquella commissão quomão recuaria; pois su1! palavra estava dada.

O povo percorri» as ru.is. Oradores iuci-
Iam a multidão.

A imprensa, excèpçãó da official, ê contra
o accordo i

O interior do Estado agita-se.

Regressa no«Darro» a Eqi-
baixada Brasileira ao

Congresso Medico Argen-
tino

BUENOS AIRES, 2 (A. A.) — A bordo do
paquete "Darrp" seguiram, para essa capital
os médicos brasileiros' Drs; Aloysio de Cas-
Iro, director da Faculdade de Medicina do llio
do Janeiro; Bruno Lobo, director do Museu•Nacional; Thompson Motta e O. da Fonseca,
que aqui vieram tomar parle no Congresso
Nacional de Medicina. Ao embarque dos me-
ilicos brasileiros compareceram o encarrega-
do de negócios do Brasil, secretários da le-
iín.eiio, cônsul do Brasil, Drs. Arthur Neiva,•Carlos Chagas, Jú'1'iàtío Moreira, Krause,
Cabred, Araoz Alfiiro e muitos outros medi-
cos brasileiros e argentinos.

0s tiiiSagres da Penha

tól^ffl

•—Que snnUi milagrosa!... Com a surra
Çue levei, era. 'sara já estar enterrado...

A politicagem de
Matto Grosso

Um juiz azeredista diz
cobras e lagartos dos

celestinisftas
O Sr. deputado Cosia Marques, num dosângulos do Moiiroe, ouvia com vivo in-teresse, uma longa narrativa (pie lhe fa-zia mn cavalheiro de maneiras educadas,barba longa c traje muito simples. Procura-mos indagar o nome do estranho visitanteda Câmara, e só depois do alfíum tempo,depois do quebrado o encanto da narrativaouvida com tanta curiosidade, pelo Sr. CustaMarques, ficámos inteirado do nome do in-

lerloculor do representante do Mattp Gros-so. Era o Dr. Dcocleeiano de Menc/es, juizdc direito da comarca do Araguaya, titulocom que nol-o apresentou o próprio Sr.Costa Marques.
Muito animado*'" 'ostra 

que inler-rompemos, nã^ :
,,.— Não; itJui no Dr. CostaMarques oi •'¦• l)Clo Estado. Vimde Araguaya, , Òoyaz, tomando o
trem na estação do Itoncador.Deixou então sua coinaica ?

Sim. Estava cohdcmnád? a morrer peloagrimensor doso Mòrbeck; c.lícte do jiarfdodo coronel Celestino naquella comarca. EstoSr. Morbeck desde maio exercia persegui»ção contra mim, insultando-se cm logares
públicos, e ainda agora, regressando do
Cuyabit, onde córiferencinrn com o Celosü-no, declarava para quem o quizesse ouvir
que, ali no Araguaya, ou elle, feito chefe
político, ou eu, feilo juiz. Um ou outro;os dous éqiie não podiam continuar. Nodia 15 de julho fui avisado por pessoa anii-
ga da conveniência de nic retirar do logar,visto que havia alguma cousa de grave. As-sim, ás 2 horas da tarde, om companhia docoronel Hònoriò Alvares o do ex-sargento dc
policia Dionysio de Carvalho, atravessei o. ri.
c me fui para Goyaz, certo,de quê nada mo
aconteceria do outro lado. Morbccli, porém;logo depois, havendo recebido um telegram
ma de Cuyabá, reuniu a policia e uns ca-
parigas, cercando e varejando minha casa.
Como não me encontrasse, ordenou que po-licin c capangas atravessassem o Araguaya.
Esses, mal chegaram no porto do lado de
Goyaz, mataram o sargento Dionysio e, porvolta da meia noite, cercaram a casa de Fa-
bricio Xavier, onde então me achava como coronel Honorio. Deram-nos ordens de
prisão. Recusámos cumpril-.-is. Os capangas
o policiaos deram então duas descargas de
fuzilaria sobro o coronel Houorio, que tom-
bou fulminado. "

Conta o Sr. Dr. Dcocleeiano que o mes-
mo seria o seu fim, si uma filha de Fabri-cio Xavier não corresse a salval-o, vencendo
o rancor dos criminosos com seus gestos in-
fantis de protecção commòvlda.

Assim, pouparam-lhe a vida. Preso, po-rém, seguiu para a villa, onde foi intimado
a pedir licença c so retirar da comarca.
Nestas condições esteve o amigo do Sr. Cos-
ta Mnrqiics até 17 dc agosto, data cm quealguns dc seus collegas de Cuyabá, descoií-
fiados do seu silencio, jicdirnih "lialieas-
corpus", na previsão de constrangimento. Ú
delegado do policia do Araguaya, no .sa'l>r
do "habeas-còrpus", eongiti o ))i'cso a pr.*-sar c assignai* um tclcgramma, declarando
aos amigos solícitos que nada tinha soffri-
do o que sc achava em liberdade.

O Sr. Dr. Dcocleeiano, em lacs andança-,
recebeu aviso do bispo D. Malan, dizendo-
lhe "abrisse o arco" qiiahlo antes. Si
bem disse o bispo, melhor foz o Sr. Dc;
clqciano, a despeito de novas ordens quo o
intimavam a não abandonar a comarca. Ar-
ranjou cavalhada com o seu prplectpr, \isto
que tudo lho haviam ruuliailo, c partiu com
sua família por nli abaixo, vindo olíegii*
hontem, jjelo rápido paulista, a esta capital
e vindo abraçar esta tarde seus amigos dc
Matto Grosso, cutro os quacs so alistam o
Sr, Cosia Marques, o senador Azeredo, <ii'.

A Liga do Commercio lançou a Idén pnrnlima grand,- roiiníao dn classe, bem assim
dns nssoolntúes commefeiaos c Induslrlncs,
na qual seria folio um protesto oollectlvõ h
rcsolnçiio do governo com a flccollnção, peloCo.ngressn, do nugraoiilo dn quota ouro dos
direitos aduaneiros, IJsln grande convocação(•.stá marcada para dcpoln do amanhã.

Ante ri decisiva nllllildo da 1 iga, ali pro-curam.)'; saber do quo seriam as prcdlspòíl»
íòi"i d.* aiiinioi nn grande nssémblóa; ouvindo
ulgiins membros do corpo do dlrèclórlo, jus»Ihmcntc do ondo surgiu a iniciativa do pro-tcslo.

Como qne .significando um só pensamento,conseguimos sabor das intenções da Ligai quese resumem pela opinião dos seus diredores:—Viiunis combater iilgiimiis iíhh resoluções
do governo que, apròvcitandb-se das Idéas dc
nossa representação, aventadas para afastaro nugmcillò da quota ouro, aproveitou parledessas incsm.-isidcas o manteve o uugmunto
com a consolação dc uuia diniiiiuiçáo.

Vamos combater o miginenlo, (pie ó slin-
plcsmciile dc lu para ãõ »j° íms direitos ou-
ro, o quo será melhor coiuprciieifdjdo quandodisscruioi que nilglliciltarn, sem distineção,"todos os direitos dc imiiortaçáo" de
12l!2\".

li' monstruoso! é iníquo! c é, afinal, injus-
Io. Ii' inepto, porque fatalmente tornará pro-hibítiva a iiriporlnçno do uma grande partedo artigos, dlmihiiliulo a mula total da Al-
fandega. Será, poil, do um cffeilo negativo.

Não ó crivei (pio o commercio deixe dc
acorrer cm massa a essa reunião, afim dc la-
vrar o seu formal protesto sobro esse nu-
gincnlo quo virá encarecer a vida já tão dif-
ficil do nosso Infeliz povo, embaraçando e
matando o nosiâ Commcivio já tão affeclado
pelos impostos.

Acreditamos m\e, si Iodos os esforços do
comincrcio v. do suas associações do classe,
so conjugarem para uma acção coinmmn; si
todo cllc se unir para fazer face an perigo
quo o a/neaça, iienluim obstáculo poderá ser-
lhe opposto, porque an seu adversário falia
a força moral para impor esse novo sacrifício.

O commercio já o demonstrou* c<iá prom»pto a ncudir ao opollo quo á honra do nosso
poyó fez o honrado supremo magistrado da
nação; não quer. poríin, ver liiirlodòs os seus
patrióticos intuitos pela acção dc mn Con-
gresso que *,{, sabe exigir sacrifícios do povo,mas quo (¦ incnuiiz de dar o exemplo saciifi-
condo o.-, cens nos Interesses da nnçfio,

Qiinndii fui feita a nhlrogn do trabalho r.o-
bre Impostos do orçamento para 1017, elnbo-
rádò por uma coimnlssfio especial, quo tevecomo relator o conselheiro Nuno ii,> Andrade,
ii directoria dn I iga lel-o acompanhar dc nm
offklo que Icrniiiiavn nestes lermos:"Appclla, nestes termos, para o elevado
critério o comprovado patriotismo dos illus-
Ires membros do Congresso Nacional, o pe-du-lhes que, estudando ns tnxnções suggcri-
das ncslc parecer para uulistiiuir u evitar o
augmcnlo da (-uoln ouro dos dlroitos du im-
porla.ao. hajam por bem adoptar esses ou
outio.i al vi Ires quo sé lhes n figurem acerta-
dos, sem ajrsravrir ainda mais u já excessi-
va pauta aduaneira, cujas taxas avultadlsol-
mus, ainda cxtrunrdinaríüinenlo auginontadaB,
uóabarluni por actuar dc modo rcslrictlvo, es-
lançando a 'mnis copiosa c consistente fonte
dás rendas publicas."'Como 

vé, a Liga suggeria medidas que,adoptadas, trariam como conseqüência o
abandono da idéa do nccrcsolmo na quotaouro; entretanto, a commissão da finanças
assim não o entendeu.

. » li o imposto sobre a renda não c motivo
lanibc-m de cogitações dn Liga?-Sim, e já nn trabalho apresentado n com-
missão o estudou, terminando o capitulo a
elle referente, com as seguintes palavras::"F.is a philnsophin do imposto sobro a reu-
da. Contra cllc a Liga não tem objcçção al-
guina n formular."

-.—li sobro a reducção das tarifas, como dis-
culirá a Liga?'.- Xo parecer ella declara que essa questãoófuma anligac justa aspiração do comnicr-
cio, mas que ó forçada a reconhecer quo esse
aínio nada ainda so fará a osso respeito, c
espera que os p.odcres públicos cogitarão des-
si assumpto o mais breve possível.

A republicana Grécia?
Um trliimvlrato p&?a goveraal-a

A REVOLUÇÃO NA GRHCIA

A '.ílUa^lÜ

LONDhnfl, '-• (A KOÍTE) - T.l.ma.aniasnqui rrcoüldoa dc Cunóa, Uréia, viu Salonica,animariam lor Miln nomendo o genernl U.m
lills para oecupar o (ercclru logar no GovernoI rovlgorlo, coiisllluldo, como se unho. pelo Sr.\enlzclon o pcln contra-nlmlranlo Condniirlo-IU.

O general Dnnglld foi ministro da fíaorrnim uliimo (pibincto chefiado pelu Sr, \'cniz»"los.
lie Iodos os pniiirt-4 (|,i Crerlii chegam u Ca-«ta teleurnmmng do wlhcsõcs.•*l)o Alliehas nfio im iioiicla-i do Importância.Dizem que a cldado csiá om calmo o qne hagrande expectativa pelas resoluções qw> dévomser tomadas no conselho do ministros quo so

0< liablfantM da lllia ile Tenedoa nillierlran»
ii roroluçflo,
Refl|)percccrr.iii as li^as de re-

servSstas
LÒNDRKS, 2 A. A.) — Rpapparecernm na

Grécia !.*• Itçns do* rõflprylslaa. Consta q»u»n rei Constantino ordenará u dlssoluç&o de»
hps centros dc resistência patriótico. Caso íhhi»
nc venha u dar, na alliados enviarão no gnver»nn Hivgo um enérgico iirntcmn,
Naiiplln cm nriQrrlii.i

LONDRES, 2 (A. A.) ~ Tcle-rutnmas doAtlienaa iiilorinnm quo reina completa armerida na cldado do Kniiplin, nobre o golfo dessenome, im .Murín. Os anil rcnlzcltatat expulsa-mm o prefeito da cldado, anqncram ns casas
do negócios o cmpnatclnrini os jornaes alliado»
plillos.

tpxocncsaarxaasBvssaaBBt^matnem

W^T0 qoe foi este atino o famoso
jabikü de Congonhas

iDolifico e social
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O triiimvirato revolucionário grego; eio
ti esquerda, o general Dang/is <•' </ r///'<

vao reunir, á lardo, anh a presidência dn roíConstantino.
O Comiló de Defesa Nacional, fundado em..atônica, fez publicar uma proclamação na-

qiiclia cidade unnuuciando n sun formal adlic-São «o (inverno Provisório de ('reta.Espera-se anciosajnento ns declarações dohr. venizeios sobremos ultiinoM ácontecimen»los. ,

As intenções do rei Constan-•'
lino

centio, o Sr. Ulcufcvio Venizeios;•ita o coiifra-nfriiirantò Condburioiu
Os rcservislas do Pireu

W
PAUIS, 2 (A NOITE) - Dizem, de Afiíénàsconslar naquella capital (ine o rei Constanti-no estu disposto a permlttir quo o Exercitocoopere com os alliados para expulsar os bul-garos do território grego.

O lriuiiavirato
ATHENAS, 2 (Havas) — O orflão official do(..qverno Provisório publica mu decreto no-meando o general Danglis membro de umtnumvirato que se acaba de formar e do qnailambem fazem parle o Sr. Venizeios e o al-mirante Condòuriotis.

.¦LONDRES, 2 (A. A.) ~ TidegrarntuTs"^Atiicnaa dizem qne »k reservistas do Pirép '
resolveram impedir que a llrecia aliandnai anua neulraliitado. *
A (;Entenle)> disposía a reco-

nliecer o Governo Prov7-
sorio
NOVA YORK, 2 (A. A.) - Noticia-se quãr>s governos que constituem a Entcrite eitfiodispostos a reconhecer como legitimo o Go-verno Republicano instaurado na ilha de Cre-la e que obedece á orientação do Sr. Venlzè-

O que se pensa em Londres
LONDRES, 2 (A. A-) í- A crisa fioIHifii

|feWna 
a tcV? assuipto dluTuf üTf

A revolução do Crel.i, agora já concreiisada'm lormiila do um governo republicano, com'o apoio dc milhares-do baionelas e algifns va-
mcníl" v!".'1'1''-' :,° fJUC 1>arcct'' scr» definitiva»mente victonosa.

pollttca
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L in aspecto da rua principal cie Congonhas, que vae dar ao Santuário
Debuxndo cm rápidas pinceladas o quadro

ou pretenso quadro histórico dn devoção do
Bom Jesus dc Congonhas, vamos passar á
narração do que foi, este anuo, a conunemo-
ração do jubileu de Congonhas.

EisriiÃs, ciiiflm, chegados ao arraial. O sol
insokiva. Gente, de todas as classes sociaes,
em massa compacta c revolta se movia, ro-
laudo em dirceção ao sanluari-o do Bom ,1c-
sus, que no alto do morro, em uma pequena
espinhada, se erguia miraeulosamento, com o
seu amplo ndro á frente, para os lados dc
Queluz, no districto do Redondo,.

O ribeirão Maranhão passa pelo centro do
arraial, dividiudõ-o em duas partes, que uma
ponte liga uma á outra.

A' esquerda do templo e ao fundo estão as
grandes edificações da administração, antigo
collegio e liospedarias para os romeiros,

Deixamo-nos levar, de roldão, com a mas-
sã do romeiros. Mulheres, de faces co"ngestio-
nadas, viuculos do poeira colhidos pelo suor
ao rosto, sobraçando pernas, braços, figndòs,
ele., de cera, que, apezar dc encobertos por
lenços o papeis, so derretiam á temperatura
escaldante quo n todos aspli.vxiava, andavam
céleres, a puxar pela mão creançus que cho-
ramigavam; homens, alguns a ostentar hor-
ripilantes aleijõos, a encobrir, com chumaços
dc algodão, nojentos cancros om plena face,
a caminharem, apoiados cm bastões, com vi-
siveis signaes do cansaço o a physiónòinin a
estampar o supplicio torturante da longa cá-
minhada através dns estradas descampadas;
creanças nlcijndinlms, levadas ao collo, ou so
arrastando penosamente, todos, todos cm do-
manda do santuário, onde iam levar o voto
do suas promessas, ou aos pés do Bom .Te-
sus se prostrnr, a implorar"clemência, dó, lc-
iiitivb para ns suas chagas, suas mazcllas...

Lá adcanlc, um bòrboriiiho surdo se oiiyia.
O povo se arredou, abrindo um claro, ao con-
tro, e, sinistramente, uni homem, lypo dc
sertanejo, do tez queimada pelo sol, longo"cavaignác", passou arrastando, polo pesco-
ço, por longa o pesada corrente do ferro, um
ereoulinho. Em torno, o povo, em altitude
de pasmo, estúpido, contemplava a scena
barbara. A victima deixava, de momento a
momento, escapai* lamentações abafadas, o o
homem trágico iá so ia a arraslàl-o, desde
as portas do templo até o sepulchro do Bom
Jesus...

Era uma promessa!
Em redor desse sepulchro duas mulheres

sc arrastavam de joelhos; uma, moça ainda,
morena o sympálhicn, lendo, entre os dentes,
uma nota dc 203000; outra, já velha, cm ler-"iveis esforços liara manter o equilíbrio, sc-
gorava com ambas as mãos velas de cera...

Em outra dependência, milhares do crõari-
ças eram pesadas, afim dc ao Senhor Bom
Jesus ser offcrçcidá cera equivalente ao pe-io verificado.

Mulheres, curvadas sobre a imagem do Boní
¦Tcsus. encerrada em um sepulchro de raarmo-

re, ao .pé o cm fronte ao altar-inór do san-
tuario, tirayam-lliò a medida, cm peças de
cadarco que levavam.

Essas medidas dej)ois seriam boas para o
exilo nos partos, cingindo-sc ns partnriontescom o cudarço. Aos milhares os padres for-ncciani vidrinhos contendo azeite bento, de
virtudes inestimáveis, para as dores o affli-
cções.

E o templo, dividido cm nave principal,
çapçllá mór, sacristia e tribuna ou coro, ro-
gorgilava. Lá dentro inal podíamos apreciar
a decoração que, apezar de catragadissiirta,
ainda ó agradável. E' feita em quadros grau-des, a oleo, pintados sobre madeira, do colo-
ridos vivos, fanlasislas, Nossos quadros se
voem as passagens dn vida da Sagrada Eanii-
lia o os principaes episódios do gênese, tacs
como o Paraíso, a morto de Abel, a 'saída clã
Arca do Noé, a historia dc José, filho de Ja-
cob, etc. Na capolla-mór estão 14 quadros re-
lalivos á Paixão.

Tudo isso tende a desapparecer doutro do
pouco tempo, estragado por um phcnomen.il
dosmazclo, que até parece proposital e obra
do demônio!

Aos pés do sepulchro do Bom Jesus fica
enorme/ cofre vigiado por um padre o onde
os fjeis collocain as pequenas esmolas, as"osmolas-lnmbary", pois as "esmolas-suru-
by", as ihncolas, são recebidas na secretaria
do santuário.

A tradição e os documentos firmaram a
classificação do santuário como sendo um to-
ncl sem fundo, um abysmó que tem tragado
paulatinamente milhares de. contos do réis,

.em dinheiro o om paramentos, bnixellns do''¦prata, objectos do cíilto — quer adquiridos
por compra, quer doados pelos fieis!...

Um patrimônio do duzentos c tantos con-
tos representado em títulos da divida publica
foi consumido na eonstrueção dc um ramal
férreo, cujos remanescentes estão para ir á
praça avaliados em sele contos o pouco! Um
dos muitos milagres da devoção!

Vimos o balanço das rendas do jubileu, fo-
ohado no dia lli do corrente c referente a seis
dias dc romaria. Accusava a entrada de 45
eontos do réis o fracção. Disse-me um dos
padres da secretaria que esta importância, até
final das festas, subiria a mais de 70 cou-
los

Saimos do santuário. O dia declinava. Mas
o movimento de romeiros era ainda intenso.
Talvez mesmo até augmehtado.

Em meio ao poynréo que so agitava no ar-
raiai ouvimos de um senhor do sobreoasaca
sòlcmiic, polvllliada do pó que, removido por
milhares de pés, enchia o ambiente:

—Esse arraial é um absurdo admiuistrali-
vo, político o social...

E o homem, passando o lenço vermelho o
grande na tesui suada, balançava a cabeça,
como que pondo reticências na phrase que
pronunciara..

Um <• «nota oÇ-fâciat¦¦ Do gabinete do chefe do policia do Estadono llio do Janeiro recebemos á tardo o sc-
gi:iiilc:'•Nicllieroy, 2 dc outubro de 1 r>I(J. — E'menos exacta a informação prestada a A XOt-JL, ,do honlem, om um telegramma de l-'ri-burgo.
, O governo do Estado absteve-so de qualquerintervenção anquèlln cidade fluminense, li-rr-itai.ido-.se, como 1 lie cumpria, a manter *i
ordem publica, não se lendo dado nenhumdesacato n quem quer quo fosse. Tão pouco éverdade que tivesse havido desrespeito ás dc-esoes do Supremo Tribunal; a força do Esla-do so garantiu o prefeito c funcciohnrios daIrefellurn no exercício das suas funções, de-pois que o Sr. presidente do Estado recebeudes Srs. presidente o vice-presidente do' Su-piemo tribunal, telegrammas informando quoo \ . accordao não tinha altiugidò a Prcfci-tura do Fribiirgo,.

Eis os lelegramma.s:"Respoiulciido ao seu telegramma de hon-lem, informo (pio o '•habcas-corpiis" conce(ido paio Supremo Tribunal aos vereadoresdt Friburgo não diz respeito ao executivo mu-uicipar. — (a) Manoel Mürtiuliò"."Em respesta ao telegramma do V. Ex.,datado dc hontem, informo a V. Ex. que adecisão proferida pelo Supremo Tribunal, nosniiios dc 'habeas-corpus", em que são pacien-tos o Dr. Galdiiio do Vallc c outros, não al-ungiu a Profoilura de Friburgo, como V.líx.verá pela conclusão do accordao aqui trans-cripto,: Accordarri por estos fundamentos cm(ir provimento ao recurso para conceder aordem de "habeas-corpus" impetrada afim dc
que os pacientes exerçam sem constrangi-menlo algum as funcçôcs muuicipnes, nos ter-nos do art. 177 do decreto n. 1.109 do 1" dofiyreiro de 1911, art. 22 da lei 024 A, dc11)011 c mnis disposições fluminenses em vi-
gor; pagas as custas na forma da lei. — 11.do Espirito Santo, presidente do SupremoJiibunal".,

A ameaça do medico
A dg-spepsia planta-se de. garfo. Ningutfft°';''.'0,r.'** b rfr "m preesso corrente, demultiplicação. Mas o meio mais ordináriodc planlal-a e de semente.As sementes de dgspcpsia encontram-se.com abundância, uo mercado — são as balasAs estatísticas da guerra franco-prmsiá-na de. iü revelaram que, para so inalar nmhomem ua guerra, era necessário gastar o seupeso em balas (de melai). Hoje, com ossustentas modernos de defesa, a' proporçãoile. jnela! necessário è incomparavelmenlitmaior. A o entanto, com a quarta parte dopeso ;e um indivíduo em balas de nesucara faeil liqimlal-q, pelo menos púl-o fura dêcombate durante, algum tempo. iEssa: espécie de. munição é parlictüarmen-lc efficüs contra as creanças.
E o pcor è que, em vez de procurarem es->quivar-se-lhe, uão-lhe ao encontro.
A'«o-sci si o soldado ferido anceia por vol-lar a linha de fogo. A cre-mç.ii, baixando flohospital por cffeilo das bulas, espero cottiimpaciência o momento de poder voltar a'cilas.
Estava honlem nesta caso o pequeno João-zinho, açamado em conseqüência da explosCiointerna dessa classe de prajeclis.O medico veia, lomou-lhe o fntjsv, txa-minou-lhe a lingua c, depois de prescrever o

purgalivo compulsório, disse-lhe :Olhe, desla você escapa porque, fui cha-mudo a tempo; mus, si comer outro pacotede. balas de. uma vez, você. . você... vocêvira um rato !
Depois dc ter feilo esla ameaça, que lhe

parecia a maior possível, o medico passout\ sala da jantar pnra formular a receita.Vendo-se só o pequeno levantou-se, pegou abengala do doutor c saiu em dirceção á co-zinha.
Onde vae, meu filho ? — diz a mãe,atravessando-sa no caminho.Vou inalar o galo...

__ A.
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Uth punhado dc creanças, d espera cie cvlüifuCaâas ptiia o- festival
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Ecos e novidades
A Julgar pela nossa, devo ler lido n mnls

lamentável n Impreiilto causada pela nitliu-
ile du BlKun»,,pnntiinoii»og em fuce ila lolucao'«iinuiilnliiiilii pelo Sr, presidenta da lU-piihll-
ca pau o iintlKu e imt.mli- Iniiiln entre l'a-
mui e Santa ('.athiiiliia. EsíOH cavnllielros
•pie, 1111I1-» mesmo du Inlclriimciite conhecido
11 iicconlo proposto, so foram contra elle Im
surgindo e provocando desde logo o npplaii-
10 du i-U-iiieiiiiis mal* ou menos exnllmloi,
esquecem himuiilavclniuiile ipiu essa lulole-
runcla acabará por aiinulhir qúnoinuer- iym>
jiathias quo porventura «> seu Eslnuo Inspire'tt nação, ciljus interesses impunham cffecll-'vameiilo um desfecho honroso e trampilllo

'para essn pendência. A formula.para taes mu-
nlfestaçôes, «pie JA estilo niiginenliindu do lu-

j tonsldade o de extensão o — nada (lo oceor-
dosl — o que causa não pequena surpresa,
pois ato agora era exaatainonlo o Paraná
quem mais disposto su mostrava a uma so-

,lucilo conciliatória o pacifica. E espanta mais
ainda porque todas as doclcflos judiciarias

Itflm sido favoráveis ao outro Uslado litigante.
|Comò, pois. quororla o Paraná que fone dc-
irlmido o conflicto? Pela cessão espontânea c
llotal do território por parlo do Santa Calha-
rliinV Por uma Intervenção federal "niauu
inllltarl", que chegasse lio mesmo resultado?

Os (pie tem lido o que, em «llvcrsus épo-
eus, eslíi folha tem publicado sobre esse In-

.' termlnavel litígio, devem saber que, npplau-
'dindo sempre a Idéa do uma solução amiga-
vel, arbltramenlo, accordo ou qualquer outra,
manca escondemos a grande syinpathia que
tomos para com o Paraná. A nosso ver, o íu-

ltiii*<> desso grande Estado, que pela sua si-'Inação geogróplitca poderá ser o primeiro ou
jpolo menos um dos primeiros do Drnsll, está
M-nilo ciitruvado pela luta que sustenta Pfir.i
(defender os seus direitos uo território con-
testado, luta quu absorve vultuosas qunntlAS'« não menores energias, apaixona <is seus'homens públicos, a sim Imprensa, as suas
.«•lasses dirigentes, Impedindo-os do concen-
Jtrar u nttonção, com maior pertinácia o por-
.tanto mais cfficnzmcnte. cm outros c grandes
problemas do interesse immctlloto para o Ei-'lado. Tudo isso não valerá um pedaço dc ter-

jra cedido no Estado vlsinho e irmão, pnrn
que não haja mais uma ilcsintclllgencln, (|iic
pode ser n origem dos mais graves c pcrlur-'badores acontecimentos?

, Eis o que nos julgamos com o direito de
1 perguntar aos que^ tem responsabilidade nó'movimento quo se ínicin e que bem pode nn-
luulhir a ultima tentativa feita em favor dc
'uma solução pacifica e amistosa. Não cremos
.que, fracassada a patriótico iniciativa do Sr.
i presidente da Republica, se venha a pensar' mais em «lar ao litigio o fim que devia ter

I uma questão entre, dous membros du uma
, mesma familia.

E* liicoiiteslavclmenle uma boa medida n
Sqiio *— segundo os jornaes — vau ser adopla-
Ida pelonovo innspcbtor de vehiculos, crean-
:il > os fiscaes extraordinários ou "sapos", li''possível que com o receio dos "sai.os", os fis-'cães sejam junis diligentes no ciimpriiiiciito
|do dever c não fechem os olhos ás innuiiieras
¦transgressões do regulamento que se dão dia-
iriainentc, e A vista de toda a gente.
| O Sr. inspector deve, po -cm, chamar muito
¦principalmente u attenção dos "sapos" para
.a condescendência escandalosa dos fiscaes c
Iguardas para com os automóveis officiaes.'Não faz muitos dias que os jornais contavam

I ter o Sr. Dr. 1" delegado auxiliar resolvido
tíigir com energia cm relação «os abusos con-
istintos desses "chauffeurs" privilegiados, mui-
jtos dos quaes haviam sido multados. Parece,
porém, quo essas multas não foram levadas a'serio; si o fossem os abusos não continuo-
jTiam'comodantes, ou, o que ainda é peor, talvez
leom maior freqüência que dantes.

1 Ao novo inspector dc vehiculos vamos rc-'.petir a affirnrição de uni fado que, uliáj,lesta na consciência gerai; o, abusos dos
;••'chauffeurs" 110 Ilio e as suas freqüentes'transgressões do regulamento são devidos em•maior parte 11 revoltante condescendência para,com os "chauffeurs'.' dos autos officiaes, que'buzinam, correm, atropelam e matam, sem.'fine até bojo nem unia \cz teiihrjn ajustado
,contas com ü policial Essa. condescendência é«tue desmoralisa a energia da policia para com
os "ehauffcnrs" de praça.
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O cadáver do corretor 110 local em que cllo se inalou

Affavo], cniniminic.ilivo, sempre alegro, não
re lhe podia prover o fim «pie leve hoje. Es-
limado por todos nas rodas da liolsnj conheci-
do pelu seriedade ntú então demonstrada nas
suas trausacções, depois de longo tempo ser
proposto do corretor dos fundos publico--., con-
seguiu i, cffccllvldndo do logar, para que foi
nomeado por decreto n. 2.-175, de 23 do ja-

Sombrinhas elegantes
il. . 5$000 
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jf\ agitação entre os pilotos
Haverá hoje á noite

umsi gpamde

/ Haverá hoje. As 20 horas, nina grande rcu-nião na Associação Beneficente dos Marítimos
ipara tomar resoluções sobre o caso que, des-;de dias, vem agitando a classe. A Companhia.do Navegação Costeira não quer ceder, dando
ja elles as regalias a que se julgam com direi-
,to. Os pilotos, ú medida que os navios apor-
,tam, desembarcam; recusando-se a continuarviagem. Dcante disso o Sr. ministro da Ma-
.rinba segundo consta, tem autorisado a matri-cuia de marinheiros e taifeiros, como pratican
|tes de pilotos, consentindo, assim, na saidados vapores, com graves riscos para quantosse vêm forçados a emprchender viagens.A Associação resolveu solicitar a presença(lo almirante José Carlos dc Carvalho como
patrono que sempre foi da marinha mercante11 reunião de boje, lendo designado uma com-missão composta do presidente, do advogadoe do 1» secretario para buscal-o cm sua resi-

Idelicia. Os pilotos solidários com os recla-mantes attingem uo numero dc 230.
-o—«JJOfe-—^-*

tfom caie, chocolate e bonbons sóMoinho de Ouro .--- Gmúaêo comas imitações.
... i'-(W>»-t" ,.„¦_ülixtr de Nogueira Milhares Oe «testados

-•—flJiSE—

Dous directores ¦ do Thesouro
quese afastam deseuscdrps

O director da Despesa do Thesouro, Sr.•lovita Elo.v, entrará amanhã em goso de
ferias. Substitüil-o-á! nnrjueilas furicções o'hr. Dr. Najdor Júnior, sub-director, até que,0 Sr. .Tovita Eloy volte ao exercido do mu
Icargo após o desempenho da commissão queJlie dará o Sr. ministro da Fazenda, tão de-
pressa S. S. termine o goso de férias.

, O Sr. director da Reccbcdoria, Sr. ElpidiOda 13oa Morte, dentro dc alguns dias, entrarálambem em goso de ferias, passando o exer-
, cicio ao sub-director Sr. Francisco do Paula• Osório.

-»~«íl«j»>
I>r. Pimenta de Mello- ^Sn. 5, ás a horas. — Itcsiil. Allonso Penna 11, 49.

Policia Central
O Dr. Domingos Beriiardes, inspector gc--ral de Vehiculos, confereiiciou com o chefede policia sobre o seu projecto de serem

também matriculados nos respectivos auto-
moveis c serem obrigados n ter carteiras de
identidade os ajudantes de "chauffeurs".

 O major Bandeira do Mello, inspector:geral de Segurança, inundou elogiar os ageu-
tes que trabalharam na festa da Penha, pelaregularidade com que correu o serviço, não
tendo sido registado nenhum roubo.¦  No xadrez da Policia Central, devido
a soffrimentos produzidos por uma hérnia,
foi medicado hoje lie manhã, pela Assisten-
cia, o preso Constantiiio de Souza.

A Inspeciona dc Segurança Publica
prendeu hoje os pronunciados Anlonio Nunes
da Silva, ülympio de Àquino e José Esteve.!
Gomes, que foram mandados para a Casa de
Detenção, á disposição dos juizes convpe
tentes.
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O cbYrctor Thcodoro T.oho

heiro do corrente anno, tomando posse cm 11
de fevereiro ultimo.

Casara-se ha pouco tempo, estando a nas-
cer o seu primeiro filho.

Não se pótle nttribiiir a este ou Aquclle mo-
tivo o ter levado a cffeilo o suicídio, que
naturalmente premeditou c muilo. Miirmu-
rios,110 entanto, corrpin,do <iue o suicida fizera
um negocio com importante firma, relativo a
umas letras, em que bem lhe não correra a
Iransaeeáo, havendo uma avaliada difíçrençu,
Ila quem diga íamboni que elle, boje, ia cf-

fectunr oulro negocio com o lucro do muilos
contos dc réis. (1 fado, é que n opinião gc-
ral i- dc que se não traia dc alguma deshones
tldndc, nltclllos os seus precedentes iuatuca
veis.

Deixou elle cartas, em que, provnvolmento,
diz os fortes motivos que o levarem ao SÜIcl-
d.io quando, moço ainda, bem iniciado ua vida
publica, estimado, com a familia a sorrir-lhe,
linha dcante de si um futuro calmo e feliz.

Pela manhã, hoje, o Sr. Thcodoro Lobo,
corretor de fundos públicos, com escriptorio
ú rua da Alfândega 11. V, como de habito, veiu
no seu escriptorio, Dnhi, foi ao cstubcjccimcn-
to commiTcial do Sr. José da Cosia, á rua da
Alfândega 11. II, com quem mantinha cm-
prcslimos, pcrgiiiitniido-lhu si tinha alguma
conta a pagar, llcccjicndo resposta negativa,
ruiu. Dirigiu-se no edifício da Associarão Com-
merciiil, á run Primeiro dc Março, onde fun-
cciontl u litilsa, que ainda estava fechada. Al-
guin tempo esteve nas proximidades.

Abertas as portas, entrou, atravessando o
amplo saguão do edifício. Quasi no sair do
lado opposlo, som que ninguém lli'o obslássc.
tirou 11111 revólver "Velo-Dog", do bolso, e.
levando a arma ú fonte, disparou-a varando-
lhe o projectil a região frontal. Caiu. A As-
sistencia, chamada, já nada lhe pôde fazer,
morrendo elle em meio dos soecorros. Já
comparecera a policia do 1" districto, que fez
remover o cadáver para o necrotério da poli-cia.

lim poder do tr.csloucado foram arrecada-
dos uma carta dirigida á sua esposa, D. Deo-
linda I.obo, professora publica, que se acha
cm estado Interessante e bastante enferma,
uni. envcloppe, contendo algumas chaves paraser entregue ao Sr. Paulo lierln, cx-correlor,
dc quein o Sr. Lobo 1'òra jircposto, uma car-
teira para cigarros c (i^dO em dinheiro.

Residia o suicida ú rua JJaráo de Itapa-
gipe.

Disseram algumas pessoas que o Sr. Lobo
antes do suicídio, fora visto, tomando bebi-das, cm varias casas, o que faz snppor, a ser
verdade, c mio tendo elle tal vicio, que o fi-zesse com o filo mesmo dc embriagar-se,
para, perturbado, levar a cffeilo o que prc-tendia. k

íntimos seus, pessoas que com elle con vi-viam, dizem que desde .sabbado vinha Ò Sr.Lobo se mostrando apprehcusivo, taciturno, o
que era de cxtranbar, pelo seu' gênio dc coní-inuiii sempre alegre c expansivo. Ivra lambem
major da Guarda Nacional, lendo iuiiumeras
relações ua Gávea, onde serviu.

A policia procede a syndicaneias sobre ocaso.

A festa do dia da
creança

Pelos jardins e pelos theãlros
A's ia horas, precisa», começaram em dlííc-

reiilcs pontos us feslejos or«iinlsadn» pelo la-
truiiiitii (lo Menores, <> «|uu tomo decerto Inicia-
dou a dum muviiuciito mais iiiteiisu cm prol
diiti riennças cariocas. , ,

KinlKira oriíiiiilsmla As pressas, um» festa
tão üviiiniilhlca havia do nu tornar brilhante,
como effecllviimeiilo aconteceu.

Jardins o thealios, liara onde liavla sido
marcado "rondui-vous" ãs croanças, 4 hora
iiimiiiicindn tinham já cuncorreiichi anima-
dera.

Assim, 110 Passeio Publico, om torno ile
(.ou Ihcatrinho, se ngiiloincravuni noa übtts ves-
tlilliihos brancos, patrlolicamciile maivadus
por liicliihoH du lilat, venlu o iinmrclhi os ho-
lucniigeiulos do dia.

(iulndos docenicnto pelas dlrcolorns do Pa-
Iroiinlo ns creanças se mmprnzluui ora com
us marchas alacros «lu duas bandas «le musica
do Kxorclto, orn com ns roprejentnjOes dos
dous próprios companheiras du brincos, as
creanças do Jardim da Infância, da praça «In
Iti-puhllca, quo fizeram a "Gala líorrnlhcira",
nu ás exhibiçõc-s dos bonecos do "guignol".

1. nn deleito do osplrllo jüntuvnhi-só as deli-
cias produzidas por uma furta distril.ulçáo du
llocos e biscoulos nos garridos fcsli-jndns.

l'oi tniiihcm nllrahento u brllhautu a festu
uo tlicntro Maison Moderno.

Abi, com mais profusão do diversões, as
creanças brincavam 11 valer, Duas bandas mi-
litnres alegravam o ambiento,

Krani os balões, cru o carrousscl era o ei-
ncniii, einfini vários pontos onde cilas so de-
tinham com vontade,

Como em todos os outros pontos, solícitos,
estavam senhoras, sénliorltus u cavalheiros do
Patronato de Menores,

Houve, l.-inilieni, ua Mnison Moderno larga
dislribiiição do doces c biscoulos ús creanças.

No theatro S. José começou depois, ás
II l|2 horas, um espectaculo infantil,

A companhia nacional representou a come-
dia em um neto "A viuva das ciimelias": liou-
ve um intermédio pelos artistas Alfredo Sil-
va, Popa Delgado, Carlos Torres, Ileatriz Mar-
tius, Cândida, Cecília Porlo, Bcrimrdihb Ma-
chiitlo c outros c ui.ia parto de cinema, lá qespectaculo terminou com n canção "O luar
do sertão" pelo tenor Vicente Celestino,
iieompaiihiiiin pelos coros da companhia.

O espectaculo decorreu sob a maior alacrida-
tle c. npplaiisos da petisada,

A empresa do Jardim Zoológico deu dnrnii.
le o din entradas francas ás creanças, que ali
lambem acorreram cm grande quantidade.

^OB— f

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA
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Novas noticias da auerra
•«•

Os automóveis correm de
mais em Buenos Aires

E ciuscairra-se e $ev®m
e irma-ásírí

DUfiNOS AIRES, 2 (A. A.) — Estão se rc-
petindo com lamentável freqüência os ilesas-
tres occasionátlos pelo choque entre carros
o aulomoVeis, devido ao excesso dc vclocida-
de. Ainda hontem registaram-se duas mortes
e ferimentos mais ou menos graves cm seis
pessoas, causados por encontros entre 'auto-
moveis.
¦¦"¦-¦¦ ¦-. — —¦¦-—¦.—.¦«>.^B^O^_—< —
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Sob os auspícios da Sociedade Nacion.il
de- Agricultura, o Sr. Dr. Octavio Carneiro
fará depois tle amanhã, ás 21) horas, 1111 lii-
bliothee.T Nacional, uma conferência, tciido
por thenia: "A pecuária 1111 Argentina c 110
Urnguay e o refinamento da Pecuária Cra-
sileira".

•*-Slí^»-
t'/ia.'ir Oe Nogueira — Unico que cura sypbilis

A situação em
Mi
Devia ter embarcado hoje, de Curilyba para

S. Paulo, de onde seguirá para Matto Grosso,
conforme ordem já expedida pelo governo, o¦1" batalhão dc infantaria, estacionado na ca-
pilai do Paraná.

Até ás 13 horas dc hoje, nenhum outro te-
Icgranima havia recebido o ministro da Gucr-
ra, do general Carlos Campos, commandaiite
das forças legaes que se acham em Matto-
Grosso.

^«ps_aap_spapsp-_-aMi-_-_gs3m ia

CCTS.A. TODOS OS

I JNCOMMODOS DE SENHORAS
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Mais dous ...
Pediram reforma do serviço aclivo do Exer-

cito os primeiros tenentes da arma dc iiífan-
t.iiia Amoldo Carneiro e Jesuiiio Cnníprgo,

ÍITE MYSTEKÍOSA

Encontrado n riacho.
QcudiXO 03 pOÜIÜ n. II
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1X11 fwsição cm que foi encontrado, debaixo da ponte
Foi encontrado, hoje pela manhã, no ria-

cho sobre o qual está a ponte 11. 11 da Es-
Irada de V. Central, o cadáver de um homem
Um crime! pensaram logo. os que ali tive-
ram o fúnebre encontro. Levaram, então, o
caso á policia do 2"l" districto e, por i-iso,
ali compareceu o commissario Rocha, que fez
guardar o cadáver, até que ali chegasse o
medico legisla requisitado,

O Dr, Elysio do Couto, medico legisla,
compareceu mais tarde c lavrou o auto
de exoroe local, depois do que verifi-
cou ser o cadáver de um homem dó côr,
bráilt-á, gordo, de estatura regular, vestindo
calça ile casimira escura, lis!rada, pnlelot de

1 brim branco, cami ;a Ue õxford roso claro

c calçando bprzeguiris pretos. Junto eslava
o chapéo, de pelio, iriiíllc. lira o cadáver de
um homem dc cerca tle 40 annos, usandocabellos curiós, castanhos, bigode o-- barbafeita. Tinha alguns nickeis 110 bolso, douslenços e um billiete de passagem de trem,entre. Deodoro e Central. No collcte trazia
apenas um relógio da prata, com corrente de
metal amarcllo, c na cintura um cinto dc
couro. O relógio marcava 10.11), o que pa-roce, demonstrar ter sido a queda daquellebomem, ali, a essa hora da noite.

O medico lcgista acredita tratar-se dc umdesastre, tendo morrido " afogado o desço-nliecitlo.
O cadáver foi removido para o necrotério.

lilixir Oe Nogueira--. Cura rheuinatlsmo.
¦ «»?»¦¦¦ 1

Vestidos de voile
EOS e 55S

Vestidos de Sinho
53$ e GOS

Ultimas creações para verão
CASA COLOMBO

1 i^O»J—-1

Uma hisforia comoli-
cada

O ãcãcíemiço Nelson MaurelI
chega preso pela policia

paulista
[ iíudo oscJarecido

Chegou presn. dc S. Paulo, o acadêmico
de direito Nelson Maurcll,'que, como já 110-
ticiánios, furtara aqui íl:Q0ÕS de uni seu .ir-mão, o Sr. Alfredo Jdaurcll, funecionario'do'1'hesoiiro. -

Nelson Mnurcll foi preso cm companhia dc
uma moça e uma creança, que o mesmo dizia
serem mulher c filha do .seu melhor amigo
Oscar Moreira Paz, aqui residente.

Uma vez chegado o acadêmico, Iodos 05
pormenores desse caso ficaram esclarecidos.
Nelson, que liavia furtado o dinheiro de seu
irmão Alfredo, depois de unia combinação
com Oscar Moreira, o seu amigo, acertará
com esle fugirem para o Itio Grande do Sul.
E ficaram combinados que Nelson partiria
para Santos, levando a amante, Felismina
Arruda, e a filhinha de ()r„:i;r, onde tlepois,
mais tarde, os ia encontrar Oscar, partindo
então todos para o Kio Grande,

Nelson MaurelI assim cxpiicou tudo á po-
licia.

Em poder do acadêmico, que residia cm
casa de sua familia, á rua Paula c Silva
n. 35, foi npprclicr.dida, pela policia pau-
lista e reiiicttiilii para aqui, ainda a quantia
dc l:-100í em .dinheiro.

Em suas declarações Nelson Maurcll ndeau-
tou ter dado 1:000i? a Oscar, de quem u po-
licia anda á procura.

40»
Drs. moura Brasil e faabrid de Andrade,

Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.
1 «5KK» 1

Querels apreciar bom e puro café?
Sò o §»&PÃGÃ30 ,

«SCOft»-

orreu o Dn S
Silva

Foi o íituaüUPâiro da Al-
Hançu KóViSlonáâtá,

envotVido na conspiração
tio anno passado

Acaba de falleccr, victima de uma explosão,
o ür. José Pires de Souza e Silva, engenhei-
ro civil, que, ha um anno precisamente,
esteve aqui envolvido na conspiração que se
disse ter sido inspirada pela Alliança Revi-
siopisla.

Poi em agosto do anno passado. Pela ma-
drogada, a policia, tendo recebido denuncia,
foi a uma chácara situada no fim da ladeira
do Peixoto, nas Águas Férreas, e lá prendeu
uns homens que tomavam conta da casa c
apprehendeu umas bombas dc dynnmite.

A chácara era dc propriedade do Dr. José
Pires de Souza c Silva, e além disso foi o seu
nome referido, como patrão dos bomens ali
encontrados. Foi isso que determinou a pri-
são do Dr, Souza c Silva, na casa da ladeira
do Ascurra n. 111, dc sua residência.

No iuquerito foram envolvidos os nomes
do coronel Coriolano dc Carvalho, do Dr. Fe-
lix Docayuva, do Srs. Abelardo Tavares, pi-loto dc aeronave Magalhães Costa, c outros.

Por essa oceasião o Dr. Souza c Silva dc-
clarim que. as bombas encontradas cm sua
chácara eram destinadas á exploração de
umas pedreiras de sua propriedade, em São
João do Paraguassu', Bahia, pedreiras essas
que, era sabido, continham uma mina de dia-
mantes.

, A conspiração foi fracassada, mus não fra-
cassou a idéa do engenheiro Souza c Silva,
dc levar para a Bahja ínüitao bombas dc dy-
namite, para, fazer explodir nas suas minas.

E agora, ura anno depois, quando punhaem pratica a sua idéa, Cimo explorador dediamantes, eis que uma explosão inesperada
causa-lhe a morte.

Tinha o Dr. Souza e Silva partido para aBahia, em abril deste anno, c a sua morteveiu f.u.rprehcnder e consternar a todos quan-tos conheciam á sua bondade e o seu tratoA morte do Dr. Souza e Silva òccbrreu
mesmo cm Lavras Diamantinas, S. João doParaguassu', Estado d.-i Bahia.

"dão Lciraço" - ^íofll
brindes, LOPES SA' & qbiiP

ile
, paraiUJ téji, com vulioso?

' m TORNO DA GUERRA

Um aviso aos neutros atraví*

da entrevista do Sr. Lloyd
¦¦ — 1 1.1 ii ¦ »

Gcorfte
, LONDRES. .10 (recebido pelo commloiln íi).
Klez) -- A opinião publica ulloinfi esta mui-
tu desapontada com o discurso do Sr, lielli-
iniinn-llollweg, «lo qual multo pouco so siilv.i
s.ihlralilndo-te ns luvcneioniccs costumeiras
contra a Inglaterra o n lluinnniu. Ato mesm-i
111 nnuuncludiis avisos quanto no "terror 11
Síi' empregado na guerra pela Allemanha
(Iwóíuoradn, .ão considerado» uiiiliiijuou u
nr.uco salisfnlorlos jiur todos.

Como contra-clioque tornou-se conhechIa n
opporlunn entrevisla concedida pelo Sr. Lloyd
(lüorgo 11 um Jornalista americano, nn qual
elle írlzn 11 ílrmo delilieração «los inglezcs o
dc Iodos os nllíndos de prosegni.-em nu gucr-
r.i ntú 11 sua conclusão definitiva. A Ir.ghiter-
vá iú einprcgoti mullos nillharcs de vidas .dos
s.mis, ntú agora, para pernilltlr quo tul nnçrl«
fuio sc pei-dcs:;e o (tue os frutos lio uma pro-
Mina vlclorJn fossem lambem perdidos com
unia paz trnuFltorin, preparada por bem In-
icncioiiados neutros, llludidos pelos germano-
phllns na sua piedade pelu critica posição ul-
lema. A Allaiminlia não se lembrou de fazer
t;,cs lamentações pulliotica» sobre ns perdas
Im manas, (íuaiiilo as vidas quu se perdiam
eram de ninados, c a Allemanha eslava então
operando com suecesso. Tão pouco os itlllados
pediram então piedade 011 olharam cm volta á
procura da intervenção dc neutros. Agora a
nirré mudou, o iissim bem se coniprchendo o
iiiiriianllnrisino dos allemáes, mas os iilliadns
cr.liío menos dn que nunca inclinados 11 ouvir
tilC-s historias ou outras que os allemãòs pus-
si-ni tornar publica por intermédio dn bocn
dos neutros. A entrevista é, nn realidade, um
aviso definitivo de "hands ofl" (não sc mel-
ta nisso) feita 11 todas ns potências neutras,
com o auxilio das quaes a Allemanha possa a
vir n procurar fazer uma pas*favorável• Os
aluados são unanimes na sua intenção do pro-
seguirem na guerra nté o pòiilo de não per-
miltir a rcpcliçáo dc um lal horror e este,
portanto, não é o momento próprio paia ap-
jvllt.s por parte dos neutros.

liste aviso foi rechido favoravelmente por
Ioda a parle, como o mais oppnrtuuo. Na
America elle fortaleceu il acção do presidente
contra ns manobras prô-Allcmanlia, na criin-
pauha eleitoral, emquanto que em Poma elle
fui considerado como um aviso an papa, de
qi.c offerias de mediação seriam tomadas cn-
mu indicativas' de pró-germanismu. Os dis-
ciiièòs do ch.inccller allemão briltíilincnlc pro-
cianinram os fins de conquista universal, mas
agora elle já fala em tom ma 1.3 brando. Isto
quer dizer que os allemãcs sentem n possibl-
lidiide de serem balidos e os aluados estão
flynicmentc decididos a lhes desferir um golpe
capital e definitivo, evitando a possibilidade
do rcappareciniento de tão tolas noções, como
,\<t que encheram as cabeças dos allemãcs,
quando cm 11)14 elles deliberatlaineute for-
çaram o nitin-lo a uma guerra universal, das
n;.iis horriveis, c tendo como unico objectivo
os seus fins particulares. Não se falo mais
llítr. nnncxaçócs alleniãs. Desvanceeu-so o so-
rbo idiota e a previsão do próximo fim já ê
feita mesmo na Allemanha.

,\ GUERRA NO AR

O «raid» dc hontem sobre a
Inglaterra.

; LONDRES, 2 (Havas) (Official)
dez os "Zcppclin" que tomaram

Foram
dez os "Zcppclin" que tomaram parte no,;raid" aerco dc hontem, á noite.

Dous dclles tentaram atacar Londres, mas
foram repellidos pela artilharia nnti-áerca;

O apparelho derrubado cra do ultimo mo-
tlelo.

Até agora não consta que haja damnos pes-sones ou niatcriacs.
Os outros dirigiveis que participaram do"raid" lançaram varias bombas an acaso nos

condados de léslc c no dc Lincoln, não cau-
sáiido prejuízos.

-»>-^«»» .»¦

PORTUGAL NA GUERRA

Uma conferência do Sr. Leoíte
do Rego
LISBOA, 2 (Havas) — O capitão de fragata

I.colte do Rego, eommandante da divisão na-
vai, fez uma conferência no Centro liepublica-
no a propósito da intervenção de Portugal na
guerra curopéa, e, depois do enaltecer a acção
do governo, atacou os indivíduos quu se têm
manifestado contra cila, qualificando-os de
mãos patriotas.

O Sr. Leotto do itego leu um documento,
no qual se comprova haver traidores que na
Hespanlia avisam os allemãcs do que se passaem Portugal.

i' "'«ni. «tti^ .a»
A ITÁLIA NA GUERRA

O caso do pr *' —"Tq
íiÕMÃ, 2 (ííav'.' .' SIcfani pu.bhea uma nota re, .-sto du SailtaSc-, contra ;i apropi..., , te,tu pelo governoitaliano, dc; palácio de Veneza, apropriação

essa já noliiiiiila por jornaes estrangeiros.
A nola da .Agencia Stefiuii salienta que odecreto dc ;h de agosto findo não fere 11c-n.iiima das prerogativas nem nenhum dos di-leitos do Vaticano; fere somente 11 proprieda-dc do Estado inimigo, salvaguardando ampla-mente os privilégios dos representantes diplo-mnticos jun.lo á corte pontifícia, ü paláciodc Veneza, Mc a nola, tinha deixado de ser 11residência do embaixador austríaco pura serapenas um deposito tle nrchivos e mobiliário

í*i o embaixador tivesse continuado a residir110 palácio poderia ter tornado a propriedadeei.-i estado dc iminuiiidade c poderia lambemc.sigir maiores considerações. a
Tudo demonstra, concluo a nota, que o go-vtrno italiano cercou neste caso a Santa Sédas mais escrupulosas nttciiçõcs.

Laibach ameaçada
I.ONDHES, 2 (A. A.)' - Os italianos con-linuam avançando c ameaçam Laibnch.

Hlltl -tOg». .]!¦

A OFFENSiVA POS ALLIADOS
NOS BALKANS

A situação
I.ONDHES, 2 (A NOITE) — Informara doSálónicá que os servios acabam de alcançaruni novo suecesso 110 Monte Kiiiinacknhim, dconde os búlgaros foram completamente ex-

pulsos. Os servios fizeram muitos prisionei-res e tomaram ao inimigo unia bateria pesa-d.-, c grande quantidade de munições.
Os inglczes também oecuparam duas nl-ik-ins fortificadas pelos búlgaros; 110 caminhode Seres, fazendo grande numero dc prisio-nciros, entre os quaes duzentos validos.

Progiessos dos alliados
PARIS, 2 (Havas) — Communicado officialdo exercito do Oriente:"Os inglczes oecuparam duas aldeias na cs-Irada dc Seres, fazendo abi centenas de pri-sitneiros.
No monte Deles, escaramuças.
Um neropliino franecz bombardeou Sofiae aterrou em Buearcst".

O bombardeio dc Kavala li-
LONDRES, 2 (A. A.) — Os navios de guerim da marinha alliiida bombardearam Káva-ia. atacando violentamente os búlgaros que seacham de posse dos fortes do porto.No Kaimackalam
LONDUES, 2 (Havas) — Telegrapham deSalonica comniuuicando que 03 servios acaba-iam tle tomar o monte Kaimackalan c apresa-ram ao inimigo uma bateiia completa.

NA FRENTE OCCIDENTAL! '

Uni nspecto du íIIiiqçua
"NOVA 

YOIIK, 2 (A NOITE) — 0 Sr. Kee*
teltiiruplm de Londres, em «laia du hontem d*
noite 1"Noh circulo» bem Informado» dento canl»
tal nsHCiiuru-sii quo a hIIuiiçiío «lim alleiuõre
na frinli' uesto não «1 nniln iniiuiiilllsaiii.r>.
Oh prb.lunclii.-i ulilmani-nie capturados inot»
liiiiii-Ki' multo melnneulicoH, prlnrlpiilmtmi*
oa utfli-lmn, quando ha, ainda pouciu in<./?,»,
no conicço deste anno, eram jactenvloau* •
irritantonientv orgulhosofi,

A ultima "ordem do dia" do grande cotado»
maior allemão, ii-i..lgn:ul.i por vou llloden*'
liur«. o quo tem a dula do 21 de nvtuinutti
ultimo, foi eonherldii nu cstadu-malor Inxlci
cm consequcnclu du ter «Ido encuntrado um
dou céus i-.-.empInn-H cm puder du um offivlitl
feito prbiiiinclro.

Von IlindcnbiiriT exliorla o rommandanit ;
do m-clor do CiiiiiIiIc.i u Impedir por lodut i
cs forinn» que im iilliadoH tiniu-m a aldeia il*
I.cabcoufa, o ''ultimo baluarte dn nosau urti- '
Ihurla", eoino cllo di/.. Poucos dia* dcpol* '
CNia aldeia foi tomada polua Irupas britaii*
nicas,
. .1:', piiis, evidenlo «itio remoçou o fim <u"guerra dc trincheiras" no omtc. Ilepoln t|«
occupiida llupaumo nn ulli-müi-s aerão nlirir- •
dos a retlrar-su uuinu distancia razoável, V
muito dlffleil agora a von Hlndcnbun; reunir
grandes massas paru-cBinagar us força» allin-
das, em qualquer frente, parque ent toda» «4
frentes os alliado» dominam a altuaçúo.

Oa rumaicos, por exemplo, proseiiuem vi-
ctorlosos; 03 russos demonstram novameoU
grando activldado desde o Stockhoil a» linlc-
ter, visando simultaneamente Kovcl o Lcm«
berg; «s alliados derrotaram «s teuto-turci»
búlgaros «Imultancamcnto na frento da .Mu-
redimia e na Oabrudja, e os exercitou de Cn>
dorna avançam mclhodlcamcnte no* Ooloml-
Ins o no Corso, visando TreiUo e Trlcste."
As operações

LONDRES, 2 (A NOITE) - A batalha daí
Somnie «mirou numa nova pliuse du actividn-
de. Os inglczes o franceses fizeram mais ai*
guns progressos.

Os inglczes oecuparam a aldeia de Eau*
court-1'Abbayo e mula de tres mil jardas d*Irincheirns allcmãs entro essa aldeia e Mor-vai. Na parte norte do Eaucourt-PAbbayo ai..-
da i-e combatia hoje de manhã. As tropas bri-taniiicas fizeram muitos prisioneiros.Os automóvel» blindados inglezca conti-nuam as nuas façanhas. Limparam m trin-chçira3 inimigas numa grande extensão, f».cililamlo assim a acção da infantaria,

A nelividade aerca fot também muito gran*de. Os neroplanos inglczes derrubaram qua-tro apparelhos allemãcs e perderam apeaa.fum.
No Bcctor francez também ha a salientarnovos progressos. A léate de Bouchavesnes ea nordeste de Vermandovlllers, os franceez^tomaram alguns elementos de trincheiras aoinimigo, fazendo dezenas de prisioneiros.Foi incendiado um grande deposito do mn«niçucs cm Lo Transloy. •'

No sector francês

^i11?' 2. (H?va8) --^nrtinrnlca-d-ci õmrciai dc hontem á noite:"Ao norte de Rancourt e a sueste da Mor*vai tomamos ao inimigo vários elementos detrincheiras.

doDSommed° 
ar,ilhariaf esPedalmenta ao sal

Na Champagno, ao sul da collina do Mesni!e a leste de Tahure, «matámos vários ataquesdo surprezu. "*™,

eaítivo."»68'6 
dC réT-0-n& abntemos um balão

No sector inglez-•" '•- ¦¦'- si^cui i.'...'
LONDRES, 2 (HavTsT - TSnTniHcJa-i?' offi-cialmcnte que as tropas inglezas conquista-ram hontem a aldeia de Eaucourt, bem comonovas posiçoc3 numa extensão de tres kilo-metros entre esta aldeia e a estrada de Pa-paume.
Os inglczes fizeram mais de 300 nrisio-nciros.
LONDRES, 2 (A. A.) - Os inglezes bom-bardcíiram com grande vigor Transloy c npo-deraram-se de Eaucourt-1'Ahboyc.'

NAS FRENTES RUMAICAS
-».«.— .

Os teuto-bulgaros recuam
LONDRES, 2 (A. A.) _ Os toulo-bulgaro»"vlK,!!":!0 (lu valIe dB Pórgchyi

mhiV-Ú ™,m' " (A> A>) - A numerosa es-quadr, ha dc guerra austríaca, que forçou olortode Cor-ibia, sobre o Danúbio, foi rcpelll-c-.'i, nao conseguindo realisar cra sua totalida-de o intento mio trazia.

OS «ZEPPELIN» CONTRA A IN-
GLATERRA W'

Um novo «raid»
LOND1ÍE9, 2 (A NOITE) - Durante a nol-te uma esquadrilha de "Zcppelin" appareceasobre as costas leste e sueste da Inglaterra,tendo lançado muitas bombas. 'Ignoram-se, entretanto, pormenores desstnovo "raid .
Um dos apparelhps foi derrubado ao tiorttdesta capital, caindo em cliammas. Todo» oiseus tripolantes morreram.
LONDRES 2 (Hi.,vaS) _ Evoluíram hontem»a noite, sobre, as proximidades desta capitavários dirigiveis allemãcs typt) «.Zcppelin".!

Im dcllos foi abatido em chanimas ao nortede Londres.
Nos condados de leste também foi notada a,presença de diversos "Zcppelin".

-«S8>-
NAS FRENTES RUSSAS

-*¦»< • ¦ f>»—  -*

O avanço dos russos / ^
LONDRES, 2 (A. A.) ~ Os russos apqu>i.i.im-se da primeira linha dos auslro-alle»ir.aes, tmc delendo Lembcrg.
NOVA YORK, 2 (A. A.) - Embora seja cs-

friííS- n.1";11? a Irc's;istel,ciíl 4°* austro-iille-
nn „ SCCV"' d° h?}"PW< OS TUSSO» COIlli-nuam a marchar em direcção a essa praça for-L"H)NDH.;V'y 

;T1CÍdr\ns ^M inimigas.
"; 

í1'11™"1 «s Posições recentemente con-
?nS;i^'?' museovilas, em Manajow.Lonhcgiiindo lecupcrar algumas.

•««•*"

pirata- "GaW
Foi hoje presp no mar

No mar dentro da bahia, vinha se celebrl-sondo* ultimamente o "Catlú", alcunha daManoel Valcrio dos Siinttfs. "Cadú" •tornará-
se mesmo celebre, não só por se lhe attribuira autoria dos maiores roubos praticados nasembarcações c nos cács. Era "Cadii" cohsi-ilerndo o chete dos piratas da bahia fiuana-liara c atui dissq, temido em certa roda.

?m <L -???? e taes 'íeilòs, fácil vinhasendo a "C.adu" afastar a policia.Ha dias a sua situação se tornou mais pre-caria pelo facto de ter sido praticado umgrande roubo a bordo da lancha "Nociiiia".
U inspector da policia marítima, Sr. Júlioii.iilly deu ordens terminaiites aos agentes(loquei a repartição para a captura dc "d-

, : . ?;,c,.°. "Bento Cunha conseguiu des-Cl 
,'r fl('adu deitado, nu, no porão dc umaenatn. O agente prendeü-ó e conduziu á po-l:cia niaritiina, d8 onde foi elle removidapara a Central.

Em cnminlio, "Cadii", á vista de muitaspessoas curiosas que o acompanharam, ojoe-itiou-sc e jurou que havia de viiiaar-sa d»agente Cunha, matando-o. "

MUTILADA VEL
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Ü rflSuHado do uma onquíXo
1'ittrti as ropresentaçõus

dos dous Estados
x\\

0 Sr. Wencesláo recebo
protestos

• Sobro o accordo dcfinillvo cm torno «Ia so»
íiVlucilo dn vergonhosa pendência ParanA-Santa' 

t itli..rin:i, Ueonlo das noticias vindas dc
ciiril.vlui, achámos dc grande Interesso fazer
«ma 

'rápida "cnquítc".
\ssini, nn Ciimara, ouvimos pruuclro o Sr,'jcVon Itpgls. deputiiilo por Santa Calhuriiiii,

vu dos que olharam serhpro com descrença
o movimento cm prol da soluçijo agora cn-
contriiila. ,- \ hnncada cathnrlnense, <lis<-e-nos o Sr,
jcl.un, fntlflca o seu telegraiirmu dando in-
jclro apoio ao nosso presidente o continua
ti prestigial-n, estando de inteiro accordo coig
„ que ello resolveu.

Pouco depois encontramos a palestrar os
Srs, João Pernoita e Luiz IJartholOincti, Pa»
lustrámos com ambos sobre o accordo.

i» Sr. Pcrnctl.i nos disse que a maioria da
Inm-.iiia está de inteiro iiccordo com o Sr,
Affonso Camargo, presidente do Paraná.

—o qiiiPcUe fuíer, apoiaremos, disse o Sr.
JVrnetla.

;: ,. Sr. Bnrlholoineii, com nm mcnelo de
rdi'.-', approvou o afflrmoção do seu collega,

Ma?, si n bancada rnlharlucnsa no Senado
t na Gamara estão unanimes, o mesmo não
ne'm)lccc com o do Paraná, Dos deputados; o
,Sr, general Alberto de Abreu ji sc proilUU-
rimi contra o accordo,

Hontem elle nos IVz unia declaração for-
- jual a esse respeito c boje ratificou essa dc-

cliintção,
liu não represento nu Câmara, disse-nos

deputado paranaense, o governo do meu
listado, Julgo-me rcprcsèntnnto do povo de
jiiiiiha terra. Por conseguinte, assim sendo,
não posso rcflectlr sinão o pensamento «lcllc,

^,'l<so mesmo foi que declarei hontem a
-<\ NOITE que, ''como paranaense" era contra

nuiilqiier accordo. Era c sou. O povo «Ia ml-
i!ln terra lambem o é, posso lhe nfflrmar.

Ilirã,. que suu pomo dc discórdia, mas le-
.nlio a hombridade de dizer aquillo que sin-
Vi, que outros sentem, mas não lém a cora-
¦gem dc dizer pura não desagradarem aos que
lestão á frente desse movimento. Sou homem
..pu» assume altitudes .elesassombradus, não
fou bypocrita c nem temo consccpicnclás. Sei'(|m* o povo paranaense é contra esse accordo
c com razão, conforme o que lhe vou dizer,
Jsso é uma velha pendência suscitada entre

. nossos avós. Todos nós paranaenses nos creu-
ruos combatendo pelos nossos direitos. Esses
sentimentos min podem ser modificados dc
um momento paia outro. O accordo resolve

i ,i questão mas vem prejudicar c muito os
interesses do meu listado. Com a fixação dos
Jiiuiies do accordo as suns relidas serão cnor-
incmcntc desfalcadas. (Jual foi o território
bem cedido no Paraná? Simplesmente o ser-
tão do Cliopin, onde existem pequenas po-'inações como Mniigucirinhas, Cleveland, etc.,
.io passo epie Santa Catliarina fica com toda

,u zona rica e povoada elesde Fnpandüva ale
quasi Palmas. Por isso mesmo é que a po-
[ptllução paranaense se levanta contra o uc-
cerdo; Naturalmente ns populações elas ciela-
c'es cedidas também sc levantarão contra

lolle. Isso é a minha opinião sincera, franca
e desinteressada. ;U".o me conformo com o nc-

le'oi'ílo, disse, repilo e continuarei a dizer. lis-
pere o senhor que do Paruilá hão de dizer

|si este é o:i não o sentimento elo peno para-
J1.1CI1SC.

[ Os Srs. Xavier ela Silva c Alencar Guima-
rães ainda não sc pronunciaram sobre o uc-
cordo, sendo que esle está cm Curilybn. Pelos
precedentes c attitudes assumidas por esles
nas negociações anteriores, ambos devem cs-
lar cm desuecordo com o resolvido.

O Sr. Generoso Marques falou-nos hoje, no
Senado, a respeito elo accordo enlre Santa Ca-
tiiorina e o Paraná.

i S. Ex, pediu-nos que declarássemos que,
quando se refere á representação' paranaensefala dos seus collegas que são correligionários
eio Dr. Affonso Camargo c com elle solida-

-A questão eslá definitivamente resolvida,
nffirmóti-nos S. Ex.

O Congresso Estadual do Paraná é inteira-
niònte constituido dc amigos elo nctw.l go-veniatlor elo Estado.

S. Cx. .reuniu os deputados em palácio c
expoz-lhes tudn o que havia a respeito do caso
ele- limites. Os deputados nffirninrain ao pre-sidente que estavam ele pleno accordo com o(liR'_ elle resolvesse. O Dr. Affonso conferiu,
culão, plenos poderes ao presidente ela ltepu-
bliea, pura resolver a questão.

. Itcsolvida esta pelo Dr. Wencesláo, o Dr.
|Affonso Camargo ncceilou o ¦laudo que lhe foi
inundado mostrar e o Congresso Estadual, uni-
co competente para falar sobre o caso, votará
pelos limites estabelecidos pelo Dr. Wenccs-
Fio.

, Como vi, o caso eslá resolvido.' Agora epie, a solução não agrade a toda
(,'ciilc é natural. Dulil, protestos, "mectings"

|c conferências, o que Ilido representará o
jnodo p.irliculiir tle cada qual pensar c jul-
gnr._

Nós, da representação federal solidários com
b presidente elo Paraná, S. Ex, e o Congres-¦w Estadual, estamos firmes no que antes foi
combinado o acatamos a resolução elo Sr. pre-
iSidcnlc da Republica^ epie miülo sc interessou
;pclo^ iinsio caso, csforçaudó-sc tanto quanto
possível para solucional-o, o que, mais uma
Vez, prova a sua dedicação pelas causas publi-
pas.

Correndo'.'fi larele boatos dc que por tclc-
feramnias enviados de Curilybn ao Sr. presi-(lente ela Republica pode sc dcprehcnder epie'o governo dnquclle listado receia qualquermovimento popular contra o accordo sobre a
questão de limites; procurámos nos informar
«o palácio elo Cuttctc.

I.á não havia chegado no Sr. presidente da
Republica, nté a hora de fecharmos esta fo-
lha, nenhum despacho Iclcgraphieo official
que motive essa presumpção. N'o- cnlj.ntn, po-(lemos assegurar que o Sr. Wchecsiáo Brnz,entre os tcjcgrainmas dc applausos á saus.vmpalhica ucção para n terminação dessemfindayci coníiiclo, tem recebido do Paranámuitos protestos çonlija o accordo.

—¦ «saa» ¦

As festas do dia
da creança

A matinee no Municipal
¦msA * ***%%*%

No eampo do Fluminense
A festa da erenuça, promovida pelo Pairo»

Pato dos Menores o reallsnda esta tarde nnlucairo Municipal, si não teve a presença do
Sr. prosldçnto «in Hopubllca, teve om competi»
.".ação o ontliiislasnío «lo uma assistência quedeixou transbordnntós plutou, camarotes e
biileõcs «laquollo Ihciilro ..mie, entre oiltrai
nulorldades, w notava o Sr. ministro «Io lu*
ttrlor, bem como o Sr. chefe de policia, o pre-folio desta capital o um representante du pre»side.iclo.

Centenas do creança':, com dlsllncllvos na»
cjouiios tio l.on.bro, «. nllnlmvam sobro n sce-
r.n, nrranjud. com (JccòraçÒcn de florestas;
quando o Sr. Pinto da Rocha subiu ao palco
pura proferir uni discurso do saudação à
creança.

O orador Iniciou o seu trabalho falando dn
primavera, dos gòrgclos que cila encerra, dos
regajos, dos jardins do flores rescenilentes c,'•(... es.ir--. olementos dó poesia combinou umi
porção dc Imf.gons dJiistndns ii alma infnnli).
Discorreu sotore :i nobreza du sentimento'» quenos impellc ü prptocção da Infância; eornpa*
rou as crcariçHn quo o ouviam a casulos do ou-
de sairiam ns chrysnlidas de nmanhã; lembrou
n vi d ii da escola; Invocou o trabalho das offi-
emas e se detendo nu descripçáo «Ias angus-
lias (íue cerram u alma daqucllcs enlos fra-
gbls, «iiiniido orpl.anados e nu miséria, «Iísíc
«..uc Cies torturas -haviam escapado "á fatita-¦-i'i infernal «Io florcntlno".

Piiia salva de palmas, e bem longa, cobriu¦is ultimas imagens «Io orador.
As creanças, enlão, com voz acompanhada

:n> plano, pntunram um canto dc saudação á
arvoro, findo o qual vciu á secua o Sr. Jta-
pbacl Pinheiro, que, com nlgumns variantes,
reforçou os conceitos dn Sr. Pinto dn Bocha,
conseguindo eífeilo com o dizer quo as crcau-
(,,is brasileiras não deveriam ser npcnhs, como
dissera o outro orador, altivas o orgulhosas.
Não; o segundo orador ns queria cheia;, dc
sentimentos piedosos o de muita bondado,
Queria qite casas qualidades levassem nquel-
!iis creanças á recordação elas outras que*, sem
pac nem m:V'. vivem pelo norte e sul (lo paiz.
Anula: solicitada e'c todos uma lembrança
cniiimovieln para as creanças mutiladas e sol'-
fii duras, não só da França, não só «Ia Bclgi-
cn. mus du piopria Allcmanha '.

Houve muito:; applausos. A assislcucia lc-
v.intbu-sò.

Era o hymno nacional que as creanças cs-
tr.v.im agora cantando, desejosas de eoncluil-o
afim de, no Assyrio. como cru do progrrim-
nrii; lomareiii parle na distribuição dou doces
que i:i ser feitn j.or mãos gentis dc scnhorllas,
auxiliares du commissão tio Patronato tle Mc-
norc:.

A.s feslas no "grourid" do Fluminenso F.
Club, á rua Guanabara, correram animedif-
si.nas. A assistência foi enorme, notando-se
extraordinário numero de creanças. Destas
festas, a pnrte ninis importante era o torneio"Iiiitiuin", dos "tcanis" infantis elos clubs
de "football" desta capital. Jissc torneio
leve inicio ás 11 hora:;, desciivolvcfido-áe
desta maneira:

1" "match": Palmeira, Ires '.'goals", e
America, um; 2° "match": Flamengo, um"comer" e carioca zero "gonl"; o" "mntcit":
Botafogo entregou os pontos ao Fluminense,
c 4" '•mntch": Flamengo, zero ''goul", c
Palmeira; um "comer".

A disputa final dessas provas cliininnto-
rias foi jogada pelos clubs Fluminense o
Palmeira, fazendo aqucllc dous "goals" c
este um.

Venceu, assim, o torneio "Iniiium", o chi1..
Fluminense, a ejuc foi ''entregue a taça com-
pçtcnte. Ao Palmeiras foi lambem entregue
o brinde destinado no club collocaelo cm -'
logar — outra linda laça.

JMSF©iSSS&*B«.í

O Sr. minislro do Interior declarou nó
presidente do Tribunal dc Àppcllação dc
Sc'nno Mndurcira, no Acre, que o tabclliãodu 1" termo Octavio Muniz dc Souza deve sai'
intimado, por editues, a a.isuinir o resp.s-
ctivo exercício, sob pena de próceilcr-Sê can-
Jra cllc, nos termos do art, 211 do Código
Penal,

, ¦«>», .

A sessão do Conselho
'Xa sessão de hoje do Conselho o Sr. Meu-

fles Tavares tratou, ainda unia vez, dn per-sonalidatlc elo Sr. Vicente Pjrhgibo, revidando
es ataques que lhe lem sido feitos. A oi-ilcm
Oo dia foi approvada, menos os projectos dc
"•>. 5!i c liõ, <|ue tiveram a sua votação adiada
J requerimento dos Srs. liduarclo Xavier c
Mondes Tavares, rcspcctivaincnle'. No expe-
ol.cnte final o Sr. Leite justificou o seu pro-Jecto sobre o Dia da Creança c por nós já
Publicada,

O Supremo Tribunal Federal funccionoit
hoje, em sessão extraordinária, julgando nl-
íliiinas revisões crimes, que aguardavam jul-
gnhiento.

1'ina elcllas foi a pedida pelo 2" tenente elo
Exercito, Eduardo Nery ela Fonseca, jú con-
demnado pela justiça militar, epie lhe applieou
peiia disciplinai* por embriaguez. O Supremo,
feito o relatório do pedielo, negou a revisão
soliciliidu.

—O Supremo também negou revisão de pro-
cesso ao Dr. Bernardo Gonçalves Peixoto, me-
d ido; processado pclu justiça dc S. Paulo, por
crime dc moeda falsa, por ter passado dlins
cédulas falsas de 200$, nina na cidade dc São
Paulo, c olilra om Santos.

—João Laranjeira, autor de crime dc mor-
te, pediu lambem revisão de seu processo, ai-
legando que o Jury do Bio Grande do Sul, que
o condcmnoti á pena máxima dc I!0 annos, foi
irregular, por isso que o juiz applicnndo as
respostas dos jurados A sentença, o condçmnòü
no máximo, por haver levado cm considera-
ção somente uma allcnuantc, qunn/Jo os ju
rudos reconheceram haver <].__g_8_! seu fa
vor. O Supremo negou o pee^
não existir a nullidadc ãriója

¦« *ao*" i~

verificar

A GUERRA
Porqno a Grécia

alada nfto so do-
cidftu

•' • '>.,--.

Kalogopopou.os fi o unico ~
obstnuuio
NOVA YORK, 2 (Havas) — .Tcltígra-

pitam dc Allieiia.:
«Nos circulo» políticos dusla capital

acieditr.-sc com certo fundamento, <|tie já
estejam quasi concluídas a» nejiociaçôes
entre o governo grejío c o> governos
dos paizes atilados pura a entrada deli-
nitivu da Grccia na guerra.

Aliinr.a-se mesmo que ia se eslabe»
teceu um accordo militar secreto entre
a Cirecia e o.; alllados c que só o faclo
da «Ententc» não querer reconhecer o
minislro Kalogcropoulos, é que estü re-
tardando as nesjoçiaçòe:; e tornando con-
fusa a situação.') . %
Desastrado resultado do

raid do hontem soure
as costas inulezas
LONDRES, 2 (Havas) — Annuncia-

se que a güarniçtto do e<Zeppclin.> aba-
tido liontem ú noite, morreu toda c3rbo-
nisada.v
No «raid» de hontem sobre a

Inglaterra os nllemães perde-
ram um dirigivcl
l.ONMUiS, Vi (Recebido pela legaçüo In-

kIczíi) - - DCü aeronaves inimigas atravessa-
íiim a costa oriental hontem dc noite, entre
as 21 o 21 horas, lima dellas (.pproxlmou-so
do íu.rle ele Londres, ás 22 horas mnts ou
menos, mas foi ropèlllda jielo fogo d;, ortl-
Uniria o perseguida ]ielos acroplaiios. Tentou
voltar para o nordeste, mus foi atacaela pela
artilharia c acroplanos o abatida cm cbaiu-
mas nus vishilianças *lo Pottcrsbar, pouco
antes ela meia noite, fina segunda neronnve
tentou atacar Londres por nordeste, mus foi
lambem ropclllda á 1 hora mais ou menos.
Diversas bombas foram ntiradas, mus ainda
não foram recebidas informações sobre os
prejuízos causados. As outras aeronaves çr-
ruriim sobre os condados orienlucs c du Liu-
cõlnshirò. As iioniluis cnirnm em vario» pon-
tos, mus a nmior parte dellas pareço ter
cuido em campo aberto sem ler eiUISOdo
dumnos.

O elirigivcl destruído ó do ultimo lypo.

Os suecessos britannicos no ... ..>.^;
Somme
LOXDKES, 2 (A NOITE) — Desde 1 de ju-

lho até .10 dc setembro os inglezes fizeram
no Somme 3BS officiaes c 26.147 soldados pri»
sioneiros.

Dc 18 a 30 do setembro foram capturados
enlru o Ancrc o o Somme pelaa tropas bri-
tan.iicis "M canhões de «impunha, tre» "ho»
Milzcrs" o tres grandes morteiros.
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0 suicídio do corretor
TfaeodoroLobo

C.onlinuava, alé ás primeiras horas ela- tar-
<le, envolto no mysterio, o verdadeiro motivo
elo suicídio do ctirrctdí da Ilolsu, Sr. Thcodo-
ro Lobo. Mais tarde vciu a publico, entre ou-
tros, um faclo que, parece, foi o verdadeiro
movei do neto, brioso que era o corretor cm
qucslâo.

Trata-se do seguinte: fòrri cllc incumbido
de iniciar transacções com apólices ela Prcfei-
tura tle Mello Horizonte, tendo feilo, official-
mente, a vcuela de H50 dessas apólices, em 2(1
ele agosto ultimo; no valor, cada uma, de....
200Ç000, pela importância de 1409000. De-
pois, vieram, já officiosanicntc, isto é, com
sua intervenção, ainda mil c tantas daqucllus
apólices, que elle foi negociando. Recebida a
importância ele ninas tantas apólices, ípassa-
ra nm recibo provisório, bein esclarecido, dc
responsabilidade, enviando p dinheiro para
Hello Horizonte,, ele onde depois vinham as
apólices c os termos ela transferencia.

De uma das remessas, sabe-se, não vieram
ns apólices, ficando portanto o Sr. Lobo, res-
ponsavel pelo desvio do dinheiro. Não se sa-
be si mais remessas não tiveram cm troca as
apólices.

Muitos intermediários têiii ido verificar a
validade ele. laes apólices ela Prefeitura dc
Ecllo Horizonte.

Parece, assim, que o Sr. Lobo, illiitlido por
oulrcm, reconhecendo sua a rcsponsabiliíla-
ele moral, ãttingindô o etirihcirò a avtiltiida
importância, .preferiu a morto á vergonha de
o siipporcm uutor «lo desvio elo dinheiro,

A Bolsa dc Corretores ele Fundos Públicos,
em signal ele pczar pela morte tio Sr. Lobo,
não fmiecioiioii. A' hora regulamentar, ei Si'.
A. Slhiohsen, syiitlico, abriu-a, fazendo scien-
te da morte daquclle corretor c declarou cm
nome chi classe (pie a Bolsa não funeciouaria.

A Câmara Syndlcal far-se-á representar no
enterro do infeliz corretor, cujo cadáver, á
tarde, foi removido, «Io necrotério da poli-
cia para a residência da faniiíiu, á rua Ilapu-
gipe n. 83.

Chamava-se o corretor Lobo, Thcodoro Fiel
dc Souza Lobo,

O que houve na Câmara
O Sr. deputado Mendonça Martins sujeitou

a deliberação dn Ciimnrn o seguinte requeri»
mento:"iteqiiolro A Cnnmra que, por Iiitcriucdlo
da mesa, sejam requisitados do governo dc
Alagoas os livros cm que foram lavradas iis
nelas «tas eleições municipaes o esladtiacs rcu-
Usadas naipiclle Estado, bem como os livros
de aclns «lus respectivas j.iiilus npiiratlóras,
nos nnnos dc 1012 e 1011, ficando suspensa
a dllCUSIÜIO (lo projecto li, 202, «le lOlfi, alè
que icjnm recebidos os referidos iivnis."

UM DISCURSO DO SR, MBND0X«'" Ç.V MARTINS
O Sr. deputado Mendonça Martins, depois

«le uma sírlc «lo considerações preliminares
sobra a Intervenção em Alagoas, resolveu
examinar hoje, dn tribuna «lu Câmara, .. pa-
recer da cominissão <ic constllulçún e justiça.
Para isso, depois dc ler vários trechos do pa»rceor, que reputa luminoso, procura demons»
Irar que os requisitos Indispensáveis ú ifiler-
venção, <h> accordo com us próprias declara-
ç.ics «Io relator, não os encontra o orador na
situação alagoana, Estão nessa caso n falta
do trunqulllidado c alteração dá ordem, bem
como a requisição prévia dos respectivos go-
vemos. Ora, nada disto existe em Alagoas;
ninguém ainda provou «p.e haja ali alteração
«le ordem ou falta dc Iraiiqulllldndc, e, om
direito, deduz o orador, a prova não se pre-
sumo, sondo indispensável epie existo com-
plcla, clara, perfeito c positiva. Desafia o rc»
i.iior a provar n existência de desordem con-
stltttcional cm seu listado. Subo (pio o rclu-
tor poder,', quando multo provar a existência
de documentos graciosos, com entrelinhas «leonde resulta transparente má fé. Mesmo queo orador, para facilitar a argumentação, qnel-rn ailiiiillir a duplicata du governo, não po»de deixar de lembrar quo eminentes consti-
tucioiialistas negam competência no governo«ln União para dcrlmlr questões oriundas
«le duplicatas «lc governos csladuucs. Aqui o
Sr. Mendonça Martins entra numa pbasc de
cllaçõos, apròposithdns á inlcrvenção dc Ala-
gous. Traz oo discurso a autoridade de llurbu-
lho, lè trechos dò voto vencido «Io Sr, dopu-
lado Prudente cl" Moraes e não se esquece dc
invocar Coolcy, nos seus princípios geraes do
direito constitucional, relendo commeiitarlos
c criticas onde se diz «pie ri autoridade fc-dcral st*, deve intervir quando regularmente
convidada a «lar protecção contra n violência.

Depois do sc mostrar, assim, contrario áintervenção, depois de desenhar uma tran-
qulllldódo paradisíaca p.ira o seu Lslado, oSr, Mendonça Martins diz que sabe existir naCâmara uma corrente palpitante favorável áinlcrvenção, mus deseja que os gcneracs .lcs-
sc movimento não invoquem n Constituição,
allcrando-llie os textos no desejo de justifi-car medidas violndoras dc dircilo.

VINTE EMENDAS AO PROJECTO
DE INTERVENÇÃO

O deputado Gonçalves Maia deixou hoje so-bre a mesa tia Câmara cerca do vinte emenda:;
no projecto dc intervenção cm Alagoas Iodascilas amplamente fundamentadas c*. assigiia-elas pelo seu autor e pelos Srs. Fábio de Bar-ros, Costa lVego, Mendonça Martins o Erasmode Macedo.

Fntrc essas emendas destacamos, ao acasotres: '

Açcrcsccnte-sc r,o projeclo:
Art, Decretada a intervenção ho Fst.i-do de Alagoas c assumindo o governo federalIoda n gestão elos negócios locaes, fica, "ipso

faclo", exonerado o mesmo Estado, para to-
, dos os effeitos, ele Iodas as responsabilidades
í por quaesquer compromissos internacionaes,

ou empréstimos feitos no estrangeiro, pnssnn-elo todos os encargos para a 'Jnião.'
Ari. Para o fim declarado no orlie'o an-tcçcdcnle, o minislro das Relações Exteriorescòmmüiiicavu immsdíalamente aos governosnos paizes estrangeiros credores eio Estado oscompromissos «Ia União relativos ás respori-sabilidades contrahidas pelas administraçõesalagoanas. — Gonçalves Maia."
Art. Decretada a intervenção, e cffecti-vada. o governo federal determinará dentroele 48 horait a suspensão elos impostos inter-csladúncs, considerados inconslitucioniies peloSupremo Tribunal federal c mandara resti-li.iir, pelos col res da União, ns quantias illc-gnbnenle arrecadadas. -- Gonçalves Maia."
Art. Decretada a Intervenção, o minís-lroda Fazenda, em virtude desta nicsmit lejfura dcposiliii' cm um banco ingicz, c sob penadc responsabilidade, todo o producio dos -2 '-,"

ouro; nrrecadndo no Estudei de Alagoas e des-vindo da Caixa elos Portos; e contratará elcn-tro de 00 dias a construcção do porlo dc Ja-ragiia. — Gonçalves Maia.."

AS REQUISIÇÕES MILITARES

Revive se o projecto"monsíro"?
Sr. Gonçalves Mala Justificou hoje, í.

hiii.i do oxpoilloutó, na Câmara doi Dcpu-
tnilos, o seguinte projecto de lei :"O Congresso Nacional resolvo :

Art. 1". Ií' conferido ho governo federal
o direito du requisitar os bons de partícula»
res, existentes uo território nacional o nn
fórum da presente lei.

Ari. 2\ Para que so de) a requisição í
preciso quo ella m-Jii ;

a) iicees*-orla ;
lt) ordenada por nulnrldade rninpetcnlc :
c) compensada por justa liidcmnlsncno

posterior,
Pnragrnpbo unico. i:.u principio só sc

deve reconvr á requisição «luiuiilo não for
possível obter pelo-, melor. íegularcs os ob*
jecios ou bens nocessarlos.'

Art. .'I-. A rcqiiiiiião j.ú poderá ler logar
neslês casos :

— üiiorríi com o estrangeiro ;11 — Salvação iiui.liea, ou 'perigo inirnl -
nente, c até onde- o exija o bem publicoi,Código Civil, art, 501):

ilí —- Grandes manobras «!<> ).:<;cr.'iin,
Ari. i*. Só por octo expresso elo governo

federal poderá ler Jogar h reqülslçãu. 15
toda ordem nosso sentido será por escripto,
contendo a natureza uu iiuuntiilndo do:, bens
requisitados.

Art. õ". Podem ser objecto de requisição:
a) os viveres, forragens c combustlvolS;
1.) os meios do transportei terrestres '4)11

fliiviues, os nrilmacs e os nvleriacs jicctto»
sarios ;

cj os navios mercantes, iiacionucs ou cs-
traúgcirõs, ancorados nos portos:«I) os prédios rústicos c urbanos;

c.) o.s objectos <lc vestuário, os nwnlic^-
mentos e acccssorlos para as amhnluncins.

Art. G". O governo, no rcgúlamchlò ;«iucexpedir pura a cxeeiiçá.. destii lei, estiibiale-
cera o processo das indemnisuções, tom.ivto
por baso o arbitramento, cm (|..e figurarão
um arbitro por parle do governou uni lipt'
parle do particular, o um ilesempafodor, uo-
meado j.elo juiz federal, na formai das leis'
cm vigor.

Ari. 1". Nus requisições ele nuvíos nncio-
iiacs ou estrangeiros, ip.u elevam ,ser resti-
tuidos, dcsnpparccida a caus;i du 'requisição,
o governo, antes de fazer uso dclles, man-

Idará 

proceder n inventario da curge csis-
tente o mais objectos qile não cdnslütuliiin
pertenças «lo navio é, para assistir a- esse

i inventario, será judicialmente citado o con-
Rtll da nação a que pertencer o nu vi O .o*-
trnngoiro, em o çomninnelaate, no caso elo so
tratar ele navio nacional.

Art. 8o. Para o calculo das indemniza-
ções dos navios, íincioiuies oit estrringctoo.si
se. terá cm conln a estadia nos portos nu'
fôrma dos rcgnlainentos cm vigor.

Art, il". Nas requisições .le prédios urlih-
nos ou rústicos, o arbitramento terá \K>r
base o triplo do valor locativo ou o viinõr*
venal, no caso de «lesoccüpndòs ou bnldios.

Art. 10. As damnificações voluntárias
feitas uos bens requisitados serão processa-
das pelos meios ordinários e» nos termos à'-ti
legislação cm vigor. ,

A.rt. 11. As reclamações contra danmos
causados pclus tropas em manobras serão1
feitas- perante a justiça federal c arbitra-'
das nos termos do ert. 6o.

Art. 12. As forças cm mancd.rns terão
uma caixa militar pura attender ás indctniui-
sações immediatns.

Art. 13. As retpiisições feitas fora dos
termos da presente lei serão punidas cri-
minalmcntc, sem prejuizo dn rcsponsitíiili-
dade. civil dos causadores directos dos da-,
mnos.

Art. 11. Bevogain-so as disposições cm
contrario,

Sala elas scssõfts.- — Gonçalves Maia."

D1... DÜS Pi CilÉ'ênitinm
lis li

•9 juiz tia 3' líceSui-cn desço*
ora uma fpa_i<_ e envia

ou noüvas á poSicãa
Quasi «pie so colebrou nquoUo consórcio na

.", Prctori... Uslnva tudo prompto; Os noivos
presentes, liem 111.idos, uu. ao Indo .Io ptltrn.
O juiz, Dr. Álvaro üerford, só esperava que'
a noiva liiliissc, liUerrogoii-n c cila", llertlu
llnzom, declarou qttó ora orpliíl de paó e má'.'
o &.' niciior ednde, O Juiz ostromeceu. o nol»
vo, Achei; l.tv.v, nnrecla não estar coniprelicu-
dedo nada,, Folheando os mitos, .. juiz fiu»
ca o Indicador sobro tuna ásslgnalura - .1
de l.con l.cvy --¦ (pie cstiivn presente, com»

I tcstcnuiuhn, o diz!
—-1511a t orpliii ele p.ie e mãe. Como {• quoo senhor nsslgnn o conscnllmcnto, u rogo,

dn inác d.i menor?
I.con l.cvy, falando dlfflcllmcnle o pòrlu»

guez, consegue «li.'..' quo havia asslgnad.!
npciia:; um pnncl, na casa tio cormicl Knncs,
ii rua Visconde .1.. itio Jlrai.co n, '.',, ondi
preparavam corn facilidade papeis para ca-1
mettlo, Nfio lho dlsseran. o que so conllnl.i
no pnpel. Muiida!':im-n'o asslgnnssc e elle m»
signou,

Ao enves de cffcclunr o casiimonlo, o juii,mandou quo o escrivão tomasse por termo
ns declarações da menor, F.sln ..iisleii!ii qn.»
já lia muito sim mãe c seu pac eram fallc-
cidos,

Depois «Io tomadas cslns declarações, o
juiz, ntlchtn i. falsidado dn conscntimenlò e
a mcnoridndo dn noiva, enviou os papeis, os
noivos c o Sr. I.eou l.cvy ao chefe dc policia,
para providenciai'.

A salda da preteria r«>i fúnebre. O noivo doEol.rV.lli.» franzido. Ella, Ingenuamente, sor-ria com Irislcso. Lêem l.cvy, do guarda-chuvasob o braço, cabeça baixa o ensneo no venlo,
parecia acompanhai' uin enterro.

O Dr. I.eou ftoússouliércs, 1" delegado .111-xiliiir, «m cumprimento dc um officio quo'1'.-'compunha os noivos, procedeu Im.neellnl.i-mente aos interrogatórios, ouvindo os no'-vos Achcr Lcvy, Mlle. Hcrlli.i Hnzom, :i noiva.c o seu tio l.eon l.cvy, pnro, abertura do-uni inquérito policial.
Ao quo parece desde jú c que está m.v;ou menos apurado pela policia, não sc Irula

1 de um consentimento falso de cnspincnto.
A noiva, que é orplifi de jjaês, lem comotutiH' seu lio l.&on l.cvy, cp.é cunsciiliii 11:1união, devendo servir até como uniu dastestemunhas. O nrrnnjndor nos papeis, uniç:.culpado chi todo o facto, com escriiHorioú rua Visconde do Bio Bronco 11. .17. c quedeu motivo ás suspeitas do juiz, apresentou-elo uma justificação para evitar a apreseu-tação da tutela do tio do noivo.
Uma vez terminadas as formalidades d .inquérito, pelo que sc vi, r.s dous po.ni.i-j.hos poder-sc-ão casar, ficando, porém, com-

proniettido no processo o arranjndoi* dos
papeis, que, como muitos, miillipilicani-ie
por íilii a tora fazendo casamentos cm '.'I
horas.

ljMI»MIJtlHCTCT«jgBraCT^^_^W
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A situação em Matto
Grosso

O senador Antônio Azeredo recebeu o se-
guinie tclegranima elo deputado federal An-
ilibai dc Toledo:"CUYAI3.V, 2t — 9,17 horas — Acabo ser
procurado Dr. Clovis Corrêa Costa, que, cm ¦'.—-— ¦ mo**
nome elo di.rectnrio do Pnrlidq Itepublicauo
Mallogrosscnsc, exigiu a renuncia dos vice-
presidentes c dos deputados cslndüács, dize.n-
do que, 110 caso de recusa; aqucllc elirecloriò
não se responsnbllisnva pela miniuicnção da
ordem publica, e não calculava mesmo o íil-
cánce elas violências que poderiam elnhi advir.
Procurei iinmceliatnincnlc o gencrnl Campos,
a (piem relutei o fucto, pedindo-me ello que o
levasse também uo conhecimento do presi-
dento elo Estado, o que fiz, dizondo-ine, em
resposta, o general Caetano tio Albuquerque
que também não sabia medir as conseqüências
elo que poderia oceorrer."

ICsie Iclcgramma, lipezar de trazer a indica-
ção ele "urgente" só foi recebido hoje, ás 11
horas.

—A' tarde, o general Caetano de Fúria, mi-
nislro ela Guerra, recebeu lejcgraminn elo ge-
nernl Carlos Campos, eommamlaiile das for-
ças federaes cm Mallo Grosso; communiçniido
(pie a situação cm Cuyaliá so normulisoti, cn-
Iriiritlo o vida ela cidade em perfeita ciilrnn.

Em vista disso, o general Caetano elo Faria
informou-nos que mandou sustar o embarque
do 4o batalhão dc infantaria, estacionado cm
Curityl.ii, que devia seguir para Giiyabá corno
reforço ás forças do general Cnhipois.

¦ <mo** -c
O Sr. presidente ela Republica não saiu

hoje dos seus aposentos particulares por sc ter
agr,rnyado o estado ele saúde de S. Exmn. cs-
posu. Assim, S. Ex. sc fez representar na se:;-
são de hoje elo .Municipal, cm homenagem ás
creanças. ¦Trr* ' -

Em defesa da esfolada União
O Sr. minislro du Viação enviou hoje cir-

culares ás repartições subprdinuelus n seu
ministério, rccomm.cndnndb a maior urgcii- *-«*}*¦»*
cia na transmissão dc informações que fo-
rem pedidas para habilitar n Procuradoria
da Republica a defender os interesses d.i
União cm ncçõos coiitru esta propostas.

O Sr. Dr. Tavares dc Lyr.i cbuinõii ainda
a íiliçhção dos seus subordinados liara upu-
rnréin a responsabilidade dos ftinccionario;
que demorarem esse expediente, afim dc flüe

i o governo possa agir como o facto m^csr, i tuincuto ua população

O Supremo conhece
de um erro judiciário

Presos, injustamente,
lia quatorze annos

Na sessão dc hoje do Supremo Tribunal
Federal foi julgada uma revisão de processo
bastante curiosa, pois, ao quo parece, reparou
esto alta corporação'judiciaria uma grave in-
justiça praticada pelo jury dò Rio Grande
do Sul contra dous indivíduos, que por cllc
foram còndemnados á pena máxima, o0 nnnos
ele; prisão, como autores ela morte ele um ou-
tro indivíduo. E o ciso se revela com todos
os característicos tio um iiinominavèl erro
judiciário.

Ha 14 nnnos precisos o jury da comarca dc
Cachoeira, 110 Rio Grande do Sul, proferiu a
ebiidcmnaçãò ele Fclippe Nery Xavier e Eu-
genio Gomeis'; a 80 nnnos ele. prisão cellular,
como autores <lo assassinato de Domingos
ppntnni. Proferida a cpntlémháção, foram ei-
les removidos phrn a penitenciaria. Pnssa-
rám-sé M annos; havia i4¦¦nnnos que estavam
a cumprir a pena que o jury lhes impoz e,
agora, um individiió naquellc EsiaVlò com-
mcltò. um crime de niorle e perante a policia
confessa não só ser o autor do crime por
que; foi preso como também «lo imputado a
Fclippe Nery c Eugênio Gomes.

Eslcs, por sua vez, colhidas ns provas nc-
cessarias, dirigiram no Supremo mil pedido
dc revisão do processo, que. foi hoje julgado,
resolvendo o Supremo concedei*, uanimemén-
te, u revisão pedida, c mandai' os pacientes
a novo julgamento.

eleetfâess
Mu

CAMPOS, 2 (A NOITE) — Correram hon-
tem os primeiros bondes electricos nesta ei-
ibilc, despertando esse fnet _ grande conten-

:«9»»

a
sessãa do Sesaaio

Presentes trinta o seis senadores, foi nber-ln a sessão polo Sr. Urbano Santos, presi-dente. O expediente lido constou da pro-posição tia Câmara que fixa o cffectivo dastorças armadas pura o exercício de 1917 e
pareceres das cominissõos permanentes.O Sr. Mendes de Almeida, no propósito dechamar n attenção dos poderes públicospara fados que acha merccel-n, refere-se iíembaixada que tem de ir á Argentina nssis-ln; a posse do novo presidente dessa llepti.blien, O Senado nindn não approvou o neíodo executivo, fnzendo ns nomeações dos re-
presentantes do Rrnr.il nus festas da possedo presidente argentino'. Reclama contracsf.n falta c diz esperar que ella seja sanada.O Sr. Pires Ferreira requer urgência paraa discussão de um projeclo seu sobre pro-moções tle officiaes do Exercito;

O Sr. Lopes Gonçalves fnz considerações
coiislitucionncs a respeito das nomeações' dcembaixadores^

Nn ordem do dia o Sr. Viclorinò Monteiro
combateu o pedido de urgência requerido
pelo Sr. Pires Ferreira; O Sentido votou con-
trn n urgência.

O Sr. ,loão Luiz Alves roquereu n inclusão
na ordem elo elin >lc amanhã da proposiçãodn Cíimnra, concedendo nmiiistin ampla nos
revolucionários tle 1803, iiidependeiitemenla
do parecer ela commissão dc marinha c
guerra.

O Sr. Pires Ferreira combate o requeri-
mcnlo, que, poslo a votos! c npprovailo.

Foi ainda votada, cm 2" discussão, a pro-
posição dn Câmara que adia para o primeirodomingo de nbril ns eleições pura n reno-
vação do Conselho Municipal do Districto
Federal.

Nada mais havendo a tratar foi levantada
a sessão.

|A questão dos subsídios e
a declaração de voto do

Sn Camillo Prates
O Sr. deputado Camillo Prates, dcviífo á

sua declaração dc voto, feita por oceasião1 da
discussão dos subsídios cm época do provo-
g.ição, tem recebido criticas eme, declarou ho-
jo na Câmara, não quer rebater, juntando que.
item mesmo ns lembraria si não fosso a cir-
cnmstahciii tle haverem aquellns criticas dado
ensejo, graças a um artigo elo Sr. Oito Pró.'.
zeros, a quo su provasse o quanto o purlamch-
tr. republicano tem excedido em zelo o opero-
sie'nelc no do passado regimen. Não é uma
nífirmntiva aercn; é o resultado do confronto
ele documentos e factos.

Não quer S. Kx. citul-òs um a lim, por-
quanto pede a inserção do referido artigo 110'".Diário Official"; limiln-se a lembrar • que
naquellc reginícn muitas vezes as sessões)fo-
ram além de oito íriezès, não em prorognçjões,
c;iiC' não eram pagas, liins otir sessões cxtrnrir-
tlinariiis, (|iio rendiam siibsidão, e mesmo ns-
sim foram innumcras as sessões ein que não
so votou o orçamento. Ora, na Republica, a
despeito das prorogações Continuas o tcunzej
obstruçções, o pais nunca se viu privado das
suas leis ele meios.

Os referidos censores, que nggridein, não
os deputados, mus o Congresso Nacional, cs-
qijcccm dc. t|uc còspém para o ar e de quo
tipezar dos pezares, queiram ou não, é abi
nesse Congresso quo estão representados, em
virtude do nosso regimen, os elementos sclcc-
ciohncíos do paiz, Assim sendo, si este Con-
gicsso, como dizem, não tem patriotismo,
uirnsta a pátria para a dcshoiirn, que se de-
*,v.á julgar elaquelles que o aggridom, esque-
cendo-se tio que atacam e offcntlem a própria
Nação ?

O .orador í polilico ha trinta c tantos nn-
nos, desde ili8,'i acompanha íi vida política do
paiz. Não censura o congresso monarchico;
apenas compara seus trabalhos com os nos-
sos, c tini conclusões lógicas, não cómpréhcií-
detido por isso essa opinião publica que no
íc.glincn ncluiil procura nincsquinhiir o parla-
incuto, ferindo a República o o paiz,

Conclue pedindo a publicação do artigo n
que so referiu, artigo que, conforme recordou
cm aparte o Sr. Luiz Domiugües, foi procurar
base 110 trabalho do Sr. .Agenor de Roure, su-
bre o direito orçamentário brasileiro.

¦mos**-<-

O inquérito policial sobre
os desíaiques nos Cor-

reios
_ No inquérito abcrln nn 21 delegacia nuxi-

liar pura up.irar os desfalques nós Correios,
o Dr. Osório ele Almeida ouviu hoje ns tes-
temuhhns Noemin Nnzarclh Castro Vlnnii.a,
Violeta dc Queiroz dos Santos, Edlna Pétlçr-
heirns dc Almeida c Maria Wngiiignrd, hgCii-
tes do Correio, que prestaram ns suas dccln-
rações em segredo de jusliça. sobre o desf.il-
que dn agencia ii:i avenida Rio Branco; quesobe a lOIiOOOÇOOO.

O Dr. Osório de Almeida recebeu, ã farde,
do Dr. chefe de policia, o inquérito n rc-
speilp dos desfalques das agencias dc São
João Rnplisln, estação de Dr..^. Jtjjjgtiu g cln

i Egrejinhu, ciu Copacában». 
"" - ¦

Standard Oi!

T.'mixe-me hoje. o Correio, às mãos. um*,
caria jiiipressa, com a assigunltira tambciii
impressa, dc. Francisco Magalhães Pereira, ,

j cuja leitura não levei a termo, lal a repugunn-
cia epie me inspirou o seu vilissimo autor, cem
?s primeiras palavras estampadas logo no lopii
da cnrta-cireulnr.

O ataque i.mmuiido, (pie se dirige no meu'
eminente amigo desembargador Virgílio Sá'vPcrcira; como si fora de quem plcilca inlc-
1'csscs contra a Standard,Oil, não só eslá an
desamparo do meu apoio,.que advogado lisa C'
lealmente contra a poderosa companhia, como.
incorro na minha mais acerba condcmnnçãó.

Do meu sentir são os meus dignos colle-
1} gas do cruzada contra a corruptora empresa

eme, bem possível é, lenha sido a iuspiradora
dessa miséria; visando, sobre nós, lançar a ré-
pulsão, que despertam os cálumniadò'rcs dò
feitio e da felonia tios propostos ela Staiulit/'*-
Oil.

Districto Federal, 2 ide outubro do lOIii. —
A. J, Peixoto ele Casíró Júnior, advogado..--

89, Rual'£.eMarçoe89
Os mobiliários. de nosso í

•mo*»

Os Srs. Rucno do Paiva, Alcindo Guaua-
b-ira, João Luiz Alves, Augusto dc Freitas
e Alberto Sarmento, presidente o membros
da commissão mista eio reforma eleitoral,
estiveram boje reunidos, no Senado, e deli-
bernram mandar imprimir as emendas apro-
sentadas no projecto dc reforma, para estu-
dos c discussão. .

Ficou resolvido que, nindn nesla scmnnh,
se rcalise uma outra reunião, nn qual so
discutirão ns emendas do Senado no projo-
cto ela commissão mixln".

¦•—«to**-«-

O DIA
O cambio fuiiccionoii, diirnnte o dia alô ao

fechamento, ás taxas ele li! Ü\',i2 e DJ fi|i(í d,
As letras do Tiicsóuro foram hogocüidas com
fi c ii i''l "j" de rebatei A Bolsa dc Fundos Pu-
bli.Cos não funcclònou hoje, cm virtude du
m.ifu' elo corretor Thcodoro Lobo, no próprio
recinto ela Bolsa.

O CAFÉ'
O mercado dc café abriu firme, com muila

procura o muita offcrtn, ao preço ele iliJSOlI,
por arroba, na base elo lypo 7. As vendas, pola
ííihiihã, sommáram (i.SOi suecas c, no correr
cio dia, pura mais J. 1)72, com o resultado li-
nal dc iS.771"), paia o dia. Em Nova Yorlc, o
mercado abriu hoje com a alta dc 1 ponto o
a baixa dc 1 a '2 pontos, e, entro nós. fechou

1 firme, ao preço do 9$80I0> *"

fabrico podem se;r imitados
mas nunca eçfLiialaciOs.

Leandro JVlartins & C.
OURIVES, 39-4SÍ43
ouv-POR^s-oít: 

':

í^lTir*.' t* Rovof-A VeSt'íilos.*eiri pliihiclli'V-iIllU. C Dai dlO p(,r;i pásscios, ultima 11»..
(Ia. Sob yrieitiüáOõV.c' 5CSO0pJconfocçilò elo Mn.e. Vni-gás'
Oilicina, do Palácio dasKoiviis. rua Oriisúavana 83.

¥e~;a exposiçãoíuSos EséSSòs
movbífs Le'. S^sshiC|üi_i- á K_^
CHáLE N. S»v1, tapeies: e este.-
ras irnpernneaueês, ppessss
untvcos e coiidiçõ&s íacs?5-
mas cie paganneníto.
Marechal Dr.sJeronimo R. de

Mòráets Jardim
AGRADPACniKNTÒ

Os filhos, genro o iióras do pranteado ma-
rcchal Jardim agradecei"! Jior eslo meio, suní»
inamente penhorados, á\'. extraordinárias mn-'
hifestiiçõcs do pezar (pie?, por oceasião elo seu
fiillccimento, receberam |dc associações c elo
amigos seus o do querida.inoi-lu, c pedem niií
desculpas si, por ignorattria do residência ou
extravio da corrospoiideiicjii, não chefiarem ás
mãos de c:ul:t um ns cnrttit; de agradecimento
(pie endereçaram a todos (quantos por .piai-
e.uer fdrina tcstçmunharamf.iuíitp a elles o l
pezar'por tão doloroso acontecimento.. '"~ii>

Rio, '2 de outubro do JOIO.

THEODORO ILOBO
•*_

Dçolinda L. Ferrcii-.i Lobo, Marta'
Isabel elo Souza Lobo, João Lobo e
scnliõvn, Alfredo Lobo c senhora, An-
toiiió Estcllita e senhora, A. Carvalho
c senhora, João Ferraz e senhora, Isa-
bcl Lobo, Sizcnnpdo Gonçalves, sonho-

ra* o filhos, comm.unicnm o fallecimento do
seu esposo, filho", irmão, ciinlindo c lio THEO-
DORO LOBO, c convidam para acompanhar .1
fcrclro qne sairá amanhã, ás 10 horas, iln
Chácara da Floresta 11^ 'ò 

para o cemitério (le
« S, João Riijilisti- ¦-'--- --.-'
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Os pangutefias em NI-
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Conimcndador Ferreira dc
;' Mello

Mcllnn Cccilln Ferreira do Mello, Dr.
Octávló Ferreira «lc Mello, Yuribia¦jícrrcirà 

do Mello Üolzc, esposo u fl-
lhos, Aura Ferreira de Mello Peruou-
des e-seu esposo e Hebe Ferreira de
Mello Macieira, esposo o filha, particl-

o fallecimento, em Símios, cio «u g"e"
esposo, pae, sogro o avô FRANCISCO

.AUGUSTO FERREIRA DE MELLO, e convl-
,tlnm os seus parentes e amigos para assistir

A missa dc 7" dia pelo repouso eterno «le sua
.lilina, que será celebrada na matriz do SS.
Sacramento «in Antiga Sé. terça-feira, 3 do
'corrente, ás !) 1'2 horas, agradecendo a todos'.por 

esse acto do religião.
*"" 

erío de Paula Antunes
O'Io anno medico convida a fami-

lia. demais parentes, amigos e collc-
g:.s de ALBERTO DE PAULA ANTU-
NliS liara a missa, que, por sua alma,
fará rosar quarta-feira, 4 do correu-
te, ás 9 horas, na egreja do Carmo.

A policia fluminense só ac-
coita queixas com os nume-

ros das notas roubadas
'Veiu 

a esta redaeção o Sr. Abílio (Li
Costa .Silva, empregado do Crflült Fouüíui-,
doiiK.iiMrai' n sim oslranliora ao procoijl-
mento dn policia do Nlctlioroy, com ralaéaq
n um fiielo que lho disso r»up»i'<J,« ° Sl'-
Costa Silva fui honlerii n Nf.lhoroy assistir
As timradas, o que não cunsegulu, pois, (piau-
do procurava cuniprai' o bllliolti necessário,
fui roubado nu sua carlelra, que continha
JHii?. Foi perto do "guichet", ondo havia
um grupo compacto d.> pesYoas. Iiumcuia-
liimenlu o Sr. Conta Sllv.-i (jucixoti-SO uns
soldados que se achavam próximos, que, oro
voas de procurarem prender no grupo os iu-
dlvldiios suspeitos, deixaram que o inollniito
fugisse, lavando, porem, .» queixoso á dele-
gacin, para que a i.utorldadc superior lo-
unisse conheci.nenlo do facto. li o delegado
de policia disso cniidldnmcnl.! ao Sr. Silva
que SÓ podia agir si clle lho ilc's>.e OS niinie-
ros das cédulas roubadas.

Mais tarde, á nicsnin delegacia npparcoo»
ram mais tres viclimas dos "punguistas",
ogunlmeuto roubados A poria das lourodos,
Como não sabiam du numero das ccdulus
espoliadas, ficaram ti ver navios, como o
Sr. Costa Silva...¦ mvm - ¦ ¦ ¦¦ .

•pam
'rido

/\lb

jâgisom sabe do AâelSno?
Uni menor desapparecido

, Da casa de seus paes, no largo do Eslacio
de Sá n. 43, desappnrcccú hontem o menor

'Adelino Francisco dn Posa. com cinco annos,
côr parda, meia cabelleira :. ingleza, olhos
|pretos. O menor, quc é muito esperto, vestia
calça amarella escura e páletot dc riscado
.azul e branco, estando descalço.

i MO» ¦— —~—— -

— CltKOSOTAuO -
llrp.ieliitoí, llull.pii-
dão, Astln.iü, e tu-
Lcrciilose pulmonar.

Dc ernesto souza. PrimeirodcMarço U

Guaranesia !
estômago, intestinos o coração.. •
TOMAI: UM CA L/X A O « DEI-
TAR»e OUTRO ao LEVANTAR

-s—s;.»—•-

Foi atropelado por um auto-
movei

Na avenida Comes Freire, hoje pela ma-
nhã, foi atropelado, pelo automóvel n. 9118,
conduzido pelo '•chauffeur" Afonso Denlo de
Moraes, o empregado no cou.nicrcio Viclorl-
no Gonçalves Campos, residente ú rua Theu-
philo Oltoni n. 117.

O "chauffeur" fui preso c o atropelado
medicado pela Assistência, recolhendo-so em
seguida á sun residência.—-v- *

MllM Pó de arro- Impalpavel, porfilino delicioso.
¦"¦*•** .A.lliero inaU do tina nim1i|iior nUtro.l2$000.
Nas periuriiiiriáa e á IÍÜA UiUlflUAYAKA N. 00.

i -mm» «—' .

festa na Quinta da Boa Vista
Annunciam-se, com cntluisiasino, múltiplos

ic atlrahcntcs festejos para domingo, 8 do cor-
rente, na Quinta cia Boa Vista, em S. Christo-
vão, em beneficio das obras da egreja do Sc-
j.hor Santo Christo dor. Milagres c das cai-
xns escolares do Districto Federal.

Bandas de musica, corridas a pé. e cm bi-
leyclelas, íootball, assalto d'armas, tombola,
, surpresas; barracríiinhas servidas por gentis
jmoças, constituirão as attracçõcs ao ar livre,
:<iUO começarão ás 13 horas.

Simultaneamente, no salão da ox-eseola quc
•ali funecionou, rca!isar-se-á tini bello concer-'to vocal c instrumental, organisado por Mmcs.' 
Mnriath o Pacca, seguindo-se a parte theatral

! constante da comedia de Domingos dc Castro.
Lopes, "As duas línguas", descmpcnliada por
apreciados amadores, c a. opéreta "O sonho

, de Beatriz", representada por creanças, poc-
ma tambein dc Castro Lopes c musica de A.
Baldominnez.

Entre, umn e outra comedia deleitarão os
|espectadores os lápis impagáveis de Raul, Ca-
lixto, Luiz c Fritz.

i mim «

Uma historia que não
parece verdadeira

Oito contos que üeüssasíssa-
pècéiin

A policia do .Ia dislricto fo: procurada pcf
Antônio Ferreira, agente coininereia^ lios-
pedado na pensão American;., á rua Maré-
clial Floriano Peixoto, queixando-so do se-
guinlc:

Precisando ir ao \V. (!., cíillocou so'.;rc
n caixa automática do mesmo um pacote
contend* cerca dc oito conto( Tendo se cs-
(piecido. ao retirar--;?, lá voltou quinze mi-
nulos depois, ú sua procura, não mais o cn-
contrando.

Apezar das providencias i.-nmcdiatas (pie
o conimissario Eugênio, em ressoa, tomou,-
nada ponde ser esclarecido, pelo quc se pre-
sumo (lue Ferreira t»hlia caliido no "conto

do vigário". Xáo tivesse clle chegado ha
dias de S. João de Subará..-.

As diligencias proseguem.
* **Wft—*- - ' ¦¦"-*¦ —

Doenças do ajiparelíio diges-
ílvo e do sistema nervoso.—
Halos X. — Dr. Renafo> de Souza
Lopes; rua S. José, 59, de 2 ás 4

Qs deputados belgas Buysse
e Melot na Argentina

! BUENOS AIRES', 2 (Áf. ^A.) — Procedentes'de Montevidéo, chegaramfihtojej pela manhã, os
deputados belgas Srs. BiÇ^sse e Melot, que fo-
ram recebidos pelo Sr, /íKçuoz, ministro da

'Bélgica, nesta capital, p*3los fimecionarios da
legação c consulado e jpor numerosos meia-
bros da colônia belga djncjui.
^¦"w¦¦¦"¦¦— ¦¦ 9 <mmlÜfm>'9 ¦—¦in i 1—nwa

sw
Finissima9 licor.

Grande reunião do commercio
A Liga do Commercio convida os commcr-

ciaiiles desta praça. ípara uma grande, reunião,
que se. realisnrá no .dia 4 do corrente', na sua
sédc, á rua Buenos Aires n. 130, ás 14 hora;,
afim de tomarem conhecimento de sua segun-
dn representação, cpm deve ser dirigida ao
Congresso Nacional, contra o augmcnto>, alvi-
trado, de 15 °j° na qnota ouro.

Secretaria, 1 dc 'outubro de 191C-
1 »w» »

iA conferenda do Sr. Luiz de
Castro

. ' Üealisa-se amanhã, ãs 10 lioras, no salão
1 do "Jornal do Commercio'*; a conferência

que o* Sr. Luiz de Castro, fcritico musical e
nosso collaborador, fará soImc "Schubcrt, na
sua vida e na sua obra", .-para a apresenta-
ção da Ronhorita Cnrincti 'Ferreira de Arau-
jo, novel cantora, mas a cuja voz e escola
de canto já se. fazem lisplijeiras referencias.
,0 conferencisla estudanV todas as canções
,«!e Schubcrt, em numerq cie sessenta, das
«piaes dez, pelo menos, /serão cantadas pela
sçnhprita Carmcn Aravijo. Ha justififcavcl

[jntcrbssc c anciedade f.or essu nova confe-
rendia elo Sr. Luiz ele,'Castro.
... 1 imgm ¦

Amanho, cliurrasgo- ao Rio Grande
Í2TA Casa Assemblfoi, restaurante de primei»

ra ordem, tem eliarijunente o mais variado"menu" e os melhor/js vinhos. Rua da Assem-
,liléa. 70. Proprietária. Oltomar Moller. u,*^mim «

Os navios ardbaúos
-Entraram bojei/arribados, de Rosário o Ba-

hia Blniica, par.-i) tomar carvão, os navios
"Spcrnnza" c ",'A-dda", com carregamento
dc trigo c aveia,, destinado;; a Gibraltar. ¦

No "Adtla" o medico da Saúde ordenou
ao capitão fazer baixar á terra, o marinheiro
Mario Piazza, por estar bastante doente, ha
quatro (lias, devido a uma forte pancada
que recebeu no peito, em serviço no guin-
claste.

Sobre esse facto a policia maritimn pro-
vldfi.ciou. ;

fln DnliAptA CbaIbaCirurgiãoda.-Misericordia;Opera;
ul. HüÜMlW 1 rüll 6 Çüos.npprirelhóa ó vias urinariai

«,.11. Carioca, iO, sül.rado.

Os vigias ela Fabrica dc Tecidos de Linbo
Sapopcmba, na estação dc Dcodoro, deram
alarma, honlcm ú noile, logo que notaram
haver fogo em um barracão da fabrica, que
servia de deposito de estc.pa. Foi, assim,
communicado o facto á polieia local o ao
Corpo de Bombeiro:;.

O commandante do Corpo, coronel Alma-
da, fez partir pessoal e material, em trem
especial, e em pessoa acompanhou a turma,
não tendo, porém, oceasião de funecionar os
bombeiros por já ter sido extinçto o fogo, a
baldes d'agua, por esforços do pessoal da
companhia de niel.-alhadoras c do Io regi-
mento, dá Villa.Militar.

Os prejuízos foram calculados cm ecren
de um conto de réis.
- ¦"¦¦ ¦'— .¦¦.¦¦i* 1 t nmgjQgta 9 ' ¦¦—' ¦ ¦¦ —

VBAS UBai^ABIAS !
Syphilis. Moléstias elas .senhoras
Estreitamentos urelhraos (soin-operaçiies), gonor--
rl.éas cl.ronicas, cysliles, liydrocelcs, imnolençia,,

e espérmatbrrlióa.—Cura especial o rápida pelo
DU; CAETANO JOYINIS—Das Uásll e das Üás5

Largo da Carioca Io, sobrado
ia.

Associação Medico-Cirur-
gica do Rio de Janeiro
Ilfallsnu.su a r.5» sessão nrdinarla dcsla

agremiação «cientifica, em mui sedo social,
11 run Vinte u Uuatrn do Maio 11. tl-l, estação
do Itorhii.

Na ausência do Dr. Caetano dn Silva, pre»
sldeiite. foi a sessOo preni(llda.pcln Dr. Ari:-
ih.nlii Pouiplmiü o sevrutariaiin pelos Drs.
Ilamlro Mllgolhílos e li.nill.i Deguiine.

. Foram lidos varias pareceres favorável* n
iooíos novos o propostas da outros sócios,
Ainda no experitonta f.»l lida unia cnrla du
Sr. jirufessni' Ferniinih» Miigilliàea, agrade.
ceiiuo o volo do s.vmpiithia enviado pela
Assoelaçílo o proposto pelo Dr. Oscar du
Carvalho, liem eoiun uma rurln do Dr. Au-
lonlo Ribeiro da Silva, do S. Joíto «FKI-Ilcy,
«pie enviara uma comuiiinicação, ipiu o l)r.
presldenlu fará ler ua ordem do dia.

Por òccnsltlo das cammuhlcaçÒes ornes to-
ma n palavra o Dr. Maurício Barhalho, ipie
faz uma interessante coiniutiuicuçán a rc-
spòlto da mn graphln dos mediens u d»'»
Inconvenientes ntto dollna ndvOni ú classe.
O estudo do Dr. Barhallto foi aj.recladls-.i-
mo u terá publicado na integra no "Bole-
Um" dn Assoelaçílo, por proposta «Io Dr.
Pan.ploiia.

O Dr. Barras Terra, apoiando ns idéas do
Dr. Borba lho, lembra quo iiíio é sómonlo
a má graphin que devo ser proscriplu,
como lambem o emprego da.-i fórmulas n"ni
registadas na Saudo Publica, como é eom-
íntiin se ver, formuladas, poçõos expectoran-
ios da minha fórmula, poção on Jülcpo an-
tldlanhclco dá minha fórmula, ou, o que é
o mesmo, pílulas tônicas du ifúrmula ri, tal!
Terniiuii dizendo quo isso mostra sempre
um commercio degradante e reprovável cn-
tro o luedic» c o phuriuncsutlco.

O Dr. Rainiro diü que os«:e assumpto está
implicitamente Incluído na ordem do dia, in-
scripta pelo Dr. Oscar Carvalho, o o Dr.
Mario Beis, quo pretendo se externar sobre
essas relações outro médicos e pliurmiiceiili-
cos, diz que o fará quando estiver presente
o Dr. Carvalho, quo em tão boa hora In-
screveu o assumpto.

Discutem ainda a questão os Drs. Ilenri-
que Bocha e Teixeira Coimbra, quc preten-
deni mostrar haver certa conveniência no
segredo das fórmulas, afim de.que o doente
não saiba o que tomai entendendo mesmo
o Dr. Teixeira Coimbra que se devia crenv
uma nomenclatura especial; quo tornaria
difficil ao publico a percepção das drogas
formuladas. Discordam desso modo dc sen-
tir os Drs. Paniplona, Barros Terra e Mario
Reis, e com elles a maioria da casa.

Fala ainda o Dr. BarballiD. (pie mostra
qual é a acção dn Snude Publica em casos
taes c, eom.) medico da mesma; coiidcmna"in loíuni" Iodos os niellir.uus empregados
pelos clínicos capazes do obrigar .. cliente
a despachar a receita cm uma determinada
phnrmacin.

Passando-se á nr.lcin do dia explica o Dr.
Arli.ioiiio Paniplona, (pie presidia a sessão,
que o Dr. Fioriano de Lfsmós solicitara, a
inserção do assumpto "Alimentação", pára
delle tratai-, mas, como o mesmo não esteja
presente, vac mandar incR.it o mesmo as-
suinpto para a ordem do dia da sessão viu-
doura.

li' dada a palavra no Dr. Ramiro Maga-
lliãcs pára ler n eo.uiniinreação do Dr. Ri-
beiro da Silva, sócio correspondente em São
João d'iil-Bey. Antes de proceder o Dr. Ra-
miro áquella leitura, o Dr. presidente diz
quc, lendo tido a honra ita pertencer, par
algum tcinpò, 110 corpo clinico elo S. João
d'JiI-1'ey, de cuja competência dá seu leste-
munlio, onde floresceu cm veu tempo uniu
Sociedade de Medicina e Cirurgia; sente-se
desvanecido ele ver um assumpto de real
valor, como o inscripto pelo Dr. Oscar Car-
valho, iúleressar, não só r-. collegas da Cn-
pitai, como também os do interior. A prova
está no trabalho que vuc mandar ler, sobre
as cansas do mal eslar da classe, medica, elo
Dr. Ribeiro da Silva, cujo nome, assás c-
nhecido, é uma credenciai suffieientc para
se aquilatar previamente úo valor da mesma
cominiinicação.

O Dr. Ribeiro ela Silva estuda a questão
de sc considerar o doente como uma cousa
intangível, e mostra os inconvenientes que
advèiii para o doente c para cs clínicos dcsla
pratica. Historia alguns fuetos da sua vidrt
clinica c aconselha aus seus collegas ela As-
soeiaçúo a estudarem liem a questão, fri-
sando bem que se deve dar ao doente a. li-
herdade de se tratar com quem ellc quizer.

O Dr. Paniplona diz quo essa é n doutrina
corrente no seio da Associação Medico-Cirur-
gica, a qual foi brilhantemente defendida
e exposta pelo seu particular amigo Dr. Ocln-
vio Pinto, quando apresentou o seu esboço
sobre dcohtòlógiá medica.

O Dr. Paniplona pede á casa para quc
sc inclua no "Boletim" da Associação 'l
comniunicução do Dr. Ribeiro, o que é ap-
provado.

Pelo ndeantado dá hora í encerrada a ser;-
são, á qual compareceram os Drs.: Barros
Terra, Joaquim Gonçalves Menezes, Arlielo-
nio Paniplona, Ramiro Magalhães, Teixeira
Coimbra, Maurício Barbalho, Hcrculano Pi-
nheiro, Emilio Degonne (cirurgião-dentisla).
Gonçalves Júnior, Heitor Vahiá do Abreu,
Mario Reis c Henrique Rocha.

Fallenciado "ParqueBalmeano"
O Tribunal de Justiça de S. Paulo, cm

decisão unanime, confirmou a sentença do
'juiz da 1" instância, que julgou ímprone-
dente a queixa-cririie apresentada pelo li-
qüidatario da companhia Parque Balneário,
contra os antigos dircelòres Drs. Cláudio de
Souza, Gabriel Dias cia Silva e Júlio Con-
ceição.

O acervo da massa passava de 4.000-.000^
e era constituído pelo grande hotel, casino.
parque, terrenos e prédios ua praia do José
Menino, cm Santos.

CABARET RESTAURANT
DO

CLUB TENENTESdo DIABO
179, AVENIDA RIO BRANCO, 179

Succcsfo inegualhvol pela celebre es
troll.i APACIIINETTH, cantora interna
cionul,
Todas as noites ás 9 horas o mais rc-
tünibánto suecesso pela troupo de ar
listas sob a dirccção do CAliAULTILll

ANDEI!' HUMANOU?
Apachinelte..... Estrella mundial.
Vera liys  Dai.farina clássica.
Flor dc Cuba... Bailarina á transfor-

inação.
Pepn tleiilciicgro Uuctto lyrico
Itosila  Cantora mexicana.
Diana  Cánçonelista portugueza
Variado corpo de bailes.

Suecesso pela Tzigane orçhester
Brevemente novas

estréas

O albergue do cães
do porto

Duranlc o mez de setembro o movimenio
no albergue oOcturiib do cães dn porto foi de
u.!.41(i pessoas, assim distribuídas:

Homens HO.701, mulheres 2.715, maiores
.'il.028, menores 2.388,.solteiros 21.08-1, casa-
e.os 7.322, viúvos 5.010, sabendo ler e escre-
ver 32.102, analpliahetos Í';íll4, brancos
13,407, de cor 20.009, naeionaes 18,008, porlu-
gú.czcs 3.998, Iicspanhoes 2.407, inglczes 1.0-11,
itaiianos 2.098, francezes l'.03õ, alleniáe;
1.014, russos 1.043, argentinos 1.031, aus-
trincos 1.02.3.

-» -»g*m» a-

Pr. Edífa!'A!>raHlcsTrí;fíin,c",oda
pelo Pncumoüiorax
horas.:

Rua S.: José 100, ús 2

A justiça caríssima
UMA CARTA INTERESSANTE

"Sr. rednetor da A NOITE — Vossa iiall»
cia du lioutoin, sulire o preço da ma Ju.»
tlça da Corte do AppellacAo, mereço uma
rectlflruçflo.

O preço não a do .TJáiJ por senteiiçn, da'
Primeira Ciimiira da Corte de Appullaçao, e
sim du lPJMitf. Isto 110 comi de haver íld
suiileuças pur me/, o «pie não neniiUvco' to-
dos ns mezes, u sim a iiié.li 1 do 'iti seulcii»
ç,.s por mei, Mac admillauios, para raeio-
cinnr, que »u,la>n 00 leuleuçni por mez,

Demonstremos:
São ferlndns no anno ns M domingos,

mais dous moxoa du ferias, fevereiro a mar.
cn, i.ienoK «lln domingos (Ja contados), são
VJ dias dc férias; mais lll dias du feriados
niieii.uncH, 12 dc egreja, oito da semana nau»
la, 10 do Natal e Reis, dous do carnaval,
etc, sfio 11 ui lotai dc l.lii «liar. 110 unnu de
feriados nu «pie so fazem taes.

Nus Itii.i dias d» mino osio total eqüivale
n cinco mexes de repouso completo,

Cada desembargador da Còrle dn Appoll-i«
ção ganliii por auu» 2ll:2."ill-:: em quutro do-.-
cmhiirgailore» são 1l7:00(is(IU(l.

Calculauilu-s.. umn sunlcuçu per dia nos
solo mezes lllels, temos quo cada seiiteiiçi
custa 557t$i cumpro mldleloiiar n isto n inè-
din da luxa judiciário, «11 150;*. e mais its
custas, ua média du .'io(i.\ o mais as despi-
sas das 'ditas sentenças na primeira insta..-
cia, porque os juizes dc direito também ga-
nhuiii, u bem. O resultado é quo cada seu-
tcuça anda nas proximidades do preço de
2:0009000.

(Juaulo 110 preço ahi eslá o medonho qun-
dro: quanto á ciuilllduclu é o que so subo...
— Um vosso leitor o admirador,"

Um novo meroado para
o atros

A directoria central da Coufedcraçãn
Spirila d» Brasil determinou quc a eom-
missão cnnfrutcrnisndnra, de accordo com ai
commissões directoras das Sociedades Confe-
dcracli.s dos listados próximos, promova con-
feronclas publicas nos dias 2, 3 o I. solemui-
sando o 112" unnlvcrsnrlo d» nnscimònlq dc
Allnn Ivardee, que foi cm 3 dc oulubro dc
180-1.

Confederação Spirila do Brasil, nos dias
2, 3 c -I, ás 15 horas, o 1103 dias 2 u 3, .'.-;
1!) horas, nn rua Morquez de Pombal 11. 11;
Grupo spirila Luizu Tortcrolll, rua Senador
Alencar n. 103; Sociedade Spirila União e
Justiça, rua Dr. Agra 11. 52; Sociedade Spi-
l-ítn Protectora dos Juizes Beetos e Asso-
ciação Caridade, ru-i Imperatriz 11. 99, Be:'-
longo; Sociedade Spirila Fé ó Esperança, e-:-
laçáo dc Ciipertino; Sociedade Spirila De--
fensora dos Perseguidos, rua Maná ri'. 170;
Sociedade Spirila Poila do Céo. rua Torrei
Homem 11. 80; Centro Spirila União, Amor
c Caridade, Magé, Estado do Bio de Junci-
ro; Sociedade Spirila Luz e Caridade, Es-
tudo de Minas Geraes; Grupo Spirila Tolc-
raneia e Grupo Caminho da Verdade, rua
Estado de Sá 11. 57; Sociedade Spirila Amor
o Caridade d Grupo Amor e Graça, Jacaré-
poguá; Congregação Spíi-il:. Triumphador.i
do Bem, Custe << que custar, Villa Operaria,
Cattcle; Grupo Spirila Deus, Amor o Libcr-
dade, ma Presidente Barroso 11. 24; Socic-
dade Spiritn Estrella do Oriente, rua Alves
Montes n. 35; Grupo Spirila Consolação,
rua Navarro 11. 179: Grupo Spirila Victoria
aos Spirltas e Maçons humildes, rua Dr.
Leal n. 35; Grupo Spirila Churilus, rua D.
Anua Nery 11. 209; Sociedade Spirila Pi o-
teclora dos Perseguidos, rua da Fazenda dn
Bica 11. 23; Grêmio Spirila Amor e Liher-
dae, rua Çascadurn n. 82; Grupo Spirila
Antes Pobre que Rico Deshonrado, Rio das
Pedras; Grupo Spirila Caridade, rua São
Francisco Xavier; Sociedade Spirita Deus, n
nossa consciência <: os devores, rua Manoel
Viclorino, Piedade; Sociedade Nascer, mor-
rei-, tornar a nascer e renascer ainda: Pro-
gredir sempre, rua Coqueiros ii. 92; Grupo
Spirita Deus ampara aos Perseguidos, rua
D. Clara 11. 138; Grupo Spirita Fé e Ca-
rielüde, Juiz de Fora, Minas Geraes.

Foi enviado a todas as sociedades confede-
radas, o manifesto Spirita n. 751, para dis-
tribuirem aos visitantes

->—«oo»

A primeira applicação do
pneumothorax em Minas

JUIZ DE FO'RA, 1 (retardado)' (Â NOITE 1
— Na Santa Casa desta cidade foi hoje exe-
catada a primeira operação feita em Minas,
de applicação elo pneumothorax artificial. A
operação foi feita pelo Dr. Feliciano Vieira,
na presença de numerosos médicos, e correu
niagnificamentc.

Os que foram para a
Santa Casa

A' Santa Casa foram parar hoje, pela
manhã:

Maria Antônio, de nacionalidade port.u-
gueza, com 45 annos, residente á rua D. An-
na n. 45, por apresentar queimaduras pelo
corpo.

José Augusto Martins, branco, de 24 an-
nos, residente ú rua Paula Brito 11. 47, apre-
sentando um ferimento no braço, feito a
punhal.Isolina Fidclis, hespanhola, com 44 an-
nos, solteira, residente 110 l.ecco elos Melões
11. 4, por ter dado uma queda, em sua resi-
deneia.

Antonia dos Santos, prcla, de 15 annos,
residente á rua 23 de Setsinbro n. 412, por
ter caldo hontem ele um bonde.

Alipio Gonçalves da Costa, branco, cnm
12 annos, residente á iiia Paraná n. 207, por
ter sido atropelado.

—¦ Abílio Simões e Abílio Fernandes, aui-
bos portuguezes, por apresentarem ferimen-
tos na cabeça.

Roberto Colon, menino de 12 annos, re-
sidcnle á rua D. Anua, cm Jacarépaguá, por
ter caido dc rim trem.

«floí»»

Uma romaria reiigíosa em
ivlinas

BELLO HORIZONTE, 1 (retardado)' 
'(A

NOITE) — Seguiu hoje para .1 estação de Ma-
theus Leme, no municipio de Pará, um com-
boio de dez carros conduzindo membros da
Liga Catholica, em romaria religiosa. O re-
gicsso será boje mesmo.
.1 a m*m "

IGEMEBüM TYPO HOLLAMDE2
da Usina São (ionçalo é a melhor

I —Rua da AssetnbSéa, 2.-—
•«•»»•

Os poiiciaes prepotentes .
Em Beilo Horizonte, um delô-

flado prohiibe a entrada de
reporíers na sua delegacia
BELLO HORIZONTE, 1 (retardado) (A

NOITE) — O Sr. Alcides Rosa; redáetor da "A
Tarde", requerei "habeas-corpus para os re-
porlers dess-3 jornal poderem entrar na pri-
ír.eira delegacia de policia, visto o delegado
Paulino Junitr ter probibido 11 entrada ul.
des mesmos.

Màdame. mademoiselle
O maior encanto da mulher 6 uma bonita

cutis; é um dever tratar de sua helleza c
conservação. Tendes pellos 110 rosto ? Sof-
freis de espinhas c outras impurezas da pel-
le ? Vinde r.o lnsl.ilut Physioplastique, dirí-
gido por Mme. Graça, e com o tratamento
scientifíco ahi npplicado vos curarcis. Os
maravilhosos produclos dessa casa, uma vez
usados, não podem mais ser substituídos por
nciihuiis outros.

Expcrinientae c ficarcis admiradas dos re-
sultaelos obtidos.

INSTITUÍ PHYSIOPLASTIQUE
Rua Uruguayana n. 41 — Io andar

Peçam folhetos explicativos e catálogos dos
produclos. -*4es»

A sua applicaçio na cerveja
Algumas das donomiuaiUt Industrias na

clouaes, i|uo tudo importam do vitraiigeiro,
desde ot inaclilnlsníiis i imiterla prima, Ja
vão pastaudo por uma transformação liem
sonslvel o com tendências a so nacional!*
sarem ua Jusln uccepçilo do termo, dada a
«llífieiihliitle, dia a dia i-ie^-enlc, de ruce»
lierom, eom a indispensável regularidade, 11
mnteija prima üesllnadn ao fabrico de seus
pr..duelo-.. A de cerveja, por exemplo, a con-
limiar 11 guerra pur multo Limpo, so niieln-
nnlisnrA cm definitivo, dlffle-ll como o o
recebimento dn cevada o do liipulo dn Eu-
ri.pu o «pie pn.sarauí a ser Importados dns
listados Unidos, com menos vantagem pari
ús nossas fabricas, li. si esta situação per-
durar, «.cioso será dixer que, como Hiicceda.
nco da cevada, o arrua n substituíra nn f:i>
lírico dn cerveja, como ha multo sc pralira
nus listados Unidos.

Aqui, libram, o nrrox enlw em mui ps-
quciiA prnporçá» nu cumpcsiçào dessa li.<
bida.

A esse propósito fomos ouvir um dos dl-
rcotores da Brahma, (|iie assim so expressou}

Nó., aqui empregamos o arroz nas eci-
vejas de pouca fermentação, apenas como
comllineiiln, o cm pequena proporção. Nus
Estados Unidos clle é empregado em grande
escala por Ioda:; as fabrica'., uvitltiiudo en-
tro cilas n Anhouser-Bush, cm S. Luiz, e
que é a maior do mundo. Ii essa prcfereli-
cia por este cereal expliea-si! faelluicnte: o
seu preço lá c' haralis-lnio; aqui ri va lisa
com o da cevada, apezar de importada. De-
mais, não temos ninchinisinos apropriados
para aprovcitul-o em larga escala, como era
do desejar. Não fora Isso o arroz teria grau-
de consumo nas fabricas do Rio.

Na companhia liai.sei.lie.i cutenilenio-no-'»
com o gerente, Sr. Tliomó dc Andrade, «pie,
á nossa primeira pergunta, foi logo nos dl-
zeiiiln :

Aqui não empregamos absolutamente o
arroz. Não porque o condcinncmos, mas
para evitar a mudança du paladar de no.j-
sos lypos de cerveja c n quc já se hobi-
tuou o publico. Não pensamos mesmo nisso
porque recebemos mensalmente grandes par-
tidas do cevada dos li. Ulililiis, paiz em quc
nos abastecemos. Tivemos ha tempos um
chiinico que qu'/ introduzir no fabrico de
nossa cerveja o arroz o.,.'

Por quo nãc. o attenderam ?
Porque, como já lhe disse, não no.i

conviuha mudar o gosto, de nossa cerveja,
c eis ludo. A's cervejas de lypo claro não
convém ò seu emprego. Na Allemanha. onde
estive muitos annos, o governo prohibiu o
seu aproveitamento nas fabricas do sul dn
pniz; não que o considerasse, prejudicial A
saúde, mas para «lar vasáo á grande produ-
cçáo de cevada na parle norte do 'mpcriò.
baixando uni *'gesctz" (dècrito)'.

Entretanto, parccc-r.os não serem de todo
exuclas, em todos os seus pontos, as decla-
rações que nos fez o gerente da Hansealiea,
que assim procurou esconder n applicação
do arroz cm sua fabrica; e isso é tanto mais
estriinhavel quanto é sabido não ser Clh
absoluto nocivo o aproveitamento desse 0-
real no fabrico ela cerveja'. Ii ainda ha dias
aquclla companhia comprou á firma Coe-
lho Duarte & C. 51 saccos de arroz partido
(sunga)...

-. ¦a» »

Fé, Esperança e Caridade
E' o titulo do scholtisch que o Sr. Manoel

Silveira cómpoz e dedicou á Exfíui. Sra. D.
Gcnovcva Santos. Agradecemos uo autor o
exemplar que nos offcreceu.

0 MERCADO DE C&flNE VERDE
Ü9 matadouro da Santa Croí |
¦ 1 .

Abatidos hoje: 027 raios, 09 porcos.liVTSií
nelroJ o 4ti vlleHos. ' ^

Maivliautes; Cândido li. do Mello, 40 r. •4 p. 1 üuriscli A Ci. Li r.j A. Mendes A (L c&r. v I o,; Lima & Filhos, 2'. r. e 0 p,; Fraiu'cisco V. Goulart, 77 r., 20 p. o 20 v.j Joíò
1'iiiieuln do Abreu. 31 r.i Oliveira
& C, 112 d 10 p. « 0 v.; BiiHlllu Tnvarerj!
r., fl 11. 0 10 v.J (!,' dos llelalhlstiis, 12V •
Porlinho .S C, U."» r.-, Edgar «lc Azevedo :À
V,; Norberlo llertí, 5 r.; F. Pi Oliveira §! c,'U i'.; Fernandes ei Marcondes, 11 «',; Auiiu''
Io M. «In Moita. 21 r, o 20 c, o Alcsautlrí
V. .Sobrinho, 11 r. e 3 p. ,

Foram rejelludos; 12 IM 11 r., A p. « 5 ..
Foram vendidos; 31 12 r. « I :; ,,,".Stock": Cândido li. «Io Mello,' 71 r,; D...

rlncli & C., 1011 A. Mendes d C,, í,(i.H• iw
& Filhos. 321; Francisco V. Goulart, 8s- c
dos Retaihlstas, 71; João Pimenta de Abreu
103; Oliveira Irmãos »V; C. 409; Bnsllio 'fi!
vares, 0; Pnrtiuho »". C., 451 Edgar de \„..'
vedo, 107; Norborto llerlz, f.5; Auilustn \i
dn Moita, .INU; V. P. Oliveira èl C, |«5 1
Alesnndro V. Sobrinho, 08. Total, 2,9j!l,',,

No entreposto de 8. Dlogo

O trem chegou A hora. jÇr**'.'
Vendidos: 4R0 1|8 r., 04 1{2 p.-, ?1 e. r 15~
Os preços foram os seguintes: rezes, do s7y)

ft 8780j porcos, a 1Ç; carneiros, a 28. e rllella I
11 ÇSOtl. '•

No matacknirv» da Penha
--¦ — ¦ --- - ii.,, B 

j

Abatidas hoje: 17 rezes. ,

•è

Os caça nickeis da
Telephonica

A Companhia Tclephouica precisa mandar
concertar os seus apparclhos públicos quc,
realmente, so encontram cm estado lastima-
vel. Urge isto mesmo, porque o publico, mal
servido, & aiud.i conimiimmente explorada,
visto como necessitando fazer uso de um dos
apparclhos referidos, tem de dispender tan-
Ios nickeis dc 200 réis quantos entendam os
empregados da Telephonica que, então, sem-
pro dizem sencerimnniosamente:

—Colloqiic o bichei, Não o ouvi cair. Deite
mais 200 róis!

Ii foi isto mesmo o quo nos veiu hoje di-
zer uma pobre victima da Telephonica, a
qual, hontem, foi criminosamente explorada
por ella, servindo-se do apparclho collocado
na estação elo largo do Machado, c cm cujo
liojo collocou, infruetiferamente, 800 reis pa-
ra continuar a attender a alguém com quem
conversava...

• irrr -

Um homem que está quâsi
doido porcausa do Correio

"Pelo amor de Deus, Sr. redactor, tenha
compaixão de um infeliz que precisou re-
glstar uma caria na agencia elo Correio da
Avenida. No clia 8 de agosto p. p. tive a
desgraçada idéa. de ir áquella repartição c
por ella expedir um registado para Minas,
com recibo dc volta. Paguei, para isso, 400'
réis, isto é, 100 réis a mais quo o porte
comnnim, c puz-mo á espera do recibo que.
elo retorno, mo deveria ser entregue peja
agencia da Avenida, uma vez apresentado
por mim o talão respectivo, que tenho' em
meu poder, de n. 08.750. Pois bom, apezar
ele reiteradas reclamações, de inuuinerás vi-
sitas quc lenho feilo ali, alé hoje estou á
espera, sem saber qual o destino da minha
triste carta, cujo assumpto, de tão sério," não
permittiu que cila fosse enviada eom o porte
simples. Já tenho gasto não sei quantas hn-
ras 11 espera do meu recibo e já estou neu-
raslbcnico, doente c quasi doido, de tanto
ouvir das mocinhas "chies" do Correio as
celebres plirnses; "ainda não veiu", "yolto
amanhã", "espere mais um pouco", etc...
Ora, Sr. redactor, francamente, _ tudo isso
faz perder a paciência e dá o direito de :;e
dizer que o Sr. Dr. Camilo não cuida dos
interesses do publico ua repartição que di-
rige. Caso seja necessário, estou prompto -i
fornecer-lhe o talão, para, uma vez publi-
cado, provar a veracidade do que digo. Des-
graçado pniz este onde só se cuida de grau-
dezás o fitas o se abandon.tm os direitos do
infeliz povo, qne morre á mingua, emquunto
esses abutres, dc garras afiadas, enchem o
pandulho á sua custa !1

Tenha, pois, Sr. redactor, compaixão de
mim, e reclame de quem de direito á mi-
nha carta e eu pedirei a Deus que lhe dè
a suprema ventura de nunca precisar tratar
com as mocinhas do Correio da Avenida,

Sem mais sou admirador, etc. — C. A.
Souza."

11 ¦«>»—. .. .1 ¦ —

QUEM PERDEU ?
Um cavalheiro achou á porta da A NOITE

um leque c nesla redaeção o deixou á dispo-
sição de sua dona. m*m

Um cavalheiro salvada morte
uma senhora, com risco

da própria vida
Na madrugada de hoje D. Alzira Prata,

quando pretendia tomar um bonde da linha
Aldeia Campista, no ponto em frente ao Mi-
nisterio ela Justiça, ã praça Tiradentcs, sue-
cedeu perder o equilíbrio, caindo e quasi fi-
canelo sob as rodas daqucllc vchiculo, o quc
somente não sc verificou porque, em seu soe-
corro correu, arraneando-a do perigo, o te-
ncntc-coronel José Vieira da Rocha. Quando,
porém, este senhor praticava tão louvável
acto, recebeu clle umn forte pancada na mão,
ficando, por pouco, com o punho esquerdo
deslroncado. O Sr. Vieira dá Bocha foi .medi-
erulo numa pharinncia próxima, ã (piai foram
bater varias pessoas qne assistiram .10 facto
de que teve, afinal, conhecimento a policia do
11° districto,

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

e partos, (ions. 11. Carioca 11. 8, 3 ás 5.—Tclenli.
COüC.-P.esid., Av. Meia de Sá, 7.. Tclep.SUC.

Chamados a qualquer hora.

««sos».

A Casa Viuva Henry, funda-
da ha quasi meio século,

transferiu-se para a rua da
Assembléa

Í3T Desde sabbado ultimo está installada
em sua nova sédc a antiga c iicrcditada casa
Viuva Hciiú . .Fundada ha quasi meio século
e desde la%WHJUSpcra, depois de algumas
transformações';r^pftçisou ella, ha uns vinte
annos, á propriedade», do Sr. Emilio Kahn, ca-
valliciro eslimadissimo na nossa melhor so-
ciedade, onde o destacam não só as suas qua-
lidados pessoaes como a sua solida reputação
conuncreinl.

O Sr. Eimilio Kahn, que é nosso patrício,
tornou-se o digno suecessor do velho e sau-
doso Desiré Kahn, outro nome popular e quc-
rido no Rio, onde fundou a Maison Modcrnc,
o Stadt Munchcn e o Hotel Paris, cstahele-
cimentos de vasto renome entre a "jeiuiesse
doréc" dos tempos do Império.

A Casa Viuva Henry, uma das primeiras no
geuoro, está hoje niagnificamentc montada
á rua da Assembléa 11. 121, transferida da rua
Gonçalves Dias, onde funecionou uns bons
quinze annos.

Seu "stock" de molhados, "charcuterie",
bonbons, conservas de toda n ordem, etc,, è
seguramente notável pela variedade como pe-
la authcnticidadc rigorosa dós produetos, sc-
jam naeionaes ou estrangeiros.

Por essa nova c brilhante plinsc do velho
estabelecimento, o Sr. Emilio Kahn tem re-
cebido muitas felicitações.

0 caso do "Rio Branco"
a 1 .

Uma rectificação
Pedem-nos a publicação do seguinte, para

quo so desmanche qualquer má interpreta-
ção cm torno da noticia que ante-hontem
publicámos sob o tiulo acima:"Não ó exacto quo Nizario Gurgel baia
vendido a Paulo Passos & C. o "Rio Braii-
co" c, muito menos, que Paulo Passos & C.
o tenham gravado de penhor e revendido a
armador estrangeiro.

Foi justamente Nizario Gurgel quem deu
o "Rio Branco" cm penhor a Paulo Passos
& C, c o vendeu, apezar da penhora, a um
armador norueguez.

Parte do preço da venda foi embargada
por Paulo Passos & C, para segurança elo
seu credito, c;>da sentença que julgou proce-
dento o embargo aggravou Nizario para o
Supremo Tribunal, c;ue deu provimento ao
aggravo. A decisão, porém, não é definitiva,
e a causa principal está em termos de ser
julgada pelo honrado juiz da 2* Vara Fe-
deral."

-»«M»

(limpador o polidor universal
EM TODA A PARTE

UDPIfflHE
MISSAS

llcsinn-.se amanhã as segiiiii!cs'f'''
Celestino dn Silva, ás 10 hora:;, na fTan.T*-

larin; guarda-marinha Mario Nazareth Fl.
lho, ás 9 U2, ria mesma; pelas vlctinias da
naufrágio do "Gunrany"; ús 9, na mesma;
guarda-marinha Bencdicto Ribeiro Dutra, ás
8, nn matriz de S. Francisco Xavier, 110
Engenho Velho; ci.miiiendador Ferreira tio
Mello, ás 0 112, na matriz do Sacramento;
D. Maria C. de Queiroz B.arros, ús fl 1|2,
ria matriz da Gloria; D. Eugenia Agapltoi
da Veiga, ás !) 1|2, na egreja de S. Franei-.-
co dc Paula; Francisco Xavier de Suuc»
Queiroz, ás 9, na matriz elo Sagrado Cura-
ção de Jesus; D. Bertha Gomes Corrêa, ás
9, 'nu matriz de S. José; 2" sargento Jo:..
quim de Barros Araújo Lima. ás 9 1|2, ns
matriz dc Santa Rita; Luiz Gonzaga Vieira,
ús 8 1|2, na matriz de S. Christovão, o 1).
Maria dc Nazareth de Alhoyde Couto, ás V,
na egreja de Santo Affonso..

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério dc S. Francisco Xavier: Ma-,

riu Rita; rua do Propósito li. 104; Antônio
Joaquim da Silva, rua S. Leopoldo 11. 187,
casa 111; Oswüldo, filho de Vitalino Barbosa
da Silva, rua Visconde de Nicthcroy n. 118;
Wencesláo Ferreira da Silva, rua General Ar-
gollo n. 100, casa I; João Augusto Fontes, rua
Vinte c Quatro de Maio 11. 47, casa III; Anto-
nia da Silva Riscado, rua S. Carlos n. 21; Ma-
ria Claudina Schaar de Oliveira, rua Pereira
Nunes n. 105; Arlsteii, filho de Accacio lia-
plista do Carvalho, rua Itnpini ri. 153, casa
XVIII; Henrique José dos Santos, rua Goyaz
11. 89; Áurea, filha de Mario Ferreira, rua
D. Anua Nery n. 210, casa II; Antônio Jorro
Filgueiras, necrotério municipal.

No cemitério dc S. João Baptir.Li: Olivia,
filha ele José Ferreira dc Castro, rua S. João
Baptistu n. 33; Mercedes, filha de Antônio dns
Santos, rua D. Marciana 11. 159; José Maria
de CiirvaUio, travessa Trinta de Maio n. 99,
estação da Penha; Elza, filha do Joaquim da
Fonseca, ma Bento Lisboa ri. 17; Antônio
Francisco du Costa, ma Marechal Bittencourt
11. 91; Virgínia, filha dc Orniinda Pnranhos,
rua Pedro Américo ri. 70; lirnestina Maria da
Costa, Maternidade do Rio de Janeiro; Hor-
tensia, filha ele Joveniann de Paula Bohcmia,
rua Lopes Quintas 11. 93; Luiz. filho de Clíris-
lovão Berrinrdcs Pinto do Faria, travessa O li-
veira 11. 29; Alice do Castro, rua> Souza Nü»,
ves n. 19.

—Serão inhumndos amanhã:
No cemitério ele S. Francisco Xavier: M*l

ria do Lourdcs, filha dc Álvaro Cândido dos
Santos, saindo o cortejo fúnebre á:i 9 horas,
da ma da America 11. 72.

No cemitério de S. João Baplísta: Epliige-
nia Alves Santos, saindo o feretro tambein ás,
9 horas, da rua Joaquim Silva n. 122.

Pensão fiaya=;11 ua Ma.
cl.nilo 1I9
Assis, 5,
paia W-

unhas; conforto e asseio, próximo aos banhos de mar,
-m*m-

Um perigo para os
cobradores !

O Sr. José dos Santos, cobrador commcr»
ctal, residente n rua Cassiano n. 37, veiu a
A NOITE queixar-se de quc, indo cobrar bojo
unia conta de José Rosa e Silva, com negócios
de moveis no Cattcte, ao Sr. tenente Aranha,
da Brigada Policial, este official mandou-o
entrar no seu jardim, fechou o portão, pren-de:nlo-o. Ahi. depois, armado de faca, pre-tendeu aggredil-o, o que não conseguiu porte»' o Sr. Santos fugido a tempo.

Em beneficio das creanças
pobres argentinas

BUENOS AIRES, 2 (A. A.) — Realisa-sc
hoje, a costumada collccla animal a favor das
creanças pobres, percorrendo as ruas, casas e
estabelecimentos coniincreines, desta capital,
::s senhoras pertencentes á Associação Prote-
clora das Creanças c a outras associações de

'. beneficência.. •

•»»»l»--

Drs.LealJuniorei.eal Neto
Especialistas «m doenças dos olho», ouvido».
nariz e garganta. Consultas de 1 ás 6—A><
sembléa n. 00. ¦ ' :j

Ninguém quer deporogo«
vernador do Amazonas
O que disseram políticosdaquelle Estado

A* vista da noticia em virtude da qual o Sr.
ministro da Guerra tclegraphara .10 general
Agrícola Pinto ordenando o fornecimento de
informações uttinentes á situação ein força fe-,
dera! 110 Amazonas, procurámos colher algum
esclarecimento na representação federal d:.-
quelle Estado.

Falámos, pois, com o Sr. Augusto Monteiro
e Sr. Antônio Nogueira, sendo ambos acordes
na declaração dc quc não tem fundamento o
boato espalhado pela "Gazeta da Tarde", de
Manáos.

—O Sr. ministro da Guerra, cumprindo nn-
turalmcnte o seu dever — disse o Sr. Montei-
ro — tclegrapliou ao general Agrícola paraconhecer do verdadeiro estudo de espirito da
officialidadc federal no Amazonas, tomando
assim ns cautelas que o boato exigia.—Não creio na existência de tal movimento— disse o Sr. Antônio Nogueira — c acho
mesmo absurdo que se fale nisto justamente
quando o general Thaumaturgo está ausente,
porquanto si houvesse intenção de depor o
governador a guarnição federal daquelle lis-
tado teria_ certamente aproveitado a oceasião
cm que lá permanecia o general Tbauinati.r-
go, isto é, o candidato que, dizem, ns forças
fedoraes pretendem amparar.

Encontrámos, já tarde, o senador Lopes Gon-
calvos. S. Ex. nada nos podia informar'. Cò-
nliecia apenas o tclegriimnia de simples lei-
tura dos jornaes. Além disso, sendo senador
da opposição, não lhe era correcto andar a

, discutir as possibilidades do uma deposição.
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Corridas
Aa da limitem no Durby Club

0» Jncltey» ilenrespciliiditrci» o ot popul.t
roí valente* tiiiiiiiui u Urdo Ue liunlvin, n>
JV.Iiy-Cluli, iiuru iiiiintrar todo o seu imderl
i ...i.i(,fiii. ÜK primeiros |iralii'iiraiii Irrcgulu
rid.idui digna* de Unia ii severidade, e >•
ncxundiii itiilviiilvritin que lliea cru |irrmllli
ün i.i.'1-r in-tiç.i jiõr •uno |iru|irliiH inibi*.

i.inauli" Aqucllo*, IIIUIllícMnillClHc culpado
juliiarilainin o iiiuwiliinoiilo il.i «llrevluilii ili
Dcrli.v-Cluli. quo. icrn, decerto, isveraipiiU
jUlta. elll llOIII llll IMMHI Inrl'.

Quanto a este», ciirniiru salientar o siirillii'
que so originou, au culr du noite, motivando
a Intervenção dn nntorlilnde iiollvliil,

Ha tempos, apreciando unia corrida cm que
tombaram diversos Jockeys, contnndlndu-ic
Iserlnmente. por culpa, nu que se nfflrmnvn,
d um .• iiini.il, tivemos ui'1'iisiSii dc dlxer que
a policia mio podo oruzar os braços, donde
que, dentro dns prados, sejam roínineltldnii
crimes previstos polo C.iuIIko Ponal 0, iiiiles
im contrario, o seu dever í o do agir, como
Iho manda <t lei, Hoje. fcli/mcuic, aliula pan-
damos dn nicMili) iiiuilu.

Após ii disputa do penúltimo jiôreo d.i cor-
rida dc lioiitcin houve umn scena dr piigllnto
unira um Jocltcy o um popular u n policia
prendou u limbos. Dlvorglrum us opiniões so-
Jirc si iioli.i ou n.io havido flnitrnule nessa
prisão. Si o llOUVe, c lor.i dc duvida que o
jocltcy preso uno mais poderia correr ulé
quo se lavrasse o nulo; si o não houve, o
caso mudaria dc figura e o.s inquéritos pode-
riam ser propositadamente adiados por ul-

.);11II1 ilIltllIltCS,
Us interessados decidirão o caso e nós nos

limitaremos apenas u ficar com :i nossa opl»
nlAo dc que, nos prados, como nos Ilicatros,
1'niuo cm Ioda a parle, a noção repressora du
policia não pode solfrcr diminuições, uem
sujeitar**? u qualquer outra espécie ile vou-
t.nii- juluadora.
i Antes do findar devemos deixar liem as-
«igualado: a derrota dc Mnryolíqus só foi dc-
vida ii aeção censurável c violenta dos jo-
cltcys do Nvon o .lucy,

Para quo o nosso turf progrida i preciso
que se saiba que a cabeça deve dominar o co-
r.icão

Football
America x Flamengo

O Icam nnicrienno, vencendo, talvez, o seu
inais temível adversário no campeonato
netual, manteve :i "pcrfoiuaiicc" (pie vem
produzindo dc ha tempos para cá.

A peleja entre esses dous fortes nnlngonis-
tas não poderia deixar dc ser, como foi, for-
te c bem disputada. Dc fnclo, o encontro en
Ire o America e ó Flamengo, cujas caraeleris-
ticas são a energia e a vontade de vencer,
transformaram-se em um lindo embate,

Não era possível, mesmo quando se iniciou
fi lula, prever-se o residindo da peleja.

I.OBo ao primeiro choque o grupo dos ver-
iiiclhos cedeu á offeusiva dos riibro-negros.
.Mas cedeu para reagir depois com a mesma
jíutçnsidade, 1' foi assim o jogo, com ataques
simultâneos c com um trabalho insano das
[defesas ao escorar esses ataques.

Pelo Flamengo o guia dos avautes foi Si-
dnc.v, Mas os forwards do chib dc re.iglas
perderam muilo du sua harmonia costumeira,
'Apezar dc impulsionados pelo seu cenlcr-
lwlf, não lhe aproveitaram os bons passes.'K' explicável: a linha de avautes dos flanieii-
,gos rcseiitia-se ile extremas c, assim, sò fez
jogo com os tres do centro. Estes, sim, tra

,1 ilharam epiii intclligencia e só não coiiquis
taram a viclorlii para o seu grupo devido á
calma extraordinária dc Ferreira e ao jogo
pesado da defesa americana,

Os balves flamengos foram sem duvida os
que mais trabalharam auxiliando efficazincn
te o ataque e constituindo uma perfeita bar-
reira aos avautes contrários;

Os bncks e o lseeper do Flamengo foram
em grande parle os causadores dn derrota do
seu pavilhão. Raramente se collocaram com
perfeição, deixando livres os atacantes con-
ira rios.

No leam vermelho a harmonia residiu
jnuito mais. Além disso n energia ali foi
maior, maior o animo c maior a vontade de
vencer.

Entretanto, por mais que se esforçasse Ojc
da, o melhor atacante", os seus companheiros
poucas vezes se conduziram cm combinação,
preferindo no ardor com que atacavam se
atirarem em massa sobre ps contrários.

Essa tactica frutifiçòu, não tem duvida,
dando-lhes uma justa c appluudida victoria.

Os balves, com Wittc ao centro, foram in
cansaveis c cumpriram, com Ferreira e Pau-
Iino, a tarefa mais árdua do dia. Principal
mente Ferreira, para o qual todo elogio é
pouco, portou-se como o mais perfeito kce-
Der que temos visto.

Bangu' x S. Christovão
Foi esle o segundo encontro de hontem Sá

tabeliã dn 1" divisão, no groiind do Barigüi
na estação dn mesmo nome.

Foi falho de peripécias emocionantes; poliambos os cpiitendòres não desenvolveram jo-
go na altura dos seus tenros, com espeeinli-
dade o do club visitanle, que se achava umitanto desanimado.

Cardoso, Portocarrero, I.eweret e Pèdorncj-ras foram os únicos que se esforçaram peloseu conjunto; os demais muilo po*ueò traba-'1 liaram, notaiido-se mesmo um completo des-animo entre elles. Podemos mesmo dizer, de
passagem, que si o Bangu* não pôde augnien-
lar o seu seore o deve o S. Christovão uni-comente a Cardoso e Portocarrero, que nosegundo half-timo fizeram prodígios de dc-fesa,

Na linha de balves apenas Lewerct se des-laçou de seus companheiros.
Os avRntes pouco combinaram e carrega-lyani sobre o adversário com pouca energia,mesmo como que atemorisndos.
No team do Bangu* temos a salientar Cal-vert, Patrlch, French e Leão, que foram osmelhores,

líotiojsnfío
0 naufrágio da yolo "Boqueirão"

• Junto a estas linhas damos o retrato de¦orgq Lopes, o moço que, depois de'ter salvois seus companheiros, por oecasiãd do nau-ragio do yole ''Boqueirão", do Ciub de Rega-tas Boqueirão do Passeio', naufrágio que está.'r.nda bem vivo nu memória, não só dos nos-
«os rowiugmen mas de todo o publico carioca,

.su m i u - se modesta-
;¦¦¦ ¦.:,. ¦ ¦ mente, fugindo nos

: v;:í alardes do reclamo,
jd^^^Mf*fJfot certo de que tinha a|ie-j*sM*4itaz3*.'mi>m, ¦-.. nfts cumprido o seu

dever.
A yole "Boqueirão"

sairá por uma tarde
rumo a Pnquetá. De
volta, o mar, já revol-
to pela fúria do vento,
duo soprava forte,
tombou-a a N. O. da
ilha do Engenho, á
vista da ilhota do Ta-
vares. E toda a guar-
nição, com alguns com-
ponentes sem saberem
nadar, mergulhou nas
dar, mergulhou n a, s
ondas. Morreriam, fa-
lalmenle, si o despren-
dimento, n calma e
bravura de Jorge Lo-
pes não os tivessem

Jorge iopes reunido, um a um, em
torno da embarcaçãoviradas si, ainda, este joven sportman nãotivesse, rasgando as camisas dos f.eus câmaradas, acenado com ellas, na ponta dc uni remo,«s embarcações que porventura passassem.»las, teimoso, o vento ns nrrnncou dn pontadeste remo que o braço calmo de Jorge Lo-

Pes empunhava.
Por ultimo, um cbapéo branco foi a ban-delra de misericórdia que a "Commendador

Lage" viu, para salvação dos infelizes nau-
fragos.

Isto que- abi fica c apenas uma palllda idéado supplicio dessa tarde de ventania c ínií
prelto rendido a Jorge Lopes, cujo retrato
multo pouca gente ainda conhecia.

J3SE* JUSTO.
 - —- ¦¦-¦¦ I »tww* I
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A audácia de um chronista
do "Espolia"

Com vim .s nos nossos
«ilcitt «nttiH

Vem icmlo puldlcndo nqul no llio um pe*• nliii» que lem por lilllln "F.sp.lfln", Soube-
uo» disso hontem pnr ler «Ido lionlvm A lar-
o enviado uni exemplar, copi corloxn, por um
ourado rilhii dn terra do Chi, quu teve o rui-

iido de riscar do enbeçnlho n lolrvlrni — "ur-
,iio dos Intci-isNOH hespnnhoes uo llrasll" c dc
niircnr um r.rllgo cm que nc diz de nós cou-•as mullo curiosas.

Mus. não valendo a pena levar a serio a,<
vergonhosas obscrvncõos do clironlstn de um
juriiiil, piissomns u dcllciur o publico com n
Jlironlcn firmiida pelo pscudonyum do Amos,
iiic declnra entre parentlioilt (de ml cnrtorn

.le vlaji' i, nssim como quem quer dizer que o
eu cscriplo .'• um npnnhiido din observações
p.e lem leito cm nosso paiz, na sua vida dc
viajante."llio Pelluttlnr. Sonndorn sln somidcro".
Até ahi o« títulos do trabalho. Agurii. us ob-¦crvaçócs: O chrouisln urliii quo um dou eus-
lumes lyplcos desta ciipiliil é o modo por quemuitos personagens, pessoas u pessolnlins as-
ítiiu o respectivo nariz. Aclin que é lumenla-
vel se ver pela rua do Ouvidor C Avenida, mi-
de se exhlbem os elegantes, du sapalos de po-linõnlò o trnjiía dò Irrcprehenslvcl corte, os"pclimclres" de leneliiho de seda azul ipa-
fuielllo de seda nxul) mie, nulo a imperiosa
necessidade de deieiilupir as iiiirinns, cm vez
do se ulllisaivm do "pariuelilo" que luz com
tái ridículo garbo, npplieam o dedo indicador•obre mini da.*, fossas nnznes 6, com inusitada
foiva sopram pela outra, de onde desalojam"palomit.is" que disparam como projcitis cn-
(lOiuoinhndos.

líslas "pa'omilns", que, seja dilo tio pus-sflgerii, pnrecom haver pousado oin bundo so-
bre a chronlcn do Inl Aoros, tombam muitasvires, como diz o chrouisln, sobre os vesti-
dos de seda de gentis transeuntes'.

Depois de mostrar quo O habito de laes dis-
parus infcclnosos só pôde ser cxcusndo em
gento do povo, como os carroceiros, sendo dc-
ploravcl sua existência nos cleganles e inlel-
Irctuacs brasileiros, diz o pândego hespniiho),
referindo-se, não já nos murmanjos, mas ás
ncrsns riatífclasj "Si isto é deplorável nos
que- vestem calças, muilo mais o ii nas s.vlphi-
d:s de novo cunho, nestas espécies de moças
(-'idílicas, com vestimentas latinas, caras pin-ladns c corpos quò querem ser de juiico; li-
geiras em seus ndemares, melosas no olhar c
detestáveis... no iissonr-sc.. Fazem-n'o sem
lençol*'

Alas, para molivo de riso. mais esle peque-
no trecho, referente ainda ás brasileiras:"O mais notável i que algumas deixam a
luva pura fazer esla iiicoinprcbeiisivcl opera-
ção. e a terminam limpando os dedos das pe-
quenns ndhcrcncias que o "volátil"' (cálnrrò
irizal) deixa como padrão dc sua lula pela
Ijuerdada".

(.' engraçado é qne o curioso jornalista leva
sua má fé a ponto de nos querer convencer
de que conhece uma joven que perdeu casa-
menlo dezescis vezes, porque, embora pare-cesse limpa, os noivos, bons partidos, á ulli-
ma hora arrepiavam carreira ante o origina-
l^simo modo com que a pobre solteira fazia
sua hygicne nazíill

Ha, porém, um Irccho dc verdadeira obser-
vação. !•*' aquelle cm (|tic o ebronista da ja-
itcllinha da copa dc casa de paslo, onde tra-
balha, diz que muitas pessoas se servem dn
p;-i iiarn lavar o nariz e a garganta, tal como
si estivessem num sanatório e termina dizen-
dc comprebender porque lautos negociantes
quebram: vendem dous lenços por anno e a
prestações!

(.orno não conhecemos na imprensa riacio-
r.al ou estrangeira nenhum Fuilo Onllo Rodri-
guez, vamos iccorrer ás luzes do major Ban-
d.'ira de Mello, inspector do Corpo de Segu-
rança, soliict.indo-lhc nos mostre o prom-
pli.ario desse indivíduo, o que certamente não
será difficil conseguir.

nz

Mme. Seraiaine
Repartindo para Paris liquida por preços reduzi-
dns os modelos de verão.

Tolepbono 5.4õfi Central.—Rua Silveira Martins
ii. 1Í7. — Callole

Tentou sò...
José Fernandes de Oliveira, de 19 annos

residente á rua General Câmara n. 335, acham
do-se desempregado, c julgando-se um desil-
ludidn, resolveu morrer ingerindo certa dose
de etber siilphuroso.

Uma ambulância da Assistência compareceu
ao local, pondo-o fora de perigo.

A policia do -l" districto, registou o faeto
-« «^a».

Chamados med oos» ã noite com
uPíjencla

Dr. Lacerda Guimarães
Teleplione .ri,i)5f> Central.

IÍUA JIA CONSTITUIÇÃO N. 
--- -.— •¦ ¦- ' ¦«—w» «

E appareceram dous feri»
dos!

Onde um s^dlééappapeceu
Noticiámos hontem, o encontro do automo-

vel n, 1.(108 e um bonde do I.eme, na Lapa,
cm que, o único ferido, dizia um guarda civil,
desappnrccern. Apurando o caso, o commissn-
rio ltibciro de Sn, do 13° districto, soube afi-
nal que os feridos eram dous, os negociantes
Manoel dose Guerra residente á praça do lin-
cantado n. 13, e Bcnjamin Rezende Reis, á
rua Frei Caneca n. 89, ambos ligeiramente.

«MB»
EXPOSIÇÃO

A' rua da Carioca, 67, acham-se hoje
expostas lindas mobílias que a Casa Martins
vende a dinheiro e a prestações, por pre
ços sem competidores.
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Um acadêmico aceusado
de um furto

Recebemos a seguinte caria:"Sr. redactor da A NOITK — Saudações.
O vosso conceituado jornal publicou um te-

legramnia de S, Paulo, om que se açcusa dc
furto o acadêmico Nelson Maurell, meu filho.
Tal não se deu, e é de lamentar a facilidade
com que certos joriiaòs levantam aceusações.
O que meu filho Nelson fez foi apenas se
ydeantar ao tempo, pois, sendo menor de 17
minos de edade, entendeu dc receber desde já
o que lhe tocou por herança, quando, pela lei,
só receberá essa pequena herança quando com-
pletar ül annos.

Da attcnla obrigada — Célia da Silva Mau-
reli.

a—10—916."
I mf» I 1

Siiackleton no Chile
O presidente Sanfuentes
offereceu-ihe gm banquete

SANTIAGO, 2 (A. A.) — O presidente da
Republica, Dr. João Luiz Sanfuentes, offere
céu hontem, um banquete ao explorador in-
glez Shackletoii, ussistiijdo o ministro da Grã-
lirctanha e outros diplomatas, os membros do
gabinete e muitas outras personalidades de
destaque iín nossa sociedade. Foram trocados
brindes muito cordiaes.

Exames de sangue, anaiysea
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
aculdade de Medicina — Lnborato.io de Ana-

vses e Pesquteas : KOSAlUO lüS, esq. praç»'.uoçalves 
Dia». Tel. do Lab. N 1334»
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Heitor UfUrão

Da pfatéa
NOIlOfAS

Ai primeira* ile hoje no rtinnlx
O 1'hculx miidii Imjo o cnrtnx. A rompniiliiii

do Theatro 1'eqiumo vae representar duas uo-
mis ncvii". l'm iiimlii.il linihllclrn o uma tia-
tllicçflo, 0 primeiro é a comediu cm um neto,"A nlmii que ivflorlu,..", do nosso collegu
Ur. Heitor Delirão. 1'ssn peça foi classificada
cm concurso e dizem ser um bcllo trabalho, o

quo 11 pnrn ucieditnr-
se jicliis qualidade-, dc
escrlptnr que tem o
sen uiilnr e por ter
sido Jiilgiidn boa por
nm jury composto de
il.mtos uu iiiiilcriu. Fm"A iilmn <|iie refloriii",
ICtelvIna Serra fará 11
protiigonlsln, o quu já
0 uma espernnçn pnrn
quo o dcseiupeiiiio seja
corrcclo. A outra no-
ça 6 um "vnudcville"
cm '1 nclos, de l.nbi-
ehc, trnihicçiio dc Jiiy»
me Giilmurães, Inlilii-
lado "Noivo em npu-
ros'*. li' uma peça en-
graçadissiina, quu lera
cgiuilmeule como pro-
tagouisla a ahi/. l'tel-
vina Serra.

(is scenarios de mu-
lias ns peças são de
.laymc Silva o o "mis-

sc-en scéne" de Olympio Nogueira.
A nova peca do 1'nlace

Sí> quarla-felra vindoura estará 110 carlnz
do Paluce t\ inleressaule comedia do Trlstan
bernard, "O café do Fclisberto' . para <iuc na
quintu-lçiru. cm cspcclaculo dedicado A colo-
nin porlugliczfli «S companhia I.ucilia Pcrcs-
Leopoldo Froes dó ninn unien representação
dn jieçn "A Morgiidinha de Vai Flor". Na
scxla-fcira vindoura, provavclmenle, haverá
no Palaee ;i primeira representação dum novo
(.riginal de Fcydenu, Sou Allesse", tradiieção
nrroglo dò Luiz 1'nlmerim, com o titulo dc"A iliiquezn das Fojlcs Hergéres". Ksiis peça é
11 continuação do engraçado "vnudcville" dos-
se mesmo oscriptor, "A Lagartixa".
A dhilrlbulrào da "O Platolão"

Sobre a dislribuiçáo dn revista "O 1'isto-
lão", que irá á scena. em primeira, na quarta-
feira vindoura, 110 S. José, lemos as seguiu-
les notas:

Os "compéres" serão Alfredo Silva, 110 Po-
bre Diabo, e João de Deus, no Pislolinha. São
personagens do prólogo: liei Pistolão, Çnvlos
Torres; Gênio da Graça, Popa Delgado; Aetor,
Asdruhnl Miranda: Rcporler, .1. Figueiredo;
Lacaio da Côrlc, João .Magalliães. Do 1" neto
— Sertaneja c Salada de Frutas, Julia Mar
lins; Tlioalrò Pequeno, Heatriz Marlins; San-
cIwícIl Laura Godinbo; Chopp, Cândida Leal;
Guarda, .1. Mattos; Coronha, Liiió Ribeiro;
rorroboiló, Carlos Torres; Marroeiro, Asilru-
bal; Voluntário, lenor Vicente Celestino. Do
2o nelo — Menina, Elvira Mendís; Ninila,
!'cpa Delgado; Roceira, Cecília 1'orto; Imbii-
Biula, Julia Martins; Jurema, Lama Godinho;
Chica Pape e Catitn, Luiza Calda':; Cnpido,
Aiilonia Denegri: Trqvador, Vicente Celesli-
no; Qtiincns, J. .Mattos; Zopihltó e Fostino,
Uernardino Machado. A revista lem duas npo-
lhoóscs "Gloria a Hilac", 110 T' aclo, c "As
Musas", no 2" aclo.
Uma sessão especial 110 Pnthé

Haverá amanhã, ás 10 horas, 110 Palbé, uma
sessão especial á imprensa e pessoas .gradas,
para cxhihição dò primeiro "film". de arti
da Fabrica Fox-Filins, série Hors Cohcours
li.titula-se esse trabalho "Paixão dominante'.'
li' uni "film" tirado nos próprios scenarios
ideados pelo autor do romance, nas índias,

.apresentando, portanto, fio publico, ao lado do
trabalho dramático, paisagens e costumes in
dia nos.

—A companhia Alexandre Azevedo está en
Sitiando uma comedia ingleza, "Mentira dd
mulher", que irá á scena logo que "O Cnna•io" o pérmittir-Ma hoje no S. José, a "reprise." das pe-"A mulher n. 7", dc Domingos Mágãíl-

.musica de Luz Júnior, e ''Mulheres em
ca", adaptação dc (luilhermin.-i Braga, mu-

de José Nunes; aquella nas primeiras ses

ças
nos,. musica de Luz Júnior
penca
rica
soes e esta na terceira.—Ijspectaculos para hoje: Municipal, bai
lados de Carnien I.ydia; Palaee, "0 café do
Fclisberto"; Recreio, "O Canário"; Plienix."A alma que réfloriu" e "Noivo em apuro?';
Carlos Gomes, "Maré dc rosas"; S. José, "A
mulher 11. 7" e "Mulheres em penca".
-¦ I m*mm -,.i —

Tudo Fumall
DÂNSSiO mm mm

A' venda em toda a parto
Deposito CHARUT4RIA P4RV Ouvidor, 120

-• ¦<qct>»-"C-

Os que compram
roubos

Os ladrões são, muitas vezes, enganados
pelos 

'lintrujõos", mas esles, outras vezes,
pagam caro o negocio. Os "intrujões", cm
geral, compram o.s ohjeclos que lhes npresen-
tam os ladrões por um preço mínimo, porque
os ladrões tratam dc vender o roubo o mais
depressa possível, para, caso sejam apanha-
dos, não terem o "flagra em cima delles".
Mas o que ás vezes acontece é que o próprio
ladrão aponta o comprador á policia e fica dc
longe —• "dão o serviço" e ficam de fora.
Outras vezes, a policia busca o roubo nas ca-
sns dos "intrujões", nppreheiide-o e não
descobre o ladrão.

Neste ultimo caso, está o roubo da casa
n. 514 da rua Máriz e Burros, prolongamcu-
to. Os ladrões abriram o porão da casa e
levaram do lá diversas peças de roupa, um re-
logio e uma vali se, A victima queixou-se á
policia do 17" districto", Foi encarregado da
diligencia'o agente 170, (pie descobriu o.s ob-
jcclos roubados no "intrujão" da rua Theo-
doro da Silva 74.

Bf ^mw4mlmit9$)»tm**mrmm1GttM.

Supprcssilo
da

Espera
-PATH

Bhmkm

Amplo,
Aiejjilo,
Confortável

**5".1^J3I1«A
Um film HORS CONCOURS

•Jt»i. »*.--¦.«

Mata uma voz te ii^cp-ara um i uic oiia |ic*~a o
ip* ^v\ te» Wi e;;*

-——•—•— Mais uma vez o publico vae ser o arbitro supremo
 i^i <!» ,»- , -

Mais uma vez, os «dllettanti» ila arte Cinematograpliica vão se certificar dn
veracidade das asscrçòcs do CINEMA PÀTHE', quando virem deante aos seus

olbos deslumbrados ò primeiro

FILM DE ARTE da FOX-FILM CORPORATION

B ra———»r--m— —i.—a»BiO^r <M> *f «KO ^QaWimmMi au—_u«——«| |

ínço actos decorridos na própria índia My.stcriosa .— Aeção magistral, rica
e bella — Scenas do liarem — Um bailado suggestivo de ioo formosas

odaliscas — Scenario c apotlicosc roberbos

¦) gapísnís que este film etão ((sina confroeito et»—
será na opinião unanime o «eiSsar- t!a semana.)

-0

De todos os dias »••
-*-

{Farç-i «rn tripis aníos)
1° neto — Na "leiidinba" da rua da Lapa

li. •!. 0 rapaz Geraldo Pedro da Silva, um
pouco embriagado, promove desordens. U
guarda-civil TM) prende-o.

2o neto — No largo da Lapa. Ò preso re-
a?e, o guarda faz uso do páosinbo. Junta
povo. Chegam mais guardas. Grande con-
1'usão.

o1 neto — na delegacia .1) 13° ibslriclo
0 commissario Ribeira dc Sá faz de dire-
dor de scemi. Populares aceusavam o guar-(ia outros defendiam. Chega um medico da
Assistência, Uxáiniria o. preso, examina o
guarda.-- Não tom importância

<>_jespecladores (testemunhas), ouvindo a
opinião valiosa, concordam :Não tem importância.

Sèena final — Kclirani--,<. todos. 0 ,ireso
qier sair lambem. 0 guarda já fei.Proinptidão" "lióta" i íjeraldo no xa-
die;:...

Cão o panno.
¦*»!»—«-

Anuibal Molina participa a mudança de
seu consultório dentário para a rua Sete de
Setembro, lilfi. Telepb. C Il.ilBO.

«*S*_*fe»»-

Docente da Faculdade e da Academia de Me-
dieina. Cuidados especines á pelle. Tratamento
da lepra, sypliilis c moléstias venereas

Consultório: Gomes Freire, !)D, das
ás 4. Telephone: 1202, Central.

im isite m aolto
Dize-me com quem

a idas...
Desgrenhada; uma mulher fugiu de uma

casa, dando uin grilo estridente, á feição da
Anua Krcmscr, do Molasso. Correu iimvpou-
co pela rua. Uma porta se abriu adeante o
cila dcsappareceii. Na esquina o policia se-
creta observava.

Que será 1
Poi á porta dc onde sairá a mulher. Ba-

leu. Não 'lie responderam.
Foi adeante, onde cila enlrou. Balou, A'

janella apparcceu uma rapariga, alia, gnr-
da, moiuirnentalj assim eíno uma Mme.
Abomab.

Que ó >
0 "secreta" perguntou o (pie havia. A

mulher rcspundçu mal e balou a janella.
O "secreta"', n. (17, foi á delegacia e contou
a cousa, .-|iii se passara na rua Joaquim
Silva n. 9'1.

Mandaram chamar a mulher moimmen-
tal: era a Maria <la Gloria. Explicou a cousa
dó outro modo. O homem, que cila não sa-
bin ser agente' "secreta", es'.íivri num grupo.
Na sua casa entrara uma rapariga. Os do
grupo tiuizeíam entrar também c cila não
deixou, lí eslavam todos cheirando a elher...
Aquelle myslerio lodo era invenção do lio-
mçm. E como prova dc (pie o agente eslava
na malandragem, citou o nome dos conpa-
nhcirps do grupo: "Cn.ndinbn Gostoso", "Per-
liando Cheiroso", "Braz Carne Alisada1',"Cruz Lingüiça'', "Zcnilh Chodó", "Henri-
que Xubrega", o oulros...

n

O proprietário da CASA KOSMOS, ;'i ma Gonçalves
Dias n. a, previne aos seus amáveis freguèzes que a 4
de outubro próximo inicia uma séria liquidação de
todo o seu grande stock de camisaria e artigos pura
meninos, a preços verdadeiramente sehsacionaés, devido
a ter que entregar a loja vasia cm novembro.

(49) FOLHETIM

xxfíxms^jsmam»ií3tsmczusLVmna»iia!^s^:,

Emocionaníe romance da actua-
o lidade, de Gaston Leroux o

2a PARTE
A terrível aventura.

-¦»©«*-*.

m
Sim, mas não será preciso que seja eu

que lhe coiumunique que a colúnína ainda
existe... e que continua a eauser-lhes bem
sérios revezes... provocando ao inimigo bas-
tanto rçceioI... Perdão, não digo isso para

si, herr capitão...
Quem a commaiida?
Um sargento!
Onde está ella oceulta? indagou brusca-

mente o Sr. Fcind, cujo sqbf.olho se eurre-
gani e que olhava, então, paru Fránçois com
olhos rancorosos.

Em toda a parte, onde o consegue 1 re-
trucou o guarda, como bom camponeo.Não é isso o que le pergunto I15' tudo o que lhe posso responder!...E' o que veremos!... Desgraçado de ti,
Fránçois, si fores teimoso IJuro-lhe, Sr. Fcind... Perdão, herr ca-
pitão, que não estou teimandoI Juro-lhe que
me seria impossível dizer-lhe hoje onde está
a "columna infernal", nem onde poderá es-
tar amanhã'... Ella desloca-se diariamente...
Está sempre viajando.,. Percebe?

Sim, mas afinal de contas, poderia?
muito bem dizer-me onde ella estava hon-
tem?

Ah! isso sim! Foi somente esta manhã
que a deixai. Saiba, herr capitão que eu já

eslava farto de bater-me assim, ás occullas
do inimigo, sempre a esconder-me! Eu gosto
de andar ás claras e prefiro lambem ver o
inimigo, face a face... Então, disse de mim
para mim: "Tio Fránçois, vaes vestir um ve-
Iho casaco de velludo. pôr um barrete de
camponeo, e irás tentar passar sem grande
difficukiade, por entre, as linhas allcmãs...
Quando tiveres conseguido encontrar o teu re-
gimento, poderás bater-te como todos os ou-
tros, vestindo o teu uniforme; isso ser-te-á
mais agradável do que estar representando o
papel dc um lobo na floresta!

Nada de lagareliecs e dize-me onde es-
lava a tua companhia, o local exaeto onde se
achava esta manhã, quando a deixaste.

Ora essa! O senhor bem deve imagi-
nal-o... na floresta de Champçnòüx...Eslás mentindo!... A "columna infer-
nal" estava, esla noite ainda, na floresta do
liezanges!... Ah! com certeza, vaes garan-
tir-me o contrario... já o sabemos!... Ella
assassinou o nosso coronel, em Moncel... em
pleno somno... pois que vocês, actualnicnte,

exercem a profissão de assassinos e não de
soldados!...— Ahi sabe o que mais: bolas! Iislou far-
to de ser delicado com este senhor, exclamou
subitamente Fránçois, cuja i>aci"iicju esgota-

ra-se. AssassinosI São os senhores, que ou-
sam tratar-nos por assassinos, depois de tudo
o que praticaram nas cidades e aldeias! Sir-
cia de saqueadores! liando de ineendiarios!
Assassinos de velhos! Malta de carrascos de
meninas! Petroleiros! Procuramos matai-os'
como nos é possível. E' uni dever para o ge-
iicro humano fazer desapparéoei' semelhante
raça!... Talvez tenhamos necessidade de lu-
vãs para uietler-lhes as nossas baiònetas, cs-
perar que 6 vosso coronel desperte e lenha to-
niado a sua refeição da manhã, para rece-
hel-o como merecia!... Pois bem! sim, fo-
mos nós quo matámos o vosso coronel: elle
estava bebedo como 11111 peru'!...

Fránçois fora longe de mais para podei
conservar o justo limite no Ímpeto de erifu-
reciniento que o impellia a affrontar um ini-
migo que odiava particularmente c dd qual
não esperava, nem para os outros, nem para
si próprio, o ininimo aceesso de generosidade.

Embriagnvn-se com as próprias impreca-
ções, não imaginando que 110 curso desse dis-
Curso tumultuoso prestava ao herr capitão
preciosas indicações. E por isso, Feind pro-
curava não inlcrrompcl-o, mas, ao contrario,
excital-o com umn mímica de despreso ou de
insulto, que. produzia o effeito de azeite 110
fogo do impetuoso lorenense.

— Sim, bebedo como um peru'. E si o
alarma não tivesse sido dado pela sentinella
(pie eslava na porta da rua e que ouvira
rumor 110 quarto do andar superior, teríamos
feito prisioneiro todo o estado-maior... Mas
nada perderam por esperar!... Ainda não
terminaram as façanhas da "columna infer-
nal"!... Sim, sim, o porco do tal coronel
que, na véspera, tivera uma verdadeira idéa

de apache, mandando atrelar um eavallo em
cada uma das pernas de um pobre "rriaire"
do aldeia que mandara irlormações sobre o
movimento da brigada e de fazel-o assim, es-
quartejar á vista de todos os íildeôcs reuni-

dos, o porco do tal coronel, in;;!ámo!-o, as-
sassinániol-o, si preferir! Ah! herr eapi-
tão!... Ha assassinos que são enviados pe.Ia
bondade de Deus, sáiba-ó I E o caso de lirin,
c o de Soruevillc! li a historia de Jcvoncourl,
(pie lhes provocou tantas al'1'licçõcs!... O
myslerioso (lesnpparecimentb de toda a pa-
pelada do corpo badenensc!... Com o guardacm chefe da tal papelada!... Foi a colo-

r*"?"'* 
..'

'ÂÉhilè Mundana
1'hxeni niinot iimnnlifliti 1 Sis, Di', lioiiríftuui Alves díhuUltlo f««

ili'1'illl Dr. Iluiil Mtirlllii. J11U rcdernl: Dr,
Curiós dc I..1.1, Dr. ClnvU Mucliiido u Sllvuf
Mllft, ArtemUn Arnnjo Souxn, filha do Sr,
liii.1.Im Snii/a,1'nxom 1 unos bo|e:

MIIü, .lu.lllh, filha du Sr. coronel .Inibi Mu-riu .liirnbliia; Dr. .Mbciio .Mnniiibno, deiui»
tiniu fcileinl: Mme. I)r,,l. COrlos .liiiilur. Mil*
ImiicsIíiiii Peenilllíl, filha do Sr. Urnoito l'e-
cunha.H'i.iiniii, com dous annos anenns, uma
civiinça brinca, ri o OitA ttompro alegre o Inm,
deve ver n ciieanlo dn uma casa. K* assim •
A'mlr, que compleiu dou. anno» bole. Almlr
e* lilho do Rp, lih.iiii.ir Tavarei, oilgonheiro
lin Prefeiliiri, c I), l.iuira Tavares.Faz minou boje o Dr. Vital llillencourt,
te.relarlo do Sr. Dr. Aiirclinu l.enl, chefe dt
policia.
!ii.r.i:i>çfii-:s

Por molivo da pasmgem dc sim dala uatl*
bciii Mlle, Nnniiea D.vonlsia (à-rqueira rece»
berá hoje em sua residência os ciimprlmcii--,
ti s do cxlèiiio circulo du suas amigai <• dat
pesoas cujas rclaçõci lem sabido conqulMar
eom o seu lento finíssima o cultura de oipfa
li Io.''CONCERTOS

Mlle. Xelii da firaça Aiilran,- do Insllltltê
Nacional de Mtislcn, onde se distinguiu com 1»
priineiro prêmio, renUsará na quinla-fclra,ás ül honis, no sábio do "Jornal", um recital
do plano, cujo prograinuia, dividido cm trei
palies, será o seguinte:

h Chopln -- Nocliirno 11, 7 on. 27 n. 1 (emdó luslciildo menor): Mazurlta u. -I op. 17
(em lá ineiioi); Prelúdio 11. Ul (em si bcmol
luenori; II1 Palajirew'-- a) lliiniorcslie: De-
biissy — b) Ia plus (pie lenle (valso); Bacli-
BuirouI —• e) Itojoiiíflsoz-you» clirclicns ai-
nuslj llli Wagnrr-llrasslu —a) Kiicanla-
nu nlo do fo,'u iWalbyrlaí); Wngner-Llszt —.
b.i Mestres e.iiítoros'i IV) I.. Migiiez — a) No<
cliiriio o|i, 10: II. Oswald — b) Taranlellnop. II 11. íli e) II Neigc; A. Ncpomiiceno —
ti Oalliofolra, op. 18 n. 1; V) Liapoiinow-—;.) Bondes des sylplics: Ualuliircw -- h) Ma-
miy (fantasia oriental),
VIAJANTES

De São Paulo regressou boje o Sr. Bf.jSiuza Dantas, ministro interino das llelacões
kxlcrlorcs,
ÜlSSilS

Os cpljegn*. do inditojo llozeiulò Poreira deHgiieirçdo, fuiiccionorfo dn llepartiçío Geral(•1 s Iclegraplios, mandaram resar hoje naefreja de Sài Francisco de Paula, uma missaem suffrngio da alma da desvcntnnida vietl-mo de José liasilio Júnior. Aquclles arto do
pledndo e religião assistiram numerosas pes-soas. lim seguida, muitas deslas se dirigiramao cemitério do Caju', depositando sobre 11túmulo do Rozcndo Figueiredo algumas co-roas de flores naluraes. c junto do qual falou0 Sr. Joaquim Azevedo Malfez.-•—«*«*••

LOTERjA PA BAHIA
AMANHÃ :) iio corrente AMANlíi

RS. -lO.OOOÇOOO
Por ISOOU em quintos do -'00 rfi-s.

IÍAUIIJTÁE-VOS11!
A' venda nas casas lotorleaj.

Qtiacsqucc Inforinãçâo o pacainonto dn propiios naCasa Itancaria Heis i c, Avenida llio Branco, 105 (es«qiliiia da llua do Itosaiio).

Consulfonio Medico
(Só se respondo a cartas assignadas comImciaes.)
it. O. S. A. — Esses phcnomchos ces-sam com p uso da adrenalina Pyorr (tresgoltas, uso externo).
"• ','• "• — E' preciso examinal-o.A. I'. L. I. 0. T. A. — Mas a senhoradiz ter uma metrile chronica. um eczemnclironieo, uma prisão de ventre chronica.uma suppiiração do ouvido, chronica... li

quer ver si fica boa eom "uma" receitanossa"? E' muita fé! A sua amiga ficou,boa porque não linha, com certeza, tnut.icousa junta. Ii' preciso assistência medica:não é cousa para se curar pelo jornal,\. A. 11. I. C. — Esixia: vide as In-strucções que acompanham ò medicamento.
S. C; 1'. F. — O senhor, que "quando

anda parece pisar sobre corpos estranhos",
deve procurar-nos: é preciso exame.

Q. Q. Q. — Gárgarejos, tres vezes pordia, com: iodo, üã cenligr.; iodureto de po-tassio, idem xarope diaeodio, GO gr.; água
dislillada, ,'IOí) granimos';

Não ha de que.- A sua carta é indecl*
— Mande examinar esse ca«
P. — A culpa não fi nossa í

ja respondemos á sua caria.
Mlle. N. A. I. R. — Nem sempro issofacontece. Ii' prudente não continuar. Po-dom dar-se pbenomenos que a senhora Igno-

ra; além do que a determinou escrever-nos.-
JV. II. P. I. — Não ha de que.K. C. T. — Não temos tempo parn ler

cartas de tantas paginas. Veja si resumo issoem outra carta.
13. O. 11. — I. I, Mande examinar o

sangue. Seja qual for o resultado, queiraavisar-nos.
I.. A. D. n. Ã. 0. — Pôde confiar-se

sem suslo ao medico da Santa Casa ou da
Assistência', 011 a qualquer outro, certo do
que, seja qual for o medico, não o denun-
ciará á policia, nem que fosse um medico
da própria policia: oppõc-se a isso o jura-menlo dc segredo profissional. Pôde curar-
se, sem medo. Naturalmente a sua eonscien-
cia deve. lhe doer pelo que fez, c. o próprioinstinetõ de conservação deve impedir-lho
de repetir a experiência...

DR. NICOLA'0 CIANCIO.
* —— ¦ «30>B ¦ *

I). U. de 0.
P. A. 11. A'

fravel 1
A. A. P. —

tarrlio,
M, M. M. P.

Taballlão NOERIIO H^ SILVEIRA
itliA DA M.FANDEdA Ü2.~'lèlephpne 611»

iiiiía infernal, herr capitão, sempre a columiirt
infernal!...

Você csrruece o desapparccimento do
dous offieiaes do estado-maipr que traziam
ordens vindas de Metz e cuja chegada foi in-
titllhicnte aguardada em Arracourtl... Meus
(uniprinicnlos, minhas felicitações, tio Fran-
çoisl... A sua columna é, realmente, infer-
nal! disse o Sr. Feind, deitando ao seu pri»sioneiro um olhar de esguelha, que. o fez, es-
tremeeor.

Fránçois eoniprehcndeu q;ue se excedera.1
Tentou fazer-se de tolo.Dous offieiaes do estado-maior?... NfitJ
percebo. Quando foi isso?...Montem, durante a noite!...Ah! eu o saberia talvez.,. Não; a re*
sponsabilidade desse caso não nos cabe!...Você acaba de dizer que esteve em Mon-eel o em Soruevillc... Os offieiaes cm que-:slão foram vistos cm Moncel e uão chcgaraiú
a Soruevillc... i

Nesse casol tomaram certamente outrorumo... Encontraram provavelmente uma pa-trulha frunecza... Não, ignoro o que o se-nhor quer dizer!...-- Pois bem! vou cxplicar-lh'o, tio Fran-
çois... Temos o maior interesse em saber siessas ordens foram levadas no conhecimentodo commando francez... E' preciso que vocênos de indicações a esse respeito... _^-Mas nada sei!...Perdão! herr capitão, interrompeu •sargento Loffel que acabava de entrar, esso
prisioneiro nao será o homem que acurralá-mos á saida de Erbeyiller e que julgámos ter
pilhado... Nesse caso, este homem deve co-nhecer todos os escaninhos da região, sinãoseria imposivel que nOs escapasse!... "¦_

De que direeção vinha elle?-— Passara com certeza por Bézangcs-*»Ciando...
Não, não fui eu, declarou Fránçois...- !.
E' elle! c vinha dos arredores de Mon»eel!... ai firmou o herr capitão... Confes-sou-nos que fazia parto da "columna infer-útil ... por ella pagará!... Em todo o caso,e preciso que nos diga o que sabe sobre o ca-so dos dous offieiaes do estado-maior... 6Íesles foram assassinados como o coronel, ousi estão prisioneiros em qualquer recanto, •o aue foi feito dos papeis que traziam...

(Car/inua.***;
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Gravatas, cores moder-
nas e seda

VARIADO SORTIMENTO

CAMISARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & O.

Ruas do Hospício n. 11 e Rosário n. 64 -- RIO

Aos safefcafiós
Preços de reclame

Lavol 5S

allivio instantâneo
SoflYe dc loinicliào picante, (In

terrível dôr do cczomn <! outras
etiternildniles da p.ello l Aqui lein
nílivio instnntiiiico. Sóumnscolns
do Lu vol, n Branda desiòberln
londrino, o podei o o remédio li-
«-uiilo para uso externo, o tòclfl n
comicliío desnppnreceríi. Pode V.
S.iinnBÍnnrcomoso sentirá quando
» coíniclião, irritnçiioo dor dcstip»
parecerem om uni só Bogundo?

O Lavol curn. Os podidos por
esto reniedio fornm tremendos lo-
go que foi posto no merendo des-
te paiz porque bem depressa se
soube une os ccntennrès de curas
«pie linha clíeetuuilo eram perma-
ncnte.s.

O Lavol é um liquido poderoso
cpotente.Penetra nn pelle.atanui-
•do os ficrmcns da doença de pelle,
que se encontram escondidos
jios tecidos e os quacs são a raiz
dc todo o mal.

Só e necessária unm npplicnçi-o
fará limpar ti pclle ile espinhas,
•rüpçõès ooni comiclmo, morde-
dura dc itisòctos, defeitos fneu.es.
e os casos mais graves dc doença
de pelle, chagas abertas, cczcma
deitando agitai cróstas duras ou
esCiimas cedem rapidamente a cs-
ta grande descoberta moderna.

Peça hoje mesmo ao Ê:u dro-
(guÍÃta lim frasco de Lavol O pre-
<o (: razoável. Compro no mesmo
letnpo uni pouco de a cool para
diluir esic poderoso liquido. Só lhe
levará um momento e terá o me-
lhor remédio receitado párádoen-
ças dc pelle. Não demore a sua
curai um minuto.
Vcnde-sr cm todas ns droQarias c

bolkas principazs
Clt-ANÁDO & (.'., ABAIMU.

FREITAS & C, droicaria Pacheco
— Rio ile Janeiro.

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

O Café Criterivim
-NO- . .

Laboratório Municipal
Analj sc». 2.033, dc 19 dc julho tlc 1916, a quo foi submottido

o 11088SO cafe
RESULTADO

A onalyso ròvolou ausência do lorrn ó nrcia, e o exame
microscópico nada rovolou dc anormal

CONCLUSÃO
Protlucto bom papa o consumo

ASSÍGNADO: _:-. .
Dcocleeiano Pegado — Clumico.
Pedro da Cunha — Microgrnpho^
VISTO, Dp. Felicíssimo — Director.

o: P 32
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I A' v
IR w.v '

raça Tiradenlés,
P.snulna dn Avenida Pna»f>^

SAA VEDRA &VAZ

lúicrgil poderoso tônico
Novo niili-rlicnmaliro
liiicrpfil dòpúraliyp agradável
Rui dos taxativos
Grande remédio da mulher
Integra a foiça do homem
Licor o mais saboroso

Loterias da Capilal Ftiüera
Companhia do Loterias Ntolonaci

do Braill

Ivxlraccíics pulillcaa, sub 11 fisníll»
sneno do gõvarno federal, ú» 9 M- o
nos miblindoH ás .'I horas i ú rua

Visconde do Ittiliuinliy ti. '13

Amanhã
S.ji-iS'

J*eiída cm todas as bons pharmacias c drogarias
...'aciicco, Granado & C. c Araújo Freitas & C.

víís;-u?;; ¦30ffi?^nw3íEi3r!asissa3C«i3S2a ragaraaBffgasat.ütui'-;-

Mm I
i»oi ISí.CO. em mct"í <¦¦»#

~" LOTERIA

«1 BB> mm. .. .. »¦-——•—¦. \mZmO? ÜWiltltidO pelo ROVCfnO dO

5S Ros Snrs. Médicos, Pharmacew- g"* ***
^S ticos e aos seus Amigos e j!SL «w-ka». >: >te

<mmmmmT ^m^ mSSm. mmmm. m. mtmmm. ^^S. mWk «Pf áÊm\ *S D 8 II llll ftlllEK"

ZE2 UMinltlrlI W w» <*%£ iii«ouuaHW«

mci*s

Os pedidos do blllielc.i do ln|o.»
rlor devem ser acompanhados do
mais 000 ivis jiara o porto do Cor»
rolo o dirigidos nos aitonlcH ftcraoa
Názarelli & C rua do Ouvidor
11. !ll, caixa 11. H17. Tolos; l.US-
\l'.\. o nn casa V. (iuiiiinrncs, Ro»
sarloi 71, estiuinn do bdcp das Caii-
CClllISi oalxa do Correio li, l.-".'l.

Curso Normal de Preparatórios
Aa milus ilo.-lc curso, vaiitajosainoiile conliociilo pula l-O.N)t.\l.H*AUK, AS^t-

DUIDAUI5 l C0Mfl.lL.NaA üo seus prulossoros, fuiicçionmu cuiu 11 máxima rc-
Kululiiladc.

Malas
A Wala Chineza, í rua do Lavradiò

n. Cl, e a. casa quo mais barato vende,
,<risto o granilc sorliincntn que tom; cliainii
a Utténçüo dos senhoros viajantes.

I NftoseiUa&ain!
Com os preparados para a

pelle. Usem súa PÈHOUNA ESMAL-
TE, único quo adquire o conserva
a tielleza Ua cuti-s. Approvailo pelo
Instituto de lielleza de faria e pre-
raiado pela Exposição do Milaíio. Pre-
ço 3$00ü.

Encontra-so á venda om todas as
ptrfiiiniiriiis aqui o om S. 1'uiilii.

Con.u doente: llll. GASTAO liliCII, llll. MI.MÜIIK, llll. V.. CR UA-
UÀltíl, lili. OLIVÜIIIA Iil) MliiNRZES, üll. IIÜV PINIIHIIIO, |iiolÍ!«-;oriii du líxlnr-
nato li IV1I111 II: DltS SllltASTIAO lONTIiS o-AUTIlAN l)QUKAI)0, prou-ssorea
,la Enrola Militar, Dlt. II1ÍNIU0.UH Dli AIIAUJO, o ÜII-. 1'EHNANIIO SII.SEIIIA,
doconlns da Escola Niirmálj DU. PRIlIilUA PINTO,prutosor do Collcgio Militar*.
DU. AUGUSTO ANKSI, autor do valiosos Iraliallius dldnMicosr; o milroj.

Aula.- praticas ile MATIIEMATICA o CHIMICA. Dous pro cssoroí para o t.-ludo dfl
nina mesma lingun.um da"parlo tlieoíicu o oütròdn piulii-nA» nhliw do aulas suo
polvgruphailas. Mcnsoliiliiilus módicos. Cursos D1UIIN0

Aulas dc ropetíção para U3 aluinnus qnu

nhliw do aulas
NOCTUIINO.

matricularem cm atraso.

A sede do ciirso fnj mudada dn rua dos Ourives 29 para UHUGUAYANA
2 nnilor—JUIIUENA l)B MATTOS, prolessor o director,

i | ||fiKt \Mv

| Uriico que com um
ji colher npiís

adquirida ou licredltaria cm todas as
niiu)il'cstiiçflo3, Itlioiimalisino, Ecze-
ma-, Ulrcrni, Tiuniírcs, Dores museu-
lares .; ósseas, Dores dn calicça nu-
elurnns, et •. >: todas dueiiça? rcsul-
liuilos de iiupureziis du saúgiíc,
curam-so inliulivnimnnlo com o

só Iriisco faz ilêsapparccer qualquer manileslaç
as relciçôes. l.m iodas ns pjiarmacii

üo. Uma !

GLÂYTQN OLSBURGH á C*
PNEUMATICOS "AüMAGAN" (reformados)

LISTA DE PliEÇOS •

DIMENSÕES LISOS GltOOVED ANTIDEIlAPANT

815.'x 105..
8*-'0 x 120,.
880 x 120 .
0*20 x 120..
935 x 195'.

C5S000

7C$ÜÜ0

85$iOQ

CCSOCO
7'JÇIiOÒ
7S.S0OO
83*fOOO
89S000

7C$0Ü0

0i$0CO

¦ íi-Miar.*'j.v.*.ivi:-#»..Jt.'. aiassoaDi nunat-m

Po ile arroz DüílA
Mcilicihitlj

Imitado.
Porfumaria

adlicrçnte c per-
Lata -iljíuoo.

Hando Pangel

Mnnicura o massagens mamutes c
clcctrlcas por professor diplomado clio-
gado da Europa. Una Kào Jusú n. 2'J, 1*
andar. Telcpliouo Central .ri.-lô7.

A PRúPR EEUDE
ao alcance tàe

toúos !
PROBLEMA niiSOLVIDO

Todos poilcm ser proprietários e tor-
íihr-so donos do um terreno íto valor
do CINCO CONTOS DU HEIS è de iiin
preiliu dn valor dc DEZ CONI0S Djv

llKIS, inscrevendu-so nn sóiie
.IDIÍlLi ilnsocçiio piclial da PEH-

SEVHItANÇA INTEIINACIONÁL, pa-
gandn nnenas a diminuta quantia
do CINCO MIL líKIS poi mez! In-
formações, prospcclas, inscrjpcpos
na SéJe da Companhia :
Perseverança Internacional

Avenida llio Urancu n. 171
1110

10 -| (le uesconlo-Econaihin o duraiiiiidade. — HUA DA ALFÂNDEGA, 108 o 110

Prisão dc vennc, dores dc cabeça, digestões difliceis, falta
de appetite, enjôo, zoeiras nos ouvidos, ntollesa, etc, não

existem para quem usar as

Pílulas Reguladoras Silva Araújo

Pensão Brasileira
Tradicional preferência das

famílias c cavalheiros de tia-
lamento.—Hadclock Lobo 12.3
a 127.—Rio.

DUAS
Effeito certo e

A' NOITE
suave—Vidro l$5oo

ííâo precisa de reclame

LAMBARY
Água, mineraL natural

DEPOSITO GEltAL

Sua Theophilo Ottoni n. 34

Telephone Norte 355

DINHESRO
Enipresla-se sobre jóias,
roupas, fazendas, melaes,

J pianos, moveis e tutio
que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPIIOràTffiréNORTE

(Aberto dns 7 hórás da
muühii ús 7 da noite)

J. MBERAL & C.

Novidades musicaes
Para niano, últimos tangos, valsas,

ono-Hcns de suecesso exceuludo- nos ca-
b.ircts chies da capital, ii venda na Cusa
Stepücni Secção musical de

J. ANDItEOZZI.
Grande sorlimcnlo de rolos pnra AUTO-

PÍAiNO.'.— Itua São Josó u. 117 (canto
liugp da Carioca).

participam que fizeram uma nova edição do seu
Catalogo Geral, comprehendendo todas as
especialidades do seu Grande Laboratório, do-
tado dos mais modernos aperfeiçoamentos, as-
sim como todos os produetos e especialidades
pharmaceuticas estrangeiras, reactivos para ana-
Ivses. corantes para microscopia.etc

Seiido este Catálogo de reaes vantagens para
os Snrs. Médicos e Pharmaceuticos, prompta-
mente tserá remettido, quando- requisitado por
escripto ^^

MATRIZ:
14, 16 e 18, Rua Primeiro de Março, 14, 16 c 18

ÚNICA FILIAL;
3U Rua Visconde do Rio Branco, 31

GRANDE LABORATÓRIO (a vapor e a electrlcidatfe)

fa*B, RUA DO SENADO, 4 a.
•Janeira

Bilhetesít venda eitttoJ--; -.:>
cisas loteticas.

A FIDALGA
Roalnnrnnt molo™ rcnnein as inaitio-

res famílias, Itiajoròsa cscollm (oita du-
riainoulo. oiri carnes, caça' n loeuir.c».
Vinho'. ini|iortuçau do iimreas exclusivu
dn cata. Preços módico'

nilÃS. JOSU',81 - Telap 4.513 C,

COMPRA-OS
mXttfm%B

I.ü dc carneiro.
Cem dc abelha.
Mètaçs velhos.
Ccbu vircehv.

G.aytin, Õlsburgh & Go,
Rua da Alfândega lio

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SHDI*: EM LISBOA FUNDADO FM 1864 fi

Capital 12.000 contos fortes
Descontos, co-

brancas e todas
as operaçõesban
ca ri as.

Saques ;í vista
e a prazo sobre
todos os pai/.es.

Depósitos á or-
ciem c a prazo ás
taxas mais vanla
iosas do merca*
do.

Empréstimos
caucionados.

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA
-ALFÂNDEGA

Nova - PRAÇA 11 DE dUNHO

nu unu
O maior e mais Importnnte do
Brasil. Occupando n melhor tvi-

tuaçíio da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.
Freqüência annual de ÜU.ÜliU clien-,
ís. Dlarla completa, a partir d«

lOSOOO.
End. Tcleg. — AVENIDA

HIO DI? lANIilUO

€ursos para a ESg^M HOâBilaL
Directores: Francisco F. Mendes Vianna (inspector escolar) e

D. Rachel de Moura
Professores: F.Yianiia, Dr. Indalccíb de Aguiar DU llacliel dc Moura, I.uiza Azambujn
V. Ferreira, Adelia Mariãno; Antònielta uarreío, Alice Ferreira, Maria da Glória de
Moura Diniz o Arindn Sobral.Matricula das 4 ás 5 -3Q.RUA liONÇALVES DIAS, 30

Petropolis
Aluga-se um esplendido so-

brado com dez quartos, mo-
bilados, a avenida 15 de No-
vembro n. 1.025. Informações
no n. 1.018.

I^OCII^IL,IIViV
Poderoso ullcraiilc nutritivo c rcconstiluiiite do systenia enccidialo-rachidiano

EXCLUSIVAMENTE VEGETAI*"E.ua ia iVsseiukça, o2.—"R-ixa üvteiTvos -Svvves, ?-S^¦&via àa Qm\aufta, 51 e. w\a Tüwcuos iVwea, \2>o

ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
Dipiestões difliceis, azin, pislntes,-

nnterites, prisão do ventre, móo liali-
to, dôr c poso no estômago, vômitos,
dores dc cabeça, curam-se com o i
ISlixir ctipeptico do prol'. Dr. Denlcid
do Abreu. A' venda nas boas |diar-
macias e drogarias do llio e ilnslis-
lados. — Deposito — 10, liua i° dc
Março, 10. — llio.

Encyclopedía Illustrada LEGUI

A rival do "Larousse Grande"
Valiosa obra publicada em fascâculos hes-

lianhoã, irameez e inglez
todos osPlantas das Ijrlncipaes cidades

paizes do munda
de

Compra-se
qualquer qnanlidãdo de jmas velbas

com nu sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do anlunlp dc Snccorro»; paga-se
bem, na rua Cónçalves Dias n. t)7.

Joalhena Valentim
Teleplione POI Central

ISIMSStíMNÇALÔ

Únicos agentes
blicacões

para o Brasil: Braz Latiria. — Agencia de pu-
(Jornaes c revistas illüstradas. — Rua Gonçalves

Dias, 78

Especialidade em jornaes de modas

Ide!
e dizei a Ioda a qenlè]
queosPOCESe
BEBIDAS da

1ÊÈÊÊÊÈ

\mm\m Mm m

5A0 FEITOS HORMAODEMESTRE

1
para canalisacãr de nc-uas

visiiXiON, aioivEEiLi &: oo?.rp
1'raia do Caju 11. 08. — Tclcp. Villa 100.

Fábrica do vij;iis ocas ilo cimento ar-
mudo, vergas, lugeolas pam divisões,
mais levís « ecoiintnicas de que qiial-
quer outro artigo similar.

Vigas-uiadies uiassiças c postes para
cercas.

Vendem-se
jóias n preços tmratissimos: na

rua Gonçalves üius S7

Joalhena Valentim
I'elephone ti. u!)4 — Central

DENTISTA
A. Lobes Ribeiro, cirurgião denlis-

ta pela faculdade de Medicina do Hio
oe Janeiro, com longa pratica. Traba-
llios garantidos, Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda ri. 18.

mm DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade - con-

sültcm os nossos iireços que cucontr?'' .0
vantagens. | / B. SOUZA 4 C- —H '•

51 —Rua da Alisericordia—5l
Teleplione Central UtiiO

VEWDE
Chlorureto cie cal.
Enxofre em pedra e
Polvilho e dextrina.
Old Tora Gin.
Whisky, Buchanans.
Cimento, breu, etc.

pó.

GlaytoD, Olsburgt & Go.
Run da Alíandoga lio

AVI «Ü IMPiIRTaNIE
Pôde V. S. ler este aviso, collocaudo-o

na distancia de 14 pollogadas? Si não
jjtfdp é porque seus 0II10S estão liacos o
precisam de lentes. Queira dirigir-so á
rua da ASsoinblóa, 50 CASA ROCHA, que
examina ii vista grátis e vende óculos
baratos;

isTADí' MUlSGHEN
Restaiirant e bar ao ar livra

Hoje, ao jantai*:
1'ucliero á besnanliola.
Peito dc carneiro grelhado.
Ostras cruas, lignon

Amanhã ao almoço:
Mão dc vitelia guizãda á portujueza.
Mãyonnaises, peixadas.
Ostras á bahiana.
Ao jantar:
Puree de azedinhas.
Cubrilo ns-ado.
Canja e lignon ás 24 horas no terraço

ao ar livro
Mãyonnaises, peixadas.
Preços ao alcance de todos, cozinha

para todos os paladares.
Gabinetes nu terraço

Praça Tirsadesifes, I
Telephone 665 Geníral
O proprietário, A. Motta üastos.

Grand Bar Rotísseríe Progresse

I.argo fí. Francisco dn Pauta, 44
Toleph. ít.814 Norlo

O mais confortável salão, cozinha
primoiosa.

Menu
Amanhã ao almoço:

Peixada ;í poveira, mayon-
naisc dc gallinhá, papas á
transmontana, cassolet ao
Progrcssc, choucrout Garnier

Ao jantar :
Suecesso!...

Perna de vitelia á america-
na, frango á morango, igno-
kes á napolitana, ostras ires-
cas. especialidades cm frios.

CONCERTO DUO DE CYTHÁRÂ
Exceilente

gaprateira"" 
PROFESSO <

Recem-viridò do norte dn Repu-
Lliea, neccita collocaçãõ em tiu.ies-
quer instilulos de ensino primário
c secundário, no Districto Federal
ou cm Nicllieròy, para ensinar to-
das as disciplinas do curso primário
c — .niatheinatica, sciòiíçias plij-si-
cas c naturaes — do curso secunda-
rio.

Prepara também alumnos, em ca-
sns particulares, para prestarem
exames no Còllegio Pedro II e nn
Escola Nowíial; e liem assim caiidi-
dalos aos exames vestibulares, na
âiseoln Pòlytcchnica, Faculdade de
Medicina c Escolas Militar c Na
Víil.

Preços módicos
Residência: avenida Rio Branco

n. 11. 2" andar.

Terrenos á r. Dp. Kego
Lopes

(Largo da Segunda-feira)
Vendem-se lotes a dinheiro

c a prestações; trata-se á r. do
Carmo 66-r andai; telephone
5S.']8 Korte, com J. Senha".

Moveis a prestações.
Rua Senador Euzebio
n. 222, Casa Veiga. Fa-
brica de moveis.

-CAMPliSTElE-
Ourives "7, telephone 8C06 N^.rte

Amanliãao almoço :

Mocotó á poitugue/.a.
Tripas com gravànçòs.
Ciingicacom leite de coco.

Jantar:
Crout-au-pol.
Capão á brasileira.
Além dos pratos do dia, 8

«menu» é variadissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.
PREÇOS DO COSTUME

89
Rua Larga-Casa Athay-
de. Fumos e Papelaria
e cartões postaes.

Piiia i a PDitflpi

Tell's Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável).

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

Hua KiacüKco 92
antiga Cervejaria Logos.
TELEPHONE 256I

Leitura Portugueza
Apre111lc-.se a lor cm 110 lições (do

meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poata lyrieç João de Deus.

Yontaile c nioinoria, e todos aprendem
cm 30 lições, homens, senhoras o cre-
auras, lixplicadores : Santos Braga e Vio-
leta Draga:

S. J0SE' 52 ¦

FILIAL DA CASABARROCAS
105 RUA DO ROS«.R|0106

(ENTRE QUITANDA E AVENIDA-
CASA MATI1I7., rua do Hospício 18i,_

canto ilu rua da Conceição
Amanhã, iio ulinõço:

Mayonnaisc do lagosta,
Haliada com carurú.
Ci.cs au pót.

Ao jantar
Sopa ox lail.
Hacalháo de tomo á Barrocas.
Lagarto ile vitelia com pirão Ue lJH»

talas.
Todos os dias

Ostras ('roscas, mexilhões o caça.
Primeira casa em legumes frescos 08'

todas as qualidades.
Grande sortimento de queijos e frutMi
Viuh is de primoira qualidade.
Preços sem competidor

S. LOURENÇO
HOTEL CENTRAL

— Proprietário: José .lustino Ferreira -*
Rede Sul Mineira — Estado

. de Minas

A estação do águas mais próxima
das grandes capitães dcS. Paulo e Mo.
Inlonuaoões : rua Clapp 7 e S Josó 1.

ItlO DU JANEIRO

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDliG AZEVEDO

« TourniSo s Croriüldá d'0tiveira

HOJE: :hoje
RECITAS DA MODA

A'a S o iis 10 horas—Lauta

0 CANÁRIO!
Brilhante «cação de CUEMILDA

D OLIVEIRA. ANTÔNIO SEtlltA cn-
graçudissimo no protagonista. Corre»
ctisiirno desempenho por toda a
companhia.
roMfl*»» A empresa uilirnia a ali-"^^y solula moralidado desta
comedia o que o csputlaculo tormiua
antes da meia-noite.

Amanhã — Recitas da moda, á«
8 e ás 10—0 CANÁRIO.

1 seguir, a comedia ingleig de
Plnero-MENTIRA DE MÜLllEh.

Êxito absoluto

Cabaret Restauram do

CLUBMOZART
A elegante hònhonnièrò da rua Chile, 31

Todas as noites, ás 9 horas, suecesso
inogualavel da « troupe » contratada o»
prcssamenlo para esto cahàret om São
Paulo o üuenos Aires pela Agencia Tlica-
trallneloza.

Caháretière, LAUItA OItETTE.

LA SALAMANQU1.NA, graciosa bailarina
liespanhola.

1.0S MINERVINI,
NINliTTU, vthanler.se françaíso.
LA GRANADA, coupletista hòspanhoPii
0LGA BRANlil.M

Variado corpo do baile sob a dirceção
do professor PAULO.

Orchestra do tziganos sob a diroeção
do prolessor brasileiro EDUARDO NERV

Amanhã—Qoatro grandes oslrúas:
TRIO KA.NEIWSIÍY, celebres bailarinas

russas.
tyjRV,cantora divit.lc franco-iltiliana

Theatro Carlos Gomas
Grande companhia de sessões, do

Eden-Thcatròi do Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia dc A. Gorjão

HOJE HOJE
Duas sessões—A's 7 S/4 o 0 0/1

da noilo
A revista-lántá-Ia de costumes

portugueze's em dous actos e nove
quadros, original de Ernesto Uodri-
gues, Feli.v Rermudcs o João Bastos,
".om musica dos maestros Thoinaz
Dél-Kejtrò c Bernardo 1'cneira

MAIS UM GRANDE TItIUMPllO

MARÉ DE ROSAS
Compércs V.ü l.crias, CARLOS

LEAL ; Pintasilgoj LUIZ BRAVO.

Amanhã- MARÉ' DE ROSAS.

THEATRO MUNICIPAL
--7 de [11*0 de 1916-8

A's 20 3|4 heras

Em beneficio da Cruz Vermelha Franceza-
Ingleza

PRIMEIRA PARTE—Orando concerto com o concurso de: Mine. Antonictta
Riulge Miilor, Mino. Malheiros, Mitos. Carmen e Elvira Braga c dos Srs. Maurico
Diunesnil, V. Nascimento Filho e G. Dufnche.

Acompanhamento do Mino. Gomes do Menezes.
SEGUNDA PARTE

QUADROS VIVOS
Ilopreseatades por scnlioras c cavalheiros inglezes

Bilhetes á venda na casa Arthur Napoleão, de lerça-1'eira em deante.

PREÇOS : Fiizas e camarotes de Ia ordem, lõüSUtlO; camarotes do 2» ordem,
50$OÒÒ; poltronas, 26§000; balcões A c D- 15$0Ü0: outras filas, ÍOSUOO; ga-
clrias, ÜSOlK)

PALACE THbAI»B
¦ ¦¦llll II ¦¦—IP || I. .11 I !¦ l.,».l .^

Grande cõmpnniii» l.UCtl.IA PERES-
.LEOPOLDO FR0ES

HOJE HOJE
"A's 

8 c ás 10 horas
Especlaculos piiramonto lainiliares

A bella comedia de Trislan Rernard

0 Gafe da Felsberto
(LE PETIT CAFE)

Triumpho completo do Leopoldo
Fróes, da primeira actriz brasileira
l.ucilia Peres e do toda a companhia.

Amanhã, ás 8 e ás 10 horas — 0
CAFE' ÜO FELISBKRT0.

5 do outubro -- A MOR.GÁÜINHA
DB VAL-FL0R.

Esta semana — A ÜUQUEZA DAS
FOUES BERGERES.

cinema iheatro S. José
Empresa Paschoai Segreto

Companhia nacional, fundada cm 1 de
pilho do 10.11 — l)irecçfio scenica do
netor Eduardo Vieira—Maestro direotoi
da orchestra, Josfi Nunes.

HOJE ÍIO JE
2 dc outubro de '101(5

A's7, 8 a/1 p 101/2
Na primeira o na segunda sessões:

AMÜLHKIIN.7
Peça do Dr, Domingos Magarinos,

musica do maestro Luz Júnior
Ka terceira sessão:

1ÜIIES EM PE5
Adaplaçíp do Guilhcrmina Braga, mu-

aica adaptada pelo maestro
José Nunes

Os cspoclacnlos começam sempre pela
cxhibição dc lilins de sueceesso.

Amanhã, ensaio geral da revista de
grande montagem— V PISTÕLaO,

CASINO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

Único theatro por sessflea que fun-
coiona na Avenida

HOJEE EHOJE
Segunda-teirs, 2-10—916

Duas sessões—A's 8 e ás 10 horas
Primeiras representações de

A alma que relioríu
(Original brasileiro classificado no

concurso do Theatro Pequeno)
Csmcdia em um aolo, de Heitor

líoltifco

NOIVO tM APUROS
Vaudeville cm dous actos, dc La-

•jiohe, Iraducção de Jayuie Silva.
« Misc-en-scòne» do Uljtnpio No

gueira. Sceriariòs de Jayme Silva.
Mobiliário da Cá.-â Ideal,ruaS. Jose,7i.

Anianbã-A,\LM\ QUE RHrXORIÜ
o NOIVO EM APUROS. Encomiaond»»
pelu telephone &0ít. uunnü.


