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E LOCATÁRIOS
A f.iiin dos Proprietários dírljiu-so au pre-

feito, pedindo-lhe fizesse volar uma lei, om
Virludo da (|iinl os membros dela ficariam
luin ns respollviift proprledódos Inlelrumonic
gnrnnlidns.

A situação dos proprlolarlns nem sempre
c entro nós das mais Invejáveis, lia, í cor-
te muitos deles quo exploram sobretudo as
ólasscB mais pobres; nias lia, em compensa-
f,*io, outros, que suo vitimas da locatários
pouco cserupulozos.

A I.iga do'. Proprietários resolvo n questão
( seu modo: inteiramente n favor dos pro-
prlctnrlos, Ninguém poderá mudar-se sem
ler obtido uma guia do ilouo do predio que
habita — c esle não a ilnci, si o locatário
llie tiver cnuzndo o mínimo dano á própria-
dado. Em eazo t\e dczncordo, uni funciona-
rio municipal o desempatará, decidindo a
questão a favor do Inquilino ou do próprio*
t.irio.

Ora, a primeira cotiza quo ha a perguntar
diante desse projeto é o que tem a Munici-
palldado com cio. Pode-se cm vão correr as
atribuições do Conselho o as do prefeito :
ninguém nelas encontrará texto algum que
Autorize a votação de semelhante lei.

Trnla-se manifestamente, de. uma questão
de direito civil, regulando as- relações do>i
locatários com os proprietários. Em parle
flguina, isso é atribuição das uuiuicipalida*
fies. Que ICm estus a vèr eom tudo o que
Hão Concernir a hijiene e n beleza exlerna
lias c:i7us ? Evidentemente nada.

Si. porlanlo, amanhã, por cauza do uma
lei municipal e da intervenção do respetivo
funcionário, um inquilino, que não pondo
Iiiudnr-sc, sofrer uni prejuízo, não será rio
admirar que elo propunha c- vença uma nção
pcifeilnmonlc justa do indenização contra a
Municipalidade.

Todos sabem que em alguns paires da
Europa o Iqenlario não pode deixar a casa
em que mora si não eslá cpiile com o pro-
prletario: quite não só dus aluguéis vencidos

como das reparações looativns, IndonUaçíiò
dos estragos quo, por ncttsso, tenha feiio.

Mas quem regubi tmio Isso são leis dc di*
relln civil, aplicadas por .lul/es,(> porteiro da casa, empregado do propric-linio, impede a salda dos moveis c, Si lia
cnnloRlnçàò, n Justlçn inlorvcm. A justiçac nao u Municipalidade.

O que se vê bem 6 que os proprietários
quereriam esquivar-se desta, por canza (In
sua formidável lentidão. Nada realmente
mais lamentável. Ar. cauziis que, por lei,
deviam enlro nós «cr rapidíssimas o suma-
rlsslmas, são ainda assim qunzl Infinitos'.

I.on.ie do ser isso um bem, é um mui puratoda a genlc. Si na Europa lin lanlns facl-
lidados de credito, é oxntnmcnlo porque o
credor sabe que podo processar rapidamente
o devedor. Entro nós, uma ação de despejo,
que devia ser imediala, dura uma der-
niriaric.

Mas, quando so reconheça lurio isso, o quenão se pode aceitar é que a Municipalidade
tenha n miiiimn injerenein nesse eazo, queestá aeiina das suas atribuições. Nem mes-
mo que ela atenuasse o leonino projeto da
Ligo, isso lhe daria competência para Ira-
lar do assimilo.

Os proprietários tèm, entretanto, o reme-
dio tiu suas mãos; Pois que eles estão liga-
dos, quem os impede dc só alugar as res-
petivas cazas a quem Irouxér atestado de
que deixou o predio anterior em bom esla-
do de conservação ? Quem os impede d-'
incluir nos contratos de nlugucr Iodas as
garantias para a conservação dos prédios?

Ha .proprietários; que não alugam inza.i a
famílias (pie tenham crianças. Uznm de uni
direito. Ninguém se pode opor a que cIcj
formulem quaisquer oulras condições.

Não ('-. pois, nu solicitarão de unia lei
municipal nbsolulamcirlc nula que oslá o
remédio. (I remédio está nas mãos dos in-
Icrcssndos --- c pude ser, si cies o quizerem,
pronlo, simples e eficaz.

Medeiros o. Alluifjnerquo

miúm c* accordo
Vehemente protesto

de um juiz
CURITYBA, 8 (A NOITEí — Continuam

jnaitifcsfnçGes C.òmrá 'p accordo eom Santa
Catharinn, O juiz da 1" Vavn, Dr. Octavio
Amaral, inseriu hontem na nela de sua au-
diencia extraordinária o seguinte: "Protesto
"ad perpetuam rei niemoriam" ¦—• Como aos
humildes e nos condcmnndòs nunca so so-
negou a faculdade nnlur.il de prolcslnr, se-
/.ando lluy Barbosa; para rcsalvnr o silcn-
rio dcníits do esbulho, mando lançar no
firolocollo deste .luizi veliemenlc protesto
<íe indignada reprovação á solução da qneslno
de limites, segundo a fôrma vergonhosa pu-
liliçada pelo Republica, e pela qunl.iniciario o
talho pela 

'presidência do Estado, voe se ulli-
mar no açougue do Cattdle, rcla!liando-se o
Paraná, infeliz Polônia, que, por escarneo su-
premo, deve ainda receber o prazer da es-
mola piedosa, escarrada na face do Paraná,
conforme a humilhante carta presidencial.
Sem o nosso brado de profunda angustia c
protesto vehomcnlissimo não se consumiria-
rá o esbulho, ignobilmçntc consentido, dn
sagrada herança e gloriosa de honrados e des-
temidos avoengos, que descobriram, povoa-
ram e. arrotearam a parte do nue. cònquis-
taram".

SHRÂPNEL
Reflexão de nm político nortista, cujo Es-

lado se acha ameaçado dc. intervenção:"A" difficil galgar uma escada, mas c mui-
lo mais difficil descansar no topo."

O
Não conheço caso dc indivíduo que haja

recusado um cigarro ao homem que lhe deu
um emprego, nm alfinete de gravata ou um
elogio pela imprensa.

A gratidão ó mais barata do que um ei-
garro; ,-, no eulanio, não ha nada mais com-
mum do que ver um beneficiado negal-a ao
bem feitor.

O
Censure quem qmzcr o homem qua erra.

Eu só censuro o que. não erra; porque c si-
gnal de que não faz cousa nenhuma.

0
Por mais que. estudasse a biographia de

La Pnnlainc, não pude descobrir qual foi o
jornalista que. lhe fez mal, nem o motivo
da sua quizila com a nossa classe. Tombem
pôde ser que não tivesse quizila nenhuma, e
que a fábula Le coche et Ia mouche seja
apocrnphá.

O
Os Sqinneis Smiles de todos os paizes dão

mão conselho quando incitam os homens á
diligencia, a andarem depressa. O exilo não
depende, da pressa, mas da cpporlnnidade, c
a opporlnnidade 6 obra do acaso. Tombem
já acreditei na pressa; mas, na ópoca em que
cn cslngara o passo, a única cousa que lu-
erci foram topadas.

O CONGRESSO DE ESTRADA8 DE
RODAGEM

Vamos ter interessantes
festas sportivas

~n7/Ãk 
e no mar

_ Rolcmnis.indn n reunião do 1" Congresso
Nacional do Estradas do Rodagem, uesta ca-
pitai, a Vi do corrcnlc, n Automovel-Club
líra-.lleiro renlisará, dc H a 1.1, dlvcr.-.i" festas
•H>* constituirão u "semana sporliva", como
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. .!_ enseada de Botafogo, onde se rculisa-

rão as primeiras falas da "semana spor-
tiva". Eslá asstgnaladò pela linha que-
brada o circuito (G.2ãll melro.i), para os

corridas de cnnoas-nutomoveis
.1 denominou. As primeiras fcslas terão lo-
gar no próximo domingo, durante o dio, na
enseada de liolafogo, na nossa biiliia,

O programma respectivo ú longo c eslá bem
organisado. Entre os vários números que o
completam snlicntn-se o concurso de hydro-
aeroplnnos, corridas de cnnoas-aulomovols e
regalas dc barcas n vela.

No concurso de bydro-arroplanos tomarão
parle- os npparclbos do Ac. (1. 1!. c da Ma-
rinha; ns dcsla; Ires nppnrelbos, já foram cc-
djdos para tal fim. pelo Sr. almirante Ale-
sandrino <le Alencar. O Acro Club só manda
um apparelho c será representado nessas fes-•tas pela seguinle conunissão: Srs. Domingos
Silva, tenente llento Hibciro c aviador llario-
li. As provas do concurso de hydro-ncropja-
nos serão de. altura, evolução, com percurso
obrigado c lançamento dc bombas denlro de
um perímetro escolhido.

A's corridas de canoas-aulomoveís cnncor-
rem tres embarcações, ns dos Srs. J. Lopes;
Vasco Orligão e Or. Ernani Pinto. O almi-
rnnle ministro da Marinha proractleii fazer

, comparecerem, formando parcos especiacs, ns'dez lanchas dos dcslroyers o seis de outros
vasos de guerra. Essas corridas, dirigidas pe*lo capitão de corveta Adalberto Nunes, prc-sidcnlc da Liga dc Sports da Marinha de
Guerra, serão feitas numa milha marítimo.

Os parcos dc barcos a vela correrão sob a
direeção do Yàcht-ÇIub Brasileiro.
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UMA AGITAÇÃO OPERARIA
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Preparam-se pães comícios
-w !•;'•;•

O operário pretende levar ao governouma isi-sção sobre snediilas
financeiras

FouomoB boje nnnunelar nue í mullo prn*vnvcl que o operariado der.ta capital o dos
Eslados, principalmente dos mais protimoi,fnçalmnnifcslnçôes publicas rclnllvns A nr.s*
sa Ritiiaçáo financeira, realisando grandescomícios o discutindo ns lermos de uma mo-
çâo a ser apresentada no governo federnl,
lembrando uma série. d,> uiedidus tendeu tos
n flijEcr faro á nossa situação financeira. A
idéa, partiu de uma conferência realis.ida
ha poucos dias, a "Jfi de setembro ultimo,
nu sédc da Federação Operaria, pelo Sr.
Dr. Theodoró Figueira dò Almeida, que la-
lou sobro ,-Os novos destinos da America",
lançando as basca da Liga Americana pelaPaz, com uni vasto e grandioso programou,de (pie trataremos cm outra ocensião. E,
porque queremos nmilysar mais de espaço
ns idéas lançadas pelo Sr. Dr. Theodòro Fl-
gueira do Almeida, vamos lambem omlltir
o.s considerandos (|ue precederam a moção
por S, S. apresentada no terminar a coiu'->
rencia,

A MOÇÃO

As economias nas repartições
municipaes buonairenses

Desconto de 20 «j. a suppres*
sao de operários

BUENOS AIRES, S (A. A.) — Devido ao
faclo de ser reputada insufficienle a nrreca-
dação das rendas municipaes, para fazer face
ás despesas fixadas para o orçamento dc 1917,
o prefeito municipal, Dr. Arthur Gramajo, re-
solveu fazer um desconto de 20 "j" nos venci-
menlos de todas as repartições municipaes c
supprimir todos os operários de quo for pos-
sivel prescindir;

fim do Grande Império do Crescei
A DIVISÃO DA TURQUIA

m*++*i~

Conto a «Entente» se vinga
da felonia ottomana
NOVA YORK, 3 (A NOITE) — O Sr. Sy-

niunds, correspondente de jornaes norte-ame-
eicanos em Londres, telegraplia com data de
lionlém:"De fonte merecedora de toda a fé posso
assegurar que as nações da "Entente" já
chegaram a accordo sobro a divisão entro si
da Turquia, ou antes dos territórios com que
o Império Òttomano vae pagar a sua aventura
unindo-se á Alloinanlia c á Auslria-llungria
na guerra actnal.

Além de se entregar Constantinopla aos
/slavo.s, a Turquia ficará reduzida a poucos
milhares de milhas quadradas na Ásia Menor.
Mas, "como a Ásia Menor não é somente so-
1» dos Osmanlis", conforme me foi observa-
do, a Rússia, a frança, a Inglaterra c a Ita-
lia terão nli grandes possessões e exercerão
Uma espécie de protecíorado sobre a própria
1'tirqiiia,

Talvez que so venha a constituir também
um Estado christão, compram ente indepen*
donte, abrangendo os kl&arM santos e cuja
capital seja Jerusalém.'

As outras potencial serão assim compensa*
das:

A Rússia, além do aclual território turco
na Europa, com Constantinopla, oecupará as
penínsulas do Scutari, deanto de Constantino-
pai e a de Galipoli, afim dc garantir a defe-
sn dos Dardanellos. Será também reconheci-
da a influencia russa no Caucaso, desde a
actual fronteira até Alexandretn, sobre o Me-
diterranco, incluindo a Armênia aecrescida
dos montes armênios e da planície de Adann,
exeellentc base naval e commcrci.il. A Rússia
conquistará, portanto, as seguintes acttiaes
províncias (vilayets) turcas: Constantinopla,
com 15.000 milhas quadradas; Tchataldja,
com 712, e Andrinopla, com 8.015 milhas, tu-
do na Europa. E ria Ásia: a cidade dc Scula-
ri, deante de Constantinopla c as províncias
de lihiga, com 2.500 milhas quadradas; Ada-
na, com 15.500; Sivas, com 24.000; Erzerum,
com 19,000; Karpnt, com 12.700; Diabekir,
eom 15.(100; Ritlls, com 10.500; Van, com

fí!Rnüuium da Grande Giram
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O.i hydrppianos alicmãcs lajresuindo á suo !jhm\ ãfió.s unia incursão cm alto
mar, [Plwtogrcji/iia recebi Ja dc Berlim).

1.1.250; Mosul, com 35.000; Zor, com C.100, e
Trebizonda, com 16.750.

A França satisfaz-se com a Syria, desde o
golfo do Alexandretn até a Palestina, ou seja
uma região com 110.000 milhas quadradas,
mais de metade da França, e tres milhões e
meio de habitantes. Nessa região estão in*
cluidos Damasco, Alcppo, Antiochia e Honts.

A Inglaterra também se contentará com ns
províncias do Barsa, Bagdad, com mais dc
100.000 milhas quadradas e milhão e meio dc
árabes, não contando a população turca. A
Inglaterra exercerá o "controle" das actuacs
possessões turcas no mar Vermelho, nbsteii*
do-so do tomar Mecca por motivos religiosos.

A Itália terá a costa de Rhodcs até Alexan-
drela, ou sejam 40.000 milhas quadradas com
mais do um milhão de habitantes e talvez
também o "vilayct" do Smirna, A' Itália fi-
cará pertencendo, como se vê, a parte mais
rica do território turco, mas também a mais
difficil dc governar, por haver ali grande nu-
mero de gregos quo desejam unir-se ú Grécia.

Temporariamente, ao que se diz, a Turquia
ficará com as províncias de Brussa, Angora c
Castaniuni, na Ásia. A cidade de Brussa vol-
tara, assim, a ser de novo a capitai ottonia*
na."

A conferência leve grande assistência*.
Hnvia operário,; — o salão da Federação es-
lava repleto — o havia lambem miiüás pes-
soas do oulrns classes soeiacs. Os opplnii-
sos foram unanimes, acecitando os opera-
rios presènlcs a idéa de se promoverem ro-
miclos públicos para a leitura c discussão
da moção, que é n seguinte; depois dos con-
sidoMiidos a que já allndimos:
"Medidas do salvação publica:

a) ficam diminuídos de 40 "l0 os venci-
menlos de Iodos os servidores dd Estado, n
coriifcínr pelo chefe da Nação, ministros de
Estado, classes armadas, Congresso Federal
c respectivas secretarias, magistratura' corpo
dipbmatieo, cie., cxceptuudos apenas os.
funcionário'-, enjo-; vencimentos não exce-
derem de .'lijfl.S mensnes. baixando-se aquella
contribuição dc 40 "I; para !I0 e 20 ''[", respo-
olivimente, nos funccionarios cujos venci-
menlos não forem superiores a 5(10? c '1005
nicnsacs ;

b) ficam reduzidos de metade os venci-
menlos dos funccionarios addidos, fixando-
se essa reducção cm .10 e 20 *\t, respectiva-
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DS «ZEPPELIN» CONTRA A IN-
GLATERRA

Os exageros allemães
LONDRES, 3 (Havas) — Diz uma nola of-

fieiosa:"Com referencia ao ultimo communicádo
allemão, segundo o qual vários "Zeppelin"
lançaram bombas em Londres, com suecesso,
pode-se repetir (pie, não só nenhum diriglvel
atirou bombas nesta capital, como lambem
nenhum dellcs conseguiu voar sobre Lon-
dres. O que se. approximou daqui foi imnie-
diatamcnlc destruído c os outros voaram
atoa sobre os campos."

NAS FRENTES RUSSAS

Em torno de Halicz
LONDRES, 3 (A. A.) — Telegrapham dc

Petrogr.ido dizendo que augmenla de inlcusi-
dade a lula travada em torno de Halicz.

O inimigo, fortemente reforçado, lem lan-
çado batalhões inteiros contra as posições
moscovitas, mas todos os esforços para des-
nlo,jnl-os das posições conquistadas são infrli-
liferos.

Uma derrota dos turcos
LONDRES, 3 (A. A.) — Os russos derrota-

ram desastradamente as tropas turcas em
uma frente de 11!2 milhas, obrigando o maré-
chal von Ilindenburg a pedir reforços da
Transylvania '

A sédc aa i-euejoyuo .ó/jçim .«
mente, para aquelles cujos vencimentos não
excederem dc óOOfi c 400$ ménsnes ;

c) ficam reduzidas de 40 "l" as contribui-
ções com que o Estado ampara as classes
inaclivas, tanto militares como civis, pen-
sionistas, aposentados c reformados, dimi-
nuindo-se esse desconto de. 40 "]° para 30 e
20 "|0, respectivamente, aquelles cujas con-
tribuições não excederem de f>00*i e 41)0?
mensaes, eliminadas ns conlribuiçõos dos
que não percebem mais dc 300? mensaes ;

d) a Iodos aquelles que estiverem com-
prchendldos nos tres parngraphos anlcrio-
res como recebendo tio Thesouro Nacional
menos dc SOO? mensaes, será fixada uma
contribuição mensal equivalente a um dia
de ordenado, pensão, subsidio, ou que outro
nome. tenha ;

e) ficam suspensas iodas as obras dc ca-
vacte.r publico que não puderem allegar um
destino social de necessidade urgente c in-
adiavcl, comprchcndidns especialmente nes-
ta suppressão as construcções dc estabele-
cimentos de inslriícção superior, que, além
de perfeitamente ndiaveis, representam vio-
lações fundamentaes do dogma republicano
da separação dos' poderei», espiritual c tem-
pornl, do qual decorre a liberdade do cn>
sino ;

. f) ficam suspensas iodas as despesas mi-
litares que não sejam para manutenção da
tropa, soldo da qfficialidndé e das praças,
conservação de material, estabelecimentos e
dependências, prohibidas as acquisições de
material bcllico, gratificações não especifi-
cadás no orçamento, despesas eom exerci-
cios c paradas militares, eliminadas as que
se referem ao voluntariado, ás linhas de tiro
e no serviço do sorteio ;

g) n todos os funccionarios at tingidos por
estas c outras suppresKÔcs ou suspensões de
serviços inúteis, supérfluos, improduetivos
ou de necessidades adiavei.:, serão garanti-
das polo Estado as remunerações especifica-
das para os addidos, no mesmo pé de egual-
dade ;

h) ficam proliibidos tcrminnniemciilc os
vencimentos nccuinuladòs de duas ou mais
funeções, quci sejam civis ou militares, apo-
sentados ou reformados os funccionarios
que os reclamem do Thcsouro publico ;

i) o governo fixará o "qunntum" e o re-
spectivo processo de arrecadação das conlri-
buições que serão lançadas sobre a renda
das classes favorecidas, ficando excluídos
dessas contribuições os estrangeiros com
menos de seis annos de residência e activi-
dade no pai/ c gravados com a diminuição
de metade, do que for estipulado para os
nacioiiaes, ps estrangeiros que excederem
aquelle período de residência c actividnde
na Republica, sejam pessoas ou institui-
ções.
men
se

menlo de&sns cónlrilmlçõoa ou de se allnln*
rem voluntariamenle no mesmo pé de egual-
dade com <,\ nnclonn.es ;

j> o governo mnnlcrá oscriipulosnmeulc ns
verbas destinadas ao serviço dn enlcclioso oincorporação do sclvlcoln, cujos funeclona-rios leríio os seus vencimentos reduzidos nomesmo jn- dc ogunldnde com os demais ser-
vldores do Kstndo ;

k) ficam elevadas dc 40 "[•> — sobre o re-
gimen nçtünl — us tributações sobre o fu-mo, bebidos alcoólicas, perfumaria*, sedn.,iirtefaclos de luxo c Indo, omflm, que for doopplicnçao supérflua; segundo uma Jisla queo governo orgnnisnro ;li flbam elevados de 2 <•]» os impostos dotransmissão dc herança c gravados em 5 ""
os in ros vencidos nas <iper.içõe> sobre bv-
jiolhecas, exceptuadas as que entenderemcom o credito ngricóla ;

ro) ficam diminiiiilns dc 30 »|- as subven-
çoes concedidas pelo Estado nos annos an-tenores o que não resultem dc cláusulas con-traiuaes. supprimidas intoirnmènto as de cn-rncler pui^mcnlo gracioso ou quP foremcnns.dcríidas. por exame, ulterior, mal nppli-cndns c sem vantagem para o bem publlcojn) o governo nüo concederá subvenção ai-
guina fora dns casos previstos no paragrn-
plio anterior. quf já rcsiillam dos exercicios
passados; não hulorisiirá omprcslimbs, sem
garantias, pelo Ranço do Brasil; não cronráserviços; não fará cncnmjiaçrtes, nem obrasdc espécie íilgtimn, cmquanto não forem ri".-
galados os tnnipromi;-sns de honra na-cionaes ;

o^ ficam suspensas iodas ns franquias te-Icgrnphüèas <• do transporte, sem excepção
de pessoas, classes c instituições ;

pi ficam reduzidas de 30 •¦'« ns tarifasdc importação sobro os gêneros de primeiranecessidade ;
q^ ficam reduzidas de 30 °|- ns tarifa'-, dasestradas de ferro da Cniáo e das empresasde navegação, mantidas ou cslipendladas

pelo Es Ia d ), sobre os gêneros dc primeiranecessidade :
r) o governo entrará cm negociações comas empresas dc viação férrea o dc navega-

çao, afim de alcançar que ellas reduzam
quanto possível, r.s suas tarifas sobre o:i
gêneros de primeira necessidade ;s) o governo nüo dispensará a menor
quantia _com os Estados, seja para anxilios,restituições, sob qualquer tiulo, ou émproí-limos, emquanlo não forem liquidados oscompromissos externos dá Nação ;t) o governo eslabelccerá, numa palavra,como regra geral, a limitação da despesa
publica, ao que for stricfnmohtc indispeiisã-
vel á manutenção da ordem material c ásimples conservação das instituições em querepousa a ordem social c econômica do
paiz. nbsfcndo-se de lhes dar maior desen-
volvimdn;lò, emquanlo não forem satisfei-
tos os compromissos nacionars no estran-
geiro ;

r.u) i o governo estipulará umn contribui-
ção dos Estados para o pagamento dos com-
promissns nncionaes, fixada de accordo com
as possibilidades financeiras de cada um
cxbortnndò-os á reducção de suas despesas
ao que for estrietninente necessário á in.i'
nulenção da ordem e á conservação das
energias orgánísádas do paiz. até que a so-
lução dns difficúldádes nncionaes permitiaa, appllcnção de maiores soturnas no desen-
volvimento da ordem material e das fontes
econômicas, bem como o desafogo das con-
dições onerosas do orçamento <

v) a aceeilação deste programma, por
parte do poder publico e da Nação, ricar-
retnrá para 6 proletariado o compromisso,
que desde já assume, de offerecer um dia
de salário, cm cada mez, como contribuição
para o resgate dos compromissos externos di
paiz, devendo ser essa contribuição dcscòn-
tada, pelos patrões, cm cada pagamento, e
por elles immediatamento entregues no The-
souro publico ou suas repartições arrecada-
doras nos Estados, tendo descontadas, em
folhas, as contribuições dos que se acharem
ao serviço do Estado, feitos os respectivos
assentamentos e dada, em ambos os casos,
a necessária publicidade ;

x) 0 orçamento que for fixado, segundo
esle plano geral, para o nnno de 1017, ser-
virá^ de proposta prévia do poder executivo
ao Congresso Nacional para r. elaboração, no
anno vindouro, do orçamento de 1018, ae-
cresccnlondo-lbe o governo as alterações que
as circumstancias do momento tornarem
necessárias. O Congresso estudará o votará
nos qunlro mezes dc sessão constitnciounl
o orçamento de. 1018, ficando prorogndo o dc
1017, si dentro daquelle período o Congre.s-
so Nacional não houver cumprido o seu dc-
ver político.**

A ORGANISACÃO DOS CO-
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O Dr. Lauro Sodré

pegar fogo
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O Sr. Lauro Sodré acceítará
a sua candidatura

—t—
AO PARTIR S. CX. DÃ-NOS

UMA ENTREVISTA
—¦ Annunclada como eslá a parüdi de S. Kx.

rara Belém, A NOl'1'i'. dosojnva c.ue íUe élc-•e-'.so alguma cousa sobre o* seus tina.A miwlm ida an Cará. re-poodeu-acc, J^o-*
go o Sr. Lauro Sodré, é a cousa rutis naúirtd.
A essa tíTia mo prendam os m:<u r-tlníl^-'
)'içns c conto nolln amigo», cuj* leaidaío »

dcüieacão coius 4 ç»*
bido, r.to >ncd«.»lw»ir
K' ao cbaniíWín.ri

<| dellcs oue agora, nuls,
.una \c?. acudo, coraw
(liiem vae certo );!•
uinprinuuto <Se uSi
levor. Nunca lhes ne-
guel o meu concucõo,
•empre que lhe» pnr».
eu que ifso podefltt

ler de algum pvoítlto
para as causas p0)f
liem das quaes cllçk
propuguam. 12 na hi-
ra em quo lauto ee ('*-Ia e tanto sr diz açrT-
ca da situação politie»,
ceonomice. o finjmctl-
ra do Estado, uíu 6
muito que t-u vÀ p»rn.
vor de, perto como cm
verdade là se passam
essas cm»sa6. Teníiíi'
para mim qvjí iono, flfi-
to assisti, r«v«lA u cenj-
prúbensAo cabul dVj

devores que me cubem, como ríprosentarite,
que sou, do l'.1lá, no Senado federal.• — Mas agita-se a questão dn candidatura
governamental. Leva V. Ex. o propósito ii*'
pleitear a sua eleição ?-- K' certo que o meu nome ejlá judiendo'
como o de nm dn^ candidatos a tflo alto ?•
honroso cargo; lia muilo que ntniíos meus,
desses "de aiilcs quebrar que torcei-", firmffs
rr.imi r.iror, podem ser contado;, vêm de nova-
ipenle fazendo essa propaganda. £' a rêperi-
cão dò (|ue, ha quatro nnnos, lá oceorreu, E*
o mesmo runvimento espontâneo e gíneroso,
que tanto me honra c me captiva, f.üo 0*1
mesmos grêmios c associações populares, g&h-le do todas as/clàsses, que aüitam a opíniaó.
Antes quo de viva voz confesse om publico osmeus sonlimenloâ dc gratidão, já pala ia-
prensa fi!-o:; conhecidos, levando a 

"expressão
sincera dò mou reconhecimanto aos n"U« lãp
bondosamentò me distinguem, subindo o meu
nome a taes ollliràs.

Mas ãlé hoje, apezar dos votos cnunciadflí
(m moções de núcleos politicos em todos o* po-voados do Estado, a minha candidatura nüo
Im posta cm documento firmado pelo* quesão lá os guir.s <la opinião, autorisados iuter-
prelos do seutimenlo publico, nem eu,'pur
ui.-.is gralo que me lènba confessado r.os o.u'e
a mim se lêm referido por modo oue darlii
pr.ra que rne envaidecesse, si não lidasse porme conhecer, sabendo o que :.ou e o pouco que
jiosso valer, nem eu ainda assumi os respcii-
s.ihilidades de entrar nesse, pleito disputando
o cargo aos que porventura o ambicionam.
If.sn .'ijienas se asenlnrá quando com os meusamigos eu tiver concertado a linha de cònnú-
clr., que devemos agora seguir, na prcóecupa-
çao de contribuir para o engrandeoimonlo mo-rol c material da terra que Iodos ainnmos eservimos.

Ha quem diga ,-;up V. Ex. não àeceiiaráo cargo e que. como ha quatro annos. se fur-
Iara ao volo dos se^is conterrâneos o amigos.-Quando em 1 ííl*J a miiilia candidatura se
lovanlõu.com o nimio da grande ma.'oiia do
povo paraense, de sorte que a victorin eleito-
ral do meu nome era segura, eu tive razòo-,
diversas, como fiz publico e deixei notório,
parn não neccitar esse posto, a qnR não podiaCiegar sem violar leis escriplns, embora con-

. ellas se invocasse, a Constituição d:i Repu-
b.ica.Agorn isso não valeria de fundamento áminha esquivnnça-. E por maior que seja o
ônus do offieio, por tremenda que sciu :i re-
snonsabiljdodc do encargo, si m'o piizessem'sobre os liomhros, eu não recusaria o rontin-
Sente do meu esforço parn ajudar ns que naniinha terra lnbulaiu c vivem, na tarefa emc-uclidam nfánosos por impedir que continue-
mos a viver como mendigos, rotos, esfarrapa-
oes e esfaimados, quando já em 'outros tem-
pos fruimos vida de nababos, ricos e fartos,
com sobras e largúezas, que nos dernin fama(lo perdulários imprevidentes e de Incapazes.
\ne, pois, grande differcnçn entre accéitár
um cargo, com a consciência de que serece-be um pesadíssimo o difficil legado, por maior
que_ seja a honra, que lhe ande anncxa, oeubiçnl-o c querel-o, andando-Ihe ao encalçoSao esses os meus sentimentos. Estou
piompto a cumprir deveres. Não me julgoerm direito sinão a isso, obediente á vontadee as injuneções do povo paraense.

O embargue de S. Ex. será amanhã ás jtheras, a bordo do "Pará", no cáes do porto•—tttT- y.

Micros
Por estes dias, segundo estamos informa-

dos, c numa reunião prévia, para a qua] se-
rão convidadas todas as associações opera-
rias desta capital, serão examinadas, dis-
cutidas c definitivamente assentadas ns ba-
ses do programma dos comícios e fixada a
data da convocação.

¦ -—«¦ i

A navegação portu-
gueza para a Brasil

As propostas apresentadas
LISBOA, 3 (Havas) — Consta cm rodas

bem informadas que na concorrência aberta
pelo governo para a orgnnisação de uma com-
panhia de navegação para o Brasil figuram
varias propostas do Hanco Ultramarino ac-
ceitando as bases do convênio marítimo ul-
timamèntc celebrado entre Portugal c a In-
glaterra.

Além deslas ha outra do Sr. Fausto Fi-
gueiredò, que pretende utilisar todos os na-
vios allemães expropriados pelo governo pa-ra organisar uma companhia dc navegação
porlugucza, estabelecendo carreiras para 

" 
o

Brasil o outros portos estrangeiros.
¦ <!>¦ ,. i

A suecessão amazonense, o
Dr. Alcântara Bacellar e o

Sr, Wencesláo Braz
S. LUIZ, 3 (A. A.) — Em transito para essa

capital passou pelo nosso porto, o Dr. Al-
cantara Biibellar, que almoçou cm casa do ca-
pitnlista .losé Jorge, cônsul da Rússia! O Dr.
Ilacellàr, entrevistado, disse que vae ao Hio
de Janeiro; a chamado do Dr. "Wencesláo 

Braz

As casas para
o Congresso

O relatório níío custou umvintém, nuas as obras custarão1.450 contos
O Sr. depulado Bueno de Andrade, queapresentou á Câmara unn relatório sobrç amudança das duas casas do Congresso parapredio mais apropriado ás funeções ícgislati-vas, antecipou-nos deste modo, em brevíssima

palestra, os resultados de seu trabalho:—Depois dc haver estudado varias indica-
çoes depois de haver lembrado os cdificltísdo theatro Phenix. do theatro Republica, daCasa ria Moeda c do theatro S. Pedro, resolvinao reconrmendar nenhum desses prédios eestudei a bypothese da volta da Câmara' âCadeia Velha que, nesse caso, passará por

os dous ramos do Congresso fiquem clefiniti-vãmente insinuados nesses pontos, será ne-cessaria a construcçào cm cada um dellcs deum novo recinto do debates, bem como in-If.rnamcnte, a execução de insignificantes'mo-
aificaçoes.

Todas as obras, quer num, quer noutro edi-li.cio, para essa installação permanente e de-imitava do Congresso, implicam, segundo or-
ni-!(T-mVonoc'''enl:ulft a cicsi'csa •?'?!?!«de

Felizmente o Sr. Bueno de Andrada decl.i-ra de modo positivo que este orçamento 6mais que suffic.ienle, sendo, porém, impres-cindivel que os serviços sejam executados
mediante concorrência publica, e fisc.ilisados
com muilo zelo c probidade; Acha ainda S. Ex.
que, realisadas esias condições, não será deestranhar que apparcça ainda algum saldo.
Nisto tudo o que mais allegra o Sc. Bueno deAndrada, conformo declara no fim do rela-
tqrio, onde. agradece o auxilio que lhe presta-ram os engenheiros e operários dn estrada deferro, bem como dos funccionarios da secre-dos. empresas companhias ou tirmas com- presidente da Hepublica, e assegura que será taria é a circtÜnstáiic.ia de não 

'haver 
oíerciaes, rç-alvada sempre a liicnh.ade que empossado no cai'go do governador do Estado balho. cinhora cliciò de planos e desenCs3 Lies outorga dc se recusarem ao paga-1 do Amazonas. » custado "um só vintém aos cofres nuhlièo,"
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A NOITE — Teiça-foíra, 3 ao Outubro do iQtfi^

•Ecos e ffiòvidarfcs
. .- # - —

A' fl. IU d.» livro 18 de nulas ilo Inbollltlo
«oronul Hugonlo Mullor,.no dln li do ngoslo
[próximo passado, foi nnssnda uma procuração
im causa pronrin ucln qunl Charles Melsol
garanto a Prwlerloo l*lw. Ur. Lycurgo Cri»

M. E, Btrocktr com poderei paia rocolipr
dar quitação na thósourorla da Hslrndfl dc

l'Vri-o donlrul d» Brasil ou em qualquer io-
1'nrilçào niigodorn do llõnubNea-"de todo ,o
excedente^' dn «iimntln de t**,-.i» dollars pu
»rjn 7tOO0?riOÔ. moeda brasileiro, por tnnela

(I. 
do corvuu de pedra, todax ns VBÍCS que n

llln estrada de forro raalfmtr pngamoiitpa de
tu'1'ordu com o contrato d« fornecimento do
liirviio de pedra celebrado hoje ou 11 celebrar
mtrn osso estrada do forro o .leon Krongol, e
Iraiisferlilo por esto ultimo no biilorganto ou
• scui clientes, legalmente ropresontadòs.

Ora o carvão foi negociado no preço do --'
ttnllnrs por loucladn, havendo, portanto, uma
commissão do 2,60 n favor (tosses soiihoros,
«iu sejam 3,50 dollars X 49200 (preço correu-
te do dollor) ¦" MS coutos para ri negocio
tia fiD.OOO toneladas ranllsndo pela (.entrai uo
Urnsll d quo o governo jusllflcn para evitar n
lUiirolysaçno. túmulos funceloiinrios pobres
illiilios teriam mais um anuo do trabalho, liei
jíarlani do ser dlspohsndos, b1 esses
tos em vez «le serem distribuídos pelos

COU"
fdt-

xardos Intermediários flcassom nos cofres da
tirada ou no Thesouro?

Íí 

Em homenagem no nome quo n asstgna o
fcpic ú o do um Imp illiito republicano o nuiiC'

nilo pntrlotn, respellndlssimo em lodo o M-
iido do Mlnus, abrimos uma cxccpcno, jiiiuii-

tendo a corta nlmlxo, (pio nos toi dirigida ua
ístaçilo do Chagas Dorio, na li. If. Ocsto dc

i "Cumpro o dever patriótico do felicitar-vos
eom t.nlas ns vérns pelos irrefutáveis coiicci-
.tos cxlernndoa no memorável artigo do hon-
tem "A política profissional — A insaciável
ganância do subsidio ' tem sido a caiIBll, pode-

tse dizer única, de todos os mulos da ftcpubl{¦
ea". Jla patriotas cm nosso llrnsll que aspi-
'r.im como a maior dns lionras o direito dc
(contribuir pnra a justificação das actuaes ins-
ItituiçOcs. como representantes do povo o que,
entretanto, permanecem nas', sombras e no

'desanimo, subjugados pela horda som escru-
(pulos, cujo ideal não vae além do assalto no
.subsidio. , , ,I As palavras do vosso artigo de bonlem suo
dignas da meditação dc quantos se inlercs-
¦sarem pelo futuro dos filhos que legarem n
'esta pátria acluttlménlo entregue á dçsenfrcã-
• li.i ganância dos incompetentes. Mil abraços
'do obscuro admirador — .Sebastião Sette."

is um escândalo no
liiesouro • '

Uma nova contã""que
desappaieco

Nõ.vp mqiiQPltp
O Sr. mlulslrò rtá Knstfntla tainiuion abrir

novo Inquérito nn Thesmiro para apurar ou-
Iras Irreguloridatlos ciieonlroihts cio um pro-
cosso dc pni.iiiiuiuii de coutas.

Iloveslldp das mesuins falhas que o rora.*
rente á firma ilanowltger, Wltiilo, o jiroei uo
em quesíno, que ora npporcceu no Thésnüro,
está cheio do Irregularidades e, no^quo-SC
dix, já passou por todas os eocçoos do lhe-
souro, som que fossom apontadas ns suas
falhas, ato quo,ohogando lYseeçflo do porlldns
dobradas, ahi so vorlflearam ni seus dprel-
los, pouco tendo ndonnlado, ciitrolanlo, pois,
iipiv.nr-do filBlllò do quo se rovoslo mnls esla
prova do relaxamento que icliia uo MinW-
tcrlo dn Fnzemlii, a pagadoria Ja teria erre-
chiado n pagamento da côltlo. .

Iloslu agora que o Sr. ministro, que hoje
mesmo doslguou os funecionarios Vespasla-
im Toucinho o .Mario Gonçalves, da l>iiv
ria du Despesa, para, em commlssilo, opui
rom o quo Im de verdndo neslo oaçan
conciao encontrar os sciis responsável»,
de corem punido

A CONFLAGRAÇÃO QA EUROPA
rwMyv w».»«(y

Novas noticias da guerra
* GUERRA BARBARA
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As ctrcd.btJy» dos 12tito-b.il-,

^arbs cm Tutrakan
— O corri »pon-
em lluearcst cn-

dns crueldade'!

.lo-
ra-
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Òs pronunciados...
1'oram cumpridos todas ós mandados Ju-

dlclarlos pcln policia, sendo offecluudns tr.-ie
prisões, que foram ns dos pronunciados:
João Evnngcllslii, Manoel do Mciidonen. ,lo;'.o
dos Santos Itodrigiics, Anlouio Mnln. .sarvlso
Onnçalver. de Arruda', Jesus-Lopes, luluaid»
Alijo, Maria Margarida. José (.onçnlves Ilo-
drigues, Cancdo tlcroliinn, Isabel ber ei ia
Vieira, Homfo dc Souza o Álvaro donçaive-.

Todos esses pronunciados, por crimes dl-
iú >e nchnni rccolhldoi u (.asa de ue-
ú disposição dos jui:'es competentes.versos,

tenção,

brindes. LOPIiSSA'&(10MP,

Cigarras populares, dc
fiunii llio Novo, para
íoj réis, cum valiosos

' Do Sr. director geral do Patrimônio Muni-
eipat recebemos n communicação de que "não

tfoi feito por nenbuiii funcciouariò do llicatro
ÍMuniciiial o aviso no publico da substltuiçfio
Vlc unia das amadoras que tomaram parte eni
Ifjna festa ali rcaiisada",]

* * - -"Sob 
uma ]irofiisão de verso;, rccchcnios Ou

êcguinle appollo:
í)li NOITE acollicdora, «bre um pequeno cs-

[paço,'Deixa verter a queixa mjui no leu regaço,
iDo povo reduzido ao bordão e ú saeolu;
Ouve o verbo jnflnmmado de

Savonnroln,
'.t vt v.- ¦..- 9; .. .. .- .. -.. 

;• ••''3'rccisa-ne pngar n leva dos felizes
Que ao mesmo tempo são: professores, juizes,'1'igurando também no rol dos senadores 2

|Manda-se levantar uma babel de dores
(Como o coro immortal dos gritos e gemidos
,Üa famelica e triste prole dos addidos...

A lei sem ser gorai, a lei sem egualdadc,
li' ultrago ú razão e offcnsn á liberdade!

'l'or quo é que Hão se taxa a renda » desses
[Çrcsos

if,!uc só tòm p:«ra o pobre irônicos despresos ?!
i,'ue trazem a iriúlhér, ns filliãs, ns «mantos

'Num luxo oriental, cobertas do brilhantes,¦¦As quaes apenas vão da casa da modistn
•Tratar da coliellcira, e após ao massagista, •
iiudo ao lyri:o ú noite, indo ao Municipal.?

lÈàça-sóYa lei geral, a lei sern excepção,
(>ue vá do camponez ao chefe da Nação.

Si a prosa não consegue mover nem com-
jiupyer os pro-homons da situação, esperemos'«iue o verso lhes fale no coração. Neste paiz
Ide poetas, o rythmo, n rima, o mclro são es-
éiciciaes ás eousas o magníficos jiisiotõcs po-

llilico:;... Depois, a prosa, por mais lórsa, por
('mais cuidada, não passa do prosa, e de prosa
estamos nós fartos... O verso ó, no menos,

'mais subtü, mais fino c, como poetas por poe-
itns sejam lidos c entendidos, aos "poetas" da
administração endereçamos, ondossmido-as,

jii-, queixas e as supplicas, dos poetas que pc-
!<lem c reclamam...'*'()uvi a voz dos que, cantando, pedem,
Senhores que, na terra, tudo podem..."
-l",ems«ii.iM ¦ .—).'l.^-ZZZZL-.«—...i ¦¦—

Ufiifnncciondrloiedêralèspan;
cedo pela policia mineira

CUAXUTE', 1! (A KÒITE) — Em Guarnnc-
sia, o Sr. Augusto do Miranda Campos, cucar-
legado da estação tc-lcgraphlca nacional, foi
harluiráihcnio cspaíicndo por um grtipó do sol-
dados do dcshicameiito policial daquclla loca-
lidado. Motivou essa nggrôssào o fado do ter
o mesmo funccionnrlò federal drotestádo con-
Ira o espancamento de um preso, quando este
passara pela frente da sua repartição,

—^MS- " '

hOJWllES, ü (A NOITE)
dbntoá doa jornaos Ingleses
viam detalhei horripilante*
praticados pelos alIomSeo o búlgaro.!'vm tu
unl-.aii. ,"Dlr-ao-lo que oa ullemüot» o búlgaro» —•
tclegrnpha um deiiea correãpòndontea — so
desafiaram entres! para ver quaes éramos mais
bárbaros.

o* nlloinücs reuniram os rumslco», vciho.i,
jovena o mulheroa principalmente, nos mou-
leu o depois o» fuzilaram: emquanto I"ro buc-
cedia, os sOldado» allemães ultrajavam na mu-
lliorco deante doa próprios paca o maridos,

Oa bulgaroo, n»:( grupo», percorriam n-; rua':,
Iam de casa om cima, matando ou clvla, muti-
lando, atormentando o vlolontondo ntó crean-
çns do ir» nnnnii.

Énl re os assassino» búlgaros foram notado» d-
»N, homens o mulheres bem vestidos, r.ntliius
rcBtdontcn nn cidade, quo incitavam o» solda-
dos e seus próprio» flliiiiü a participarem dcii-
ca csporle do fcütn caiillialeseu, .Mulheres liu'.-
t.r.r::'» bebcilào do ódio. tomada» dc vordadelro
furor satânico, despedaçavam a deiitndaa os
membros doa nimnicoo niíontsahlcs, v.vamio-
liica mi nrrnncindo-lhca os olhos, plsondo-os,
criir.mettcmlo, flnalmontc, ioda a norte do tor-
lm-n'i.

Vinn senhora rúmnlca, do alto posição, cn-
Iflijucccil au ver a turba salragem reduzir a
tímn iriesHii infornie, a mnchndnda», a cabeça
do Beu marido".

Estos faflos lir.rroniíon, o.tie somente a^o-
ra r.e vão tornando conhecidos, causaram om
toda n Rumaula a maio dolnrooa Impressão.
Todos os jornneo pederh r.o caverna que mau-
de proceder Immcdlatainento a rlgoroBó <• um-
p!r» Inquérito, orj.-aniKjndo um trihunal com-
posto, .•¦•! possível, por jnlzei nculroa, afim do
npurnr fodns «wtes ni-t:).( dn harharlHmo para
exigir depois o necessário castigo dou culpa-
doa.

Os offlclnes csforçam-flc para conter 01 na!-
i':;dos quando estos apriaionam u-, búlgaras e
nllomãcs, porque querein lmmedialnmcnte
vlngar-se, fnzcndo-lliefl o mesmo quo elles í
zeram cm Ttitrakáii."

—I

nas 4 Agencia liava* rommunlcando quo no
PeIÓpoWMO tem havido grnndluHas mniiifesta.
coca contra >>> iiiirlldurhm dn polítlva do ni
Conslnntltiu,
O novo portido <to ex-m':i!:.lro
¦iiimpi mmmmÊtmm• i i i ¦———wwm i ¦¦¦ i i ¦ i ¦»

Qounai'Í8
l'.\ltlS, :i (liava-,) — A AaoiicírtlfnVaí

recebeu um telegramma do Àlhoua» dizendo
nilo õ ox-niliilalro üotinnrls eslá orgnnl»ãn«
do um partido favorável ú entrada du Oro*
cia ua guerra uo indo dos nllltulnn.

lisse partido, dl* 0 telegraninia, ottfl me#
recendo o melhor arollilmoulo cm Ioda a
parle.

ju *ai <;<»!%—<>»¦ ^

. IMAÜ FRENTES RUA1AICAS l
—¦ . -*>««»»¦

A BilURçSo militar
Tclegiainmns
Trunsylvnnjn

iticccasns, leu-
dn Her-

l.oMiltliS, .'I (A NOITE) —
du lluearcst niiniiiiclani que na
os rumaicos alcançaram novos
do occupndo os cumes do Gurglllo e
;'ii!>-i, onde nprisoliarnni onze offlraoi 0 fiül
injilndos aiistro-hungaros. Foram lamhciu lo-
modiift itlgumns mclrnlhadòrasí

Na froiile do Dobrudja, a situação pioscgu.1
miillo fnvoiMvc! pnra os russó-riiiuftlcos, que

no ntncamio com o maior rucccsso m leu lo-
h'rcn-bu]gar.js cm toda :i fivule. mus prln-

pálmeiile no contra e nu nlh direita, lista
continua a recuar paru o sul,

Contingentes rumaicos do cerln imporiam-
c'.n, apoiado'; pelo'! mollllorcs o iiclas baterias
pisadas, atravessaram « Dnúubíii, nu ?ul du
llucàresl, entro Tiilrultnn o Itu.ilclilili. invndln-
do o território htiiguro. lissai foiçar, começa
rfoii n atnoar ns IcutO-hulgnros do flnncn c
Iniciaram também o ataque u lluntcliuk, n
mcls poderosa lortalczii Inilgara sobre o !).i-
nublo.':i Transylvarifa

l.ONDItliS. .'I (A. A.) -- AiTm"*—«
nlleinacs

stcj nfio f.i
sohrc a slliius io

a ui derrotados em

!íf:^'í,.vi 'vf^;'--^:'i>"v :\:-¦'•"' •' ..-.'.;.'>""x ...-.-.'d

[¦'¦ •«>:¦.-'' V•' ¦'>'--¦ ¦¦rXr.-l-. y-r^--,>y5v-«.J..-í,vtf'[.'j
f %n ¦v -;'f -;v>h"ííi '4-.-*i'íS : fi. y;tó.>, i >¦ 
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^ETÁRIO
Tela manhã alguns bancos sacavam a 12 9|S2

d. o o Banco do Brasil assim procedeu, para
o mercado legitimo; os demais bancos sómen-
te operavam a 12 lít d., taxa esta, que no fc-
cKhmeilto tornou-se gorai. Os cstcrlinor, fo-
r.liii negociados a 19Ç050 c ns letras do The-
souro com S e 8 1|2 "i" de rebate. A Bolsa es-
teve pouco movimentada, snlieiitnndo-se, ape-
nas um negocio para 25(i apólices da emis-
são de 1912 a 7718000.

tílOC»-

osiüi",3n h*''

fazendas Pretas
' Pedro S. Queiroz & Irmão avisam

[a sua distineta o elegante _ clientela
que já receberam o sou sortimeuto do
vestidos para verão, modelos da Hau-
toCouture, que serão vendidos n pre-
ços módicos para facilitar o novo
systema ndoptado cm seu estabeleci-
jnento, dos preços rigorosamente fi-
^os.r 141—AVENIDA RIO BRANCO-141

-»—-«SjOil*»"

Para o verão

S Jf Ir*
IIfim

I Mil
verdadeira provi-

delicia das
creaiiças delicadas

f* —caga ^B^Çpwi tíStm -

ÍÍA FRENTE OCCIDENTAL

A siíuação
LONDRES, 3 (A NOITE) — OsTncWés o

francezes continuam a progredir no Somme.
On fr.nncezon alcançaram no»o3 suecessos na

rcoião do Verínnndovillcrs e progrediram na
direcção do Perólinb o de Vlllcrs-Cárbònncl;

Os ÍTiKÍezo.i lambem prosrediram na região
de Lo Sara e, mala a òéste, uo norte de Thicp-
vai.

O mão tempo tem entravado multo ns r:•-•
rações.
No sector frar.cea

PAUIS, 3 (Havas)
dc hontem, á noite:"A leste de Bouchavcsnos alcançámos novot;
progressos por meio do còlhbntea a Kranadas
de mão, apprchçndcndo no inimigo seis me-
tralhadoraa e fnzendo-llio quarenta prií-ionei-
ros.

Na direcçõo de Epinc-Mal-Assiso canlioncá-
mos um destacamento de tropas que teve de
reíirar-se deixando no campo cincoenta mor-
tos.

Ao sul do Vermandovillers repcllimos uai
ataque. •, -;

O múo tempo continua a prejudicar ns opc-
racõea.

O aviador Vialet altsieu o seu quinto aero-
plano."

('o", lelcgrnmma
rícs ruiuiilcnç, e
Hormnnslndt.

l'or tclcgrammnn de Bulmrest snlio-«e inie
nll ainda se combato com cncariilçamcnl
lendo jà os rumaicos occupndo o monto
Ihib, que i o ponto central da noção.
Os inúteis eMor.ív; dns au-

Tu-

As feiras livres mu-
nicipaes

¦¦".. é —
O seu regulamento c

locnlisaçuo
O Sr. prefeito municipal eslíi npcnns e«|iç-

ri mio o parecer que .S. Iír. pediu » Bocleduilfl
Neelonol do AgrlcHllurn mtra pôr om.oççcuçflu
o «eu projejclo de feira» livre», uno já tem ro-
uuliinieiiio elaborado. ... .

o regulomoitlo das feitos livres, falto pela
IM feitura, nssiin começa: "lMcam cslaboioçl-
dói nas youns Urbanas o suburbanas uo uii-
trlolo Fedcrnl. uma vez por semana, puro eu-
da local c no dia previamente iniircoilo~,.feiras
ou mercados livro», oa qime» funcclonnrao mu
praça» o outros logradouros públicos coilltan-
t«s do odltnl".

Depois dcílncam-SO no regiilainenlo os sc-
guintes pontos: ... . , ,. ,

As feiras ou mercados livres suo drstiuaims
i'i vendo, cxjluslvnmento n rotnlho.do fruta»,
loiumei, nnlmiies domcstlco», produeto;. do
ptqiícnn lavoura o dns ilidiulrlun rnraes •• de

«qiiftcsquer gêneros dc conimerclo consldora>
Idos de primeira necessidade, a juizo do pre-
filio; „ ,

Ut concorrentes ãs feiras ficam Isentos de
quaesquar Impostos on taxa municipal, pu-
cando npcnai a contribuição «o 200 reis pur
nutro quadrado da arca ocupada, quando se
tintar de uroduclor agrícola ou representante
da ludualriii rural, o fiüO róis pela ineamn unl«
(indo nos outros coaon;

(is emifor.onli'3 ú.i feiras sidicilarno licruçn
gratuita ú Prcfollura, por Intermédio da ngen-
çtii do local, especlficondu tis morviidurln)
íiue so propoiihnm vender o a arca (juo iioces-
sltarcm; csíb requerimento deverA levar a In»
foriiiaçãu da commlssflo de hygieno

.riiclbo lialiilllara o requerente a se
jmmcdlatnnicnto;

As imporlancins correspondentes A
irada polo concorrente sno cobradas
pcln respectiva agencia:

As feiras fuucclon.iran dns li as II noras,
iluianto o vcrnrt. o da-. 7 !<¦: 12. no InvrrnO,
c .serão flscallsailas pela agenda do respectivo
dUtricloj ,, , ,

Autos de nbcrla a feira um medico de hy-
gitne examinará os produetos expostos, ln<

; ulilisnndo òs que forem julgados impróprios
no cousüinti;

Os produetos de pequena lavoura e das In-
duílrliis cnnncsns poderão ser conservados tal
ip-.al vlcrchi dos conIros produetores, o «pie
não succcdcrA aos demais artigos, que serão
ccüocndos chi iimlallaçOes especiaes;

Ar. locallsaçõe» serão dadas :i proporção que
os vendedores furem chegando e só directa-
mrnle u cllei, sondo proliibidas as subslilui-
t»'-fs; , ,

Oi produetos que figurarem nas feiras so
pederãu ser vendidos fóru, quando o produ

Em defesa da moralidade
(j

e o reu
locnlisiir

arca to-
no local

"Coiviímuucado 
officinl

sliiacor,
l.ONDItliS, H (A. A.) — Apczíir do" imiioto

cem que os austríacos atacaram t» Monle Óbo-
roca, não conseguiram nenhuma vantagem,
ssudo repellitíoS com grandes perdas.

LONDRES, :i (A. A.) -- Coradia foi visi-',i:a novamenle por uma esquadrilha nustria-
ei. não tendo, porem, desta vez, tentado for-
car o porto, iimitarido-se a bombardear os for-
U» dc longe.

»«a» «ai»s» <su
A OFFENSIVA DOS ALUADOS

NOS EALKANS 

Ao Ionfío da frente
de

No secior inílez

-3JÍ->-»-

O CAFÉ'
0 mercado de café, npezar de calmo, fun-

ccionou ao preço do 08UUÍ), por arroba, para
o typo 7, e, as vendas do dia sommnram
2:948 saccas, das quaes, 1.850 pelri manhã e
mais 1.098 no correr do dia. Em Nova York
a Bolsa fechou hontem, com 18 a 15 poulos
dc. baixa e hoje abriu com 2 a õ pontos de
baixa e 2 de alta, parcial. Hontem, entraram
iy.,r>77 saccas, embarcaram 8.227 saccas e fi-
enrain ein "sloclc" ;ji)i.;i!0 saccas.
¦— -^ ———.-—¦¦¦—9 • ¦3gg<?t3pà—i'-¦—¦'¦" ¦ '¦¦¦¦ ¦tm

" ffãmisas, camisetas, ceroulas, pyjamas, col-
líirinlios, etc, recebeu grande sorlimento a
Ccmisaria Especial — Ouvidor 108.

<í " s
I ©paquete "Acre", do I.loyd Brasileiro, que
Üevia partir hoje rumo dos Estados Unidos,
adiou a sua viagem.' Motivou esle adiamento ò facto do "Acre"
ter soffrido ligeiras avarias ao entrar no por-
to dc Santos, conforme já foi noticiado.

A dirccioria do Lloyd resolveu, ú vista disto,
mandar o "Acre" para ó dique, o que foi fei-

ilo hoje mesmo, depojs de um exame de csea-
phandristas. .

l A partida do "Acre" ainda não eslá mar-
cada.

DEPESn KftFIOKnf

'^curu as inf lammaçõcs dos
olhos

MOURA BRASlL n„a Ürugtvàyaná, 35
" ¦—¦— "¦'¦¦»—fr-MBfj^Sgt»—!¦¦*'¦ ¦ ¦¦— .¦¦¦¦——

ÍS
IQ

ficiaes
inha

na
Tor actos (le hoje do Sr. almirante minis-

tro da Marinha foram nomeados os capitães-
tenentes Manoel dn Costa Rainos, ajudante de
ordens do elide do estado-maior, e Antônio
Bunrqüé Pinto Guimarães, auxiliar da Inspe-
tíofia de Engenliarin Naval, e o \" leucntc
Affonso Lepinirilo Pereira, encarregado geral
da artilharia do scout "Rio Grande do Sul".

O capitão-tenente Pinto Guimarães foi e:;o-
nerado de ajudante de ordens do Sr. alnii-
rniite Garnier,

LONDKES, 3 (líavas) — "CoTiimunleaüo do
general Ilaig:"Tem chovido copiosamente em ioda a linha
de frente.

Os allemães peneiraram na aldeia de Eau-
court, ¦ em cujas immcdiaçõcs estão travados
vivos •ccjnbates.

Fortificámoa ua nossas novas posições a
sudoeste do Gueudccourt e :i noríe o- leste de
Courcekttc. Fizemos fii prisioneiros.

Os nossos acroplanos bombardearam vários
pontos importantes dá linha inimiga e empe-
nliaram-sc em numerosos combates aercos du-
rantó os quovs destruíram dous hpparolhòs ai-
leniãcs.

Abatcmoa tim ba'iáo cnptivo."
As fantasias allcinãs ¦ '

.PARIS, 3 (A NOITE) — Tclegraplinra
Salohicn pnra o "Tcnips":

"A divisão servia do Drina npoderou-se,
depois do dous dias de luta encarniçada, da
importante posição de Kotcliovic, milha u
meia a nordeste do monto Kaimachalnin.

No sabbãdo os servios jã se. tinham apôde-
rado dc todos os pontos (|iie dominam o Uni-
mhcKnlam, cunio Importantissimo a mais de
2.0ÜD metros dc all.ura, que domina o vallç dp
Gcrna, parte do curso do Droda c os caminhos
para Monastir.

A derrota infligida aos búlgaros foi tre-
menda. Os sobreviventes deste ultimo com-
bale fugiam éspavoridòs, abandonando mor-
tos, feridos c grande quantidade de material
bôllicó";

l.ONDItliS, ."! (A NOITE) — A situação no
longo da frente da Mácedonia não soffreu mo-
dificações, conformo nnniiiicihm os coinmuni-
cádòs officines inglez e írnnccz desta nianhã.
•Os búlgaros confessam uma .

nqui

LONDRES, 3 (A. A.) f-i Sabe-se nqui que
os aliomães com o fim de. impressionar os neu-
tros e dar de barato nos avanços dos franco-
inglezes, no Sonvnc, dizem que as perdas dos
nlliádos são dc S00.0ÜÜ humens.

"»Kl2>-^U!3t>&»—e7tK--^«

'A REVOLUÇÃO NA GRÉCIA'
Oo^^-gi-

A situação

-»—*=3í?>6Ba—4"
Ki^aajx:.^awt;:v.'^'.'.v3jti'^i.»j2ii;. ^'- ¦¦ ¦- attia^aaoaaaBsgBgai •^rnrK''

Exercito Brasileiro
1 ItíTO Sr. ,T, lt. Staffa, proprietário do cinema
Parisiense, que está cxliibliido a movimenta-'da e surprehcndciiló peça militar "Defesa nas
ciohnl" ou "Invasão dos Estados Unidos dn
America do Norte", offlciou hoje ao general

\ Gabino Bcsouro, franqueando entradas dia-
rias, das 17 1(2 ns 19 horas, a detcrinlniido
numero de praças, no referido cinema, no
intuito dc facilitar a esses membros do Exer-
cito brasileiro a inslrucliva e edificante im-
pressão que deixa o entrecho, a acção e a
perfeita "misc-eu-scénc" militar do suuiptuo.-
'so "filin" patriótico.
» ¦¦¦¦ -ni » —qy^taa». t ¦ ¦ ¦" -  '¦

ifè
Amanhã deverá ser julgado perante o

juiz da 2* Vara Criminal o Dr. Amnllo
dn Silva, por crime de injurias contra o
desembargador Torqunto de Figueiredo.

O réo, em carta aberta aos Srs. presidente
da Republica e ministro da Justiça convida-os
n se fazerem representar rio julgamento, afim
de melhor poderem julgar sobre as _ necessi-
iladcs do commercio contra as fallencias frau-
tlulentas.

O Dr. Amaüo Silva promette provar A
/evidencia, o libcllo que formulou contra o'desembargador autor.

Ao julgamento comparecerão, ao que sabe-
'mos, grande numero de commerciniitcs e niem-
bros em evidencia também do commercio.

"POUFi LA NOBLESSE^
Nova c ílnissmiíi liiíircri do cignrròs ntiómlioionndoíi cm oio-
ghiilcsodlslinclascíliiimliíis *!o -0 cjfjarroá _nuiiiijuil;idos com

^ liiinos orlcnlacs escolhldo3 o comliinniios óiilre as hibllicica
qimlidiidcj

PnEÇO 1Í00B A' vóndo por Ioda ,i parle,CIA. SOUZA CRUZ
¦' ¦ ¦ "a—«siaoZa»*-

Dts. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
üculistas. Largo da Carioca S. sobrado.

A audácia de um chroniS'
ta do ?<Espaôa"

Manifestações dá colônia hes
pánhòla

Como era de esperar e como, aliás, provi-mos, a maioria da honrada colônia hespanho.
Ia no llio, tanto ou mais do que nós, repro-
vou os termos da chronica do "Espafia", a
que hontem nos referimos.

Os Srs. Ricardo de Elias, director, e Pas-
çhoril Nunez, gerente do jornal "Espaõii
Nuova", maiiifes!ar:iiii-sc-nos (lesgostosos com
o faelo, nffiriíiando-nos que outro tanto suece-
deu a seus compatriotas cm geral.

Nas sociedades hespanholas Centro Gallega,
Sociedade Hespanhola de Beneficência e So-
ciedade de Agricultura, nossn nota de hontem
foi assumpto de commentarios condemnato-
r.os ao chronista do "Espanu".

Nem outra cousa, repilamos, esperávamos
dos nossos Honrados e dignos hospedes.

Esteve em nossa redacção o Sr. José Fa-
rias, (pie nos trouxe um protesto em seu
nome e no de vários negociantes .licspànhüec
contra o autor dii chronica do "Espaiia";
que — nssévcra-nos o Sr. Farias — nem ó
bcspnnhol e sim cubano.

- .i . — i ¦— ——g-^a;^fs>—«.—-¦ ... ..—.-.,—.

derrota
LONDRES, 3 '(Havas) — Telegramma

recebidos informam que o cr.tnda-iniiior Iprl-
g;iro ordenou n retirada das tropas concentra-
das ao sul do monle de Kaiúin:lialiim, om con-
sequencin do violento canliònoio dos servios.

Os bulgaroi dirigem-se para o vnlle do
Mcnglenilza.
Os bulíjaros repelüda

NOVA YORK, ;t (A. A.) —"Dizem" cotnnui-
nicações aqui recebidas <pie os teuto-bulgnros
contra-atacaram- as recentes conquistas fei-
tas pelos nngio-francezes nos arredores de Ja-
nina, na margem esquerda do Struina.

A artilharia alliada conseguiu, entretanto,
stistnt' todos os íuovimcntos ensaiados pelo
inimigo.

Fistulas e feridas

Elixir da Naguei a — Milhares de Curas
—rtS52r3lt*—C—- ¦....¦¦¦¦ ¦¦-.

Dr. Hilário de GoLivêa-'.'1Olhos, on-
idos, na-

riz c (jarganta. 'JO, Assejublíá. das.2 ás.4. A's ;o^iiii
das. oüartás e Eexíaife

LONDKES, 3 (A NQITE) — terégraSünaB
dc Athenas, dali expedidon hontem de noite,
annuricimn a criso ministerial. O gabineto
Calbgeropoúlós íer-se-ia demiltido cm razão
do não merecer a confiança dos paizes da"Entcr.to". Estás noticias não tiveram con-
firmação official.

Sabe-se apenas que hontoin de lioito se re-
poliram em Athenas as manifestações mido-
sns a favor da rjuerra. Diz um telegramma
para o "Daily Mail" quo quarenta c cinco
ugentes da policia da capital, querendo unir-
se aos revoltosos nacionalistas, foram ú le-
sação dn França e ali pediram e lhes foi da-
do armamento. Depois, og quarenta o cinco
policiaes atravessaram as ruas debaixo de for-
ma c dirigiram-se para a estação, tomando o
trem que partia na oceasião para a Mace-
donia.

Em Salòriica acredita-se que, si se confir-
mar a demissão do gabinete, o rei Constanti-
no fica em posição muito crítica, porque não
encontrará mais nenhum homem publico de
certa responsabilidade quo se presto a des-
empenhar a farça de constituir ministério
Bjmpr.thico aos gcrmanophilos.

O Eobcrano terá nesse caso de deixar caira mascara, definindo-se claramente a favorou contra os aluados.
O ministro allemão em Aíhe>

nas
PAUIS, 3 (A NOITE) — Os jornaes" "gregos

admiram-se da paciência de que têm dado
provas 03 aluados ao deixar quo o ministro
da Allemanha permaneça ainda em Athenas
dirigindo a campanha contra os paizes da"Entente". Um delles diz que si fossem con-
fiscados os archivos da legáção allemfi, fica-
ria exuberantemente provado que o rei Con-
slantino não^terii sido até agora sinão um ti-tero nas mão3 da esposa, a rainha Sophia,
que é irmã do kaiser, e do ministro allemão,
Todos os actos do rei Constantino, nestes ul-
limos dous nnnos, têai sido praticados como intuito de servir a política da Allemanha oos interesses allemães contra os interesses daGrécia.

A revolução progride
LONDRES, il (A NOITE) =- K revolução

grega progride dc dia para dia. Espera-se po-der reunir, dentro de poucos dias, um eser-
cito de ãO.OUO homens, coinpclenlcmente ar-
mados c municiados c que auxiliarão os ai-
liados a expulsar os búlgaros e os turcos do
território grego.

_ O governo provisório de Crcla ficou defini-
tivamento installado em Canoa. ]'ensa-sc, en-
trelíínto, em trnnsferil-o para a Mácedonia.
Manifestações contra o ref

•-¦¦ ' ¦'——¦¦ — ¦' . ¦-;¦

Constãriíirtò

•üsni o tilixir de Nogueira
-<^ec» i

1 éVSBBMiOJ^SrXBWBOBSSVOSSS/SSSOSilàSMmXOt |"POUR LA NOBLESSE"
Nova e Ilnisslma mnrea ilo cigarros ncondiclonado? om ole-

Cçinlcjodlsllncliis cnlüiiilrns dc Üü cigarros íiiiiiiipiiliiilos com
fúinoa Òriòhlacs escolhidos e coiiminados cnlro tu niclhorcs

qualidade?.
TOIT.O 15,000 A' vcíidii por tod.i :i parlo.

CIA. SOUZA CRUZ

ctor ou commercianto lenha pago a hccossnrin
licença de commercio fixo ou volante;

Terminada a feira, cada concorrente retira;
ri a sua instailação o produetos o procederá
á limpeza do locnl que tiver occupndo, ler-
iniiiando-a dentro do praso máximo de uma
hora ;

Durante a ultima hora os expositores que
tomarem parle nas loiras poderão fazer lei-
lão (íe seus produetos, sondo que só nessa oc-
casião será permittido nos negociantes ambu-
lautos ou estabelecidos nesta cidade fazer a
aiquisição do produetos similares dos rospe-
clivos negócios. Antes dessa hora, todas as
vindas só poderão s-cr feitas, rigorosamente,
a retalho, sob pena de ser cassada a licença do
feirante, sem direito a retribuição qualquer;

Todos os produeto-; que, depois de termina-
das as vendas, permanecerem ria arca do lo-
cn! da feira, serão arrecadados pela agencia,
que fará leilão dos mesmos, sem que o dono
teidin direito n fazer qualquer reclamação,
sendo a importância recolhida aos cofres mu-
nicipaes, como renda própria;

O locatário ou feirante que infringir as pos-
Unas cm vigor será admoestado polo agente
do districto ou guarda municipal c, no caso
lie não obedecer, será compcllido a retirar-se
com os produetos que tiver exposto, som di»
feito á restituição que houver pago pela lo-
cação.

Acompanha esse regulamento, que sc com-
p!eta com outros artigos e. paragraphos rola-
liyos á maneira de se apresentarem os fei-
luntes, multas, collocação de artigos, ele, etc,
unia lisla los íociies c dias da semana em que
so realisarfio as feiras.

São estes os locaes, com os respectivos dias,
cm que se realisarfio as feiras:

Praças 2(1 dc Janeiro, cm Copacabana; Saeiií
Pi na, nn Tijuco; da estação do Encantado, em
I.ihauma; c dn Republica, no centro, ús sc-
gundas-loiras; lagoa Rodrigo de Freitas, ha
Gavca; largo da Lapa, no districlo de Santo
Anlouio; nn praça lerniiiinl da rua São Fran-
cisco Xavier, no Engenho Novo; na estação
da Penha, em Irajá, as terças-feiras; rua São
Ciemente, esquina da praia de Botafogo, no
Üii-trictõ da Lagoa; largo do Rio Comprido,
hii districto dò Espirito Santo; largo da Egre-
jiiilin, om São Christpvãò; praça da esiação
da Piedade, em Inhaúma, ús quortas-feiras;
refugio da Egrojinha, cm Copacabana; praça
Sete de Março, esquina da rua liarão dc Cole-
l.ipc, no Andárnhy; rua Imperial, esquina de
Aichins Cordeiro, no Meyer; Campo dos Car-
dosos, oni Iiihnum.fi, ás quartas-feiras; more;;-
ilo da praça Municipal, om Santa Rita; praçu
da Bandeira, no refugio, no iíiigéiiho Velho;
o praça da estação de liamos, cm Irajá, ás
so;.las-feii-as; rua das Laranjeiras, esquina
d.i rua Guanabara, rua Estncio do Sá. no refiv-
g;o; praça do Etigeiihò Novo c estação de Cas-
cadura, aos snbbados.
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Vargem da Tijuca
—«—

FERIDO A NAVALHA
'Á policin do 17" districto fez medicar nn

Assistência o trabalhador dose Antunes, (pie,
na fabrica de tijolos de Gastão André, na Var-
gem da Tijuca, fora aggredido e ferido a na-
valha por seu companheiro João Ventura, que
se eviuliu.
-———— I ^Htífm ¦

Loteria do Estado do Rio Onde do Sul
6 de setembro

CURA OA GAGUEZ
e perturbações da palavra e da voz

(proc. do prof. Gützmanií)
DU.AUUUSTULINIIAHISS

Especialista em garganta, nariz e ou-
vidos.'-Cons. r. Üriiguayána 8 (so.br.)
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O suicídio do cor-
reíor bobo

Foi cffcctuado hoje o eiilerramenlo do cor-
rclor Theodoro Lobo, que hontem se sitiei-
dou com um tiro de revólver no eranoo. O
corpo sniu da residência do-seu irmão, Sr.
Antônio Lobo, na chácara da Floresta, para o
cemitério dc S. João Baptista, onde baixou á
sepultura-.
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O "Diário do Congresso" publicou hoje, uma
emenda no projecto de intervenção cm Ala-
goas iissignndu pelo Sr. Gomercindo Ribas.

Este deputndo, que c membro da commissão
de justiça e aSsigriou o parecer favorável áqucl-
lo projecto, não lhe apresentou nenhuma
emenda e contesta que o houvesse feito, acre-
ditando haver engano na publicação do "Diário
do Congresso".

OTcoiitrato lYi&yaoi* o oa s uTis
vantagens, «eguntio o

loadei* da Cantara
O Sr. AntOltlÒ Carlos falou hoje ua CaniR.

i',i, durante u hora do expediente, dizendo
tine, etiMttndii a campanha, JA bem nglttulti, a
nroiioslto d» eontralo de fornecimento d,»
biirvilo A Cenlral, levo a jircocupiiçiio du pm.
i'tik'1' a modltmlon esludos dn questão, enen.
ntiiilo-u sob ioiis vovlos uspoctos, e chegou á
ei liolusflõ do i|lio a ciuiipiiuliii inovidti coulrã
o governo d.t Republica d Injustíssima, lama.
nlio ó o zelo com quo elle assisto «".> Inlerosi
se» da Naçtio.

Divo o orador cm primeiro logar (lofiulr %
pcsicfto do ir. presidente da llepuhllon, noi
sv.ccessos ijiio antecederam, o for:.m concoml.
toiites a celebração do contrato. íloalmente
tem sido attrlbulda no Sr. presidente da I\c.
publica um i Itilervcnoilo pessoal nesse caso,
liilervouçun que se procura explicar com mo.
tlvòa de ordem (ubaltcrna,

O Sr. Anlouio Carlos declara, porém, ipn
u inlorvcuçã.» do chofo da Nação se operou em
CCIlSOilllonein dos devores de seu cargo, do
exercício da fiincção do zelar o quanto diz com
os Interesses do paiz. llulemhia ns plimcs por
que atravessou o debate, com suas violentai
tiggrcssões contra o djroclòr da Central o o
Si. presidente da Republica, o asslgnnla <
cii'1'Ulustniicla de haver o Sr. Arrojado muni.
fcstndo o propósito de partilhar com os repre-
sriitimtes dn alta adinlnlstraçílo as responsa,
hilldudos dos contrato,» de fornecimento,
(juuudo entendeu que u pnrtir daiiuelln époe»
<i; aggrósHõos formuladas nn Câmara, deveri»
so coniiuunlcur com o Sr. ministro dn Viação,
pnra quo esto, n seu turno, submettesse ao Sr.
picsldonto da li. publica todas :u propostas
du fornecimento que lho fossem apresentadas,

Assim, precisando a Centrai urgentcmciilo
de novos forncclmõnlos, o seu director, »
(juom competia prover sobro essa ncccssldn-
ile, dlrlglu-so no Sr. ministro da Viação, cm
data de 2\) de agosto ultimo, eni officio, on-
de, tendo cm vista a situação critica oriunda
da falia de carvão, rcmetlia, pnra que o go-
vurno sobro ellas resolvesse, duas proposta»
de fornecimento, uma do Manoel Josú du Sil-
va. outra do Sr. Meyr.cr.

Não pódc lestar duvida algum.i, diz o ora.
dór, depois de ler. o officio precltado, que a
intervenção »'o Sr. presidente da Republica
to operou depois da iniciativa do Sr. director
da Contrai, onde ns3igiinlavu preferencia ])c!a
proposta .Meyicr, juntando que a mesma já
eslava çaucionada por 50 contos de deposilo.i
A.«slm, nriie esta iniciativa, nüAs legitima, an-
ti os termos do officio no Sr. ministro da
Viação, não iioffre duvida .serem meros deva-
iieios, obra pura de fantasia, as uffirniativas
do que o Sr. presidente du Republica muito
parlioulnrmentc se interessa pelo tal forno-
cimento.

Ciiiic agora no discurso do Sr. Anlouio Car-
Ios o exame quo lhe ha de mostrar si o go-
velho, na celebração do referido contrato, me-
hesprezou os interesses públicos,

E' o que o orador vae verificar, tendo era
consideração o principal aspecto da questão:
q proço. Inicia poi' isso seu exame annlysan-
do as oscillações do preço do carvão quo, cm
sur média, sc movimenta entro 21 c ",'Jl dói-
Ia rs, c. depois do assentado este fado, cita a
clrusula contratual »iuo estabelece um preço
s-mpre inferior cm U dollars, sobre o que vi-
goiar nn oc-.-isiiio.

Aponta o critério que o governo vnc seguir
para a verificação do preço nos mercados a
troca do pagamento, tudo consoante os ler-
mos contratuacs, já, divulgados, e, estabolo-
condo, como iiiçontcstndo que c, o fado do
governo pagar um preço sempre inferior a
deus dollars sobre o vigente; concluo esta par-to de seu discurso por affirmar que o contra-
t •, sob tal aspecto, ó inatacável.

Não occultn que pôde ser arguida a fnlta
de concorrência; confessa mesmo que, na sua
opinião pessoal, é pela concorrência systemn-
tira. Não vncilla, porém, em ncceithr como
procedentes, no caso vertente, ns razões alie- .
findas pela Contraí do Brasil," invocando a fal-,
t:i de firmeza no mercado de carvão n instan-
to necessidade da estrada, c querendo deixar
dc parle a observação de quo a Central não
deixa de abrir uma espécie dc concorrência,
uma vez qu^ na escolha da proposta tem co-
mo elementos dc confronto o preço do vários
fornecedores.

Resta-lhe ainda abordar.o ponto da idonel.
dade do contratante.

Os cincoenta contos garantem á Central a
prejuizo porventura decorrente do não cuni:
piimeulo de alguma cláusula, sendo estas a
outras.às considerações quo levam o orador a
declarar quo o contrato em questão é o me-
llior de quantos temos firmado, depois da
guerra.

Não quer, afim dc ser verdadeiro, calar
uma ciròumatiihcin que seja da celebração do
ccr.írnto. E' por isso que diz haver sido o Sr.
presidente da Republica, na mesmo oceasião
c.:i que se processava ha Central a propostaMcyser e. se preparava o officio a que já so
referiu, procurado pelo Sr. Fontes Júnior,
sçivador paulista, que foi significar ao chefe da
Nação que os cominissarios de café da-praça
de Santos sc mostravam npprclionsivos quan-lo ao desafogo da mesma na próxima safra.-
Juntara então o dito senador que existia na
('.entrai uma proposta que, ticceila pelo gover-no. permiltiri.-i que os navios de transporte dscarvão, quando cm viagem dc retorno aos Es-U'(!os Unido;, poderiam carregai o referida
caíé. Está claro, lembra então o Sr. AntônioCarlos, que o governo se limitou á declaraçãodc que iria examinar o assumpto. ij

Neste ponto o Sr. Álvaro de Carvalho npaiVIca; pede ao orador que scientifique ú Cama-ri das declarações que teve opportunidado dílhe fazer particularmente. O apnrtcnntc é at-tendido. O orador düclára que o nobre "ica-
der" paulista realnionte o procurara afim daluo dizer que, em nome de toda a representa-
ç:".c paulista, queria nffirmnr que São Pauloeslava desinteressado do'exito da conversaçãodo Sr. Fontes Júnior.

Quer examinar outro aspecto da questão.!E aquclle em que se traia dos prejuízos <tmadviriam ao Lloyd no transporte do'café. Esse
prejuízo é negado pelo orador, que observa
que a preocupação dc evitar a concorrênciaao Lloyd, para ser lógica, deve ir ús ultimasconseqüências, condemnaiido toda e qualquermedida que facilite n navegação e entregandono Lloyd o monopólio da mesma.

li depois de falar sobro ns vantagens quo'na sun opinião a operação traz no Lloyd, oleader termina o seu discurso sob os ap-
pluusos do estylo.

' 
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Elixir Ue Nogueira- Union de Grande Consumo

Ultimas creaeõés para verão
CASA COLOMBO

Mel Eslrelln, o melhor dij abelhas,
lombo, praça José Alencar.. / 
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O Senado íeve hoje
uma sessão cheia

O Senado hoje leve uma sessão cheia, com
aquelles formidáveis discursos do Sr. maré-
chnl Pires Ferreira sobre os assumptos cm
que é especialista.

A' hora regimental o Sr. Urbano Santos ns-
sumiu a presidência. Approvada a octa ante-
rior passou-se ao expediente, que careceu de
importância. Em primeiro logar usou da pa-lavra o Sr. Erico Coelho, que assignalou exis-
tirem vários erros no seu voto em separado
referente nó "veto" presidencial sobre a li-
cençii podida polo amanuense da Faculdade de
Medicina, Carlos Faller e requercu que fossem
feitas as respectivas correoções, Durante o
expediente falou também o Sr. Mctello, con-
formo narramos em outro logar. Passou-se
depois á ordem do dia, sendo amplamente dis-
cutidn a reforma compulsória dos graduadose n nninistiu para os revoltosos de 1893.¦— —— 9 Mggoiaa—c —

Dr. Francisco Liras
docente da incilldude—-.2 ás .'> horas

A Clinico ila miiiiliã — ás 10 "u

CAItGANTA
SAlt 17, li

OUVIDOS
-continua, como

n. 100. Diariamente das 3 t|2 ás 5.

Eschisivo da
Pnnilicação
Primor. .Selo
de Setembro

tlibbs, inglez.—Telepliono
PAiiinn^Aí»-,. - 83i' Central.-llua SantarAULO PA&bOS it C. Linda. 202
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Mais um concurso no
Exercito

Começarão amanhã ns provas escrlplas doconcurso para preenchimento das vagas doJ.Jenentc intendente. Como já tivemos ocea-siao de noticiar, as provas escriptas serãorcalisadas nas sédes das respectivas regiõesmilitares a que pertencerem os sargentoscandidatos, sendo que as provas ornes serãorcalisiidas nesta capital.
As provas escriptas dcsla região serão of-leetuadas em uma das dependências do Es-tado Maior, presidindo a banco do concursoo coronel Silva e OUvcira, chefe do EstadoMaior da 5a região.
Ojuinicro de candidatos inscriptos nestsregnio eleva-se a 75.

mBromii cura I

sc.ii|..v, l-raniiuoiidii a .imilmicr doente que deseje dipii- elircolntè, só de uherin* et Couiu. rua Sete de-uiçiio dc preços, ltua b, 'osii a. 01. -Ajeteiu1- ¦
hrcolate, E
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(CfáiVllía Chocolate, bòíiboiíQag^tURP fill03 e mntasia d.
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â iragedia conjugai
ia"dia Bardo

j'i

O sumtnapio do processo
contra o tenents Paulo

do Valle
' 

Teve Inicio hoje o sunimnrio de culpn, na
;• Pretória iirlinliuil, sob n presidência (lu
icls Dr. hVnluoso Avngilo, cio tenonto 1'auío
,;,- Valle, an'or dn morto do sua esposa I). 7,1-
j .'i Valle, qoo o Inibia com o seu ooflügfl ile
«Vinai Octavio (liilmnriíos.

j-nrniu iirrolndni cs testemunhas: tenentes
ftlrnnlo Augusto Morolrn a Mario Valle, ir-
j, ,u dn tciiunlo Paula, o n criada e coafUlcnts
ijà vlcliiun, olympln dn Conceição,

i .•tu u prcíCiiça «Io ivo. quo trajava fraque
.to, rigorosaiucnlo «Ir luto, chorando sem»
., abatido, que so fazia ncompnnhar do aeti
('ngnilo, companheiro do Dr, Kvnrl.sto do
iracs, seu patrono, foi ouvida a teslcmiinhu
iriitc Hleardo, 'iue disso estar ausente do
,, nimtiilo da tragédia, delia stihendo no dia
mciliiilo, pela leitura do jornncs. Privnn-

.•,,,•11 u-. pessoas envolvidas nnqiicllo ta-
i, deliberou vir pura esla capital, onde <!.•
Io foi Informado. Que, particularmente, o
combinação i.-oiu o tenente Arlhldoro o*-
resolveram ninhos procurar cm sua resi-

ncin n tcennte Octavio, unico causador Ac
,!.i áquella desgraça, o lhe propor amiga-
Irneiile, srm a menor intenção do nggrussiio,
m intimidação, o seu afastamento do Itio,
tu nuc um encontro com o tenente Paulo

dia ter funestas consoijuciiclns. O tenente
iiivlo, que os recebem na varanda «le sua

ríjlileiicia ii rua do Engenho Novo, tirando n
juiio direita <l<> bolço trazei ro di calça, onde
d conservava desde quo viera do Interior dc
•.ua casa, a chamado dos visitantes, sacou dj
r.iii revólver uickclado, levando-o ú altura do
iiiunx dn depoente i, depois, levando a arma
,i altura do seu próprio ouvido direito, disse:
-- Tenho tido Ímpetos dc estourar u cabeça.
Si o uno fiz ainda ó porque tenho minha mãe
tTiivi-mcnto enferma
i Nessa oceasião o tenente Arthidoro, segu-

Í,*.iHlo-lhc 

u braço, pediu-lhe quo guardasse n
rins, pois o fim dcllcs-era. evitar mais der.-
reças. Depois desta scena os tres se cilcnmi-

[..liaram para um terreno no lado, c como lhe
fosse da novo dito que deviu iiuscntiir-sc; i>on-
uY.iiii o tenente Octavio que o nào faria para
não parecer covarde. "Si mo encontrar com o
iiiilu, cruzarei os braços e deixnr-roc-c! ns-
:.sTiifi.ir**, líi-iií HJí*.

i.i tenente Octavio declarou mais no dopo.-n-
,í- que, tendo J). Jíllah ficado abandonada no
i aspilal, cila lhe fizera companhia durante
i!'n* Inteiros.

1'rosp.çuiiidtJ nos declarações, o tenente Bi-
cardo disse que, perguntando o seu collcgn
jüdavio o rpiu dizia sobro cllo a imprensa,
jjpostrou-lhe um exemplar da A NÕ1TÍ?, no
fole Otávio --'tisse que nem queria ler, pois cri
t .uhcccdcr do "banditismo dn imprensa?' .

! Confessou o tenente Octavio ao depoente
que escrevera vários bilhetes n h. Jíilnh do

,\a!le. .Nesse ponto, terminada a conversa com
Io tenente Octavio, os tenentes Ricardo e Ar-
ihidoro Be í-Jliraram, dizendo que, ii vista tio

jqiic elle j'ií?rn, não lhes merecia o aperlo de

Dcpoz então o tenente Mario, muito nervo-
so c agitado, que confirmou o depoimento
prestado na policia. Até á ultima líora cra
ninda Interrogada esta lesteiuunha.-

Aos mitoo :'oram juntos um officio do Minis-
itciio da Guerra, informando que o tenente
Ipctavio, o causador da Iragedia, já Idra ciia-
raailfi no Paraná, e a certidão do casõmcn-
lo do tenente Baulo o D. Zilah, cm 11 de ju-
Ilio ds 1913.
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wà% dous' crimes
em S.Paulo

'iS. 
PAULO, n (A. A.) — Nesta madruga-

i'., na freguexia do O', o italiano Cotaldo
rotroniere, casado, lavrador, contando 2b
puros de edade, notando rumores exquisilos

Íiio 

quintal dc sua casa, levrintou-se c, jul-
gando que ladrões estavam ali, tratou de ve-
rificor quem havia de snhir de sua residen-
<ia, recebendo um tiro na cabeça, que foi
lattingida por 38 bagos de chumbo, lnterro-
fgado pela airl.oridade, Colronicre declarou
lignorar qitp.ra se.i.i o seu aggressor; pois não
divisou vttllo algum na escuridão <la noite

Ir não tem inimigos, ficando, por isso, dc

Um humorista e um eairo-
ante na Câmara

A discussão dos orçamentos, cm terceira dis-
cussão, levou hoje, ú tribuna dn Cumaru dos
Deputados, ns Srs. I.ulz Domingues, repre-
sentindo do .Maranhão, o Saltes .lunior, depu-
tailo por S, Paulo.

o Sr. J.uiz Domingos rompeu o debate fn-
xendo liumorlsmo, Coulou aneedotas, appli-
ciiudo sempre "ei cucnlo" a casos do momoil-
to e fazendo "chaws" sobro homens c cou-
sas. JSni seguida passou a dar A Gamara ii
sua opinião Rohro o slliinção orçamontarln
do pai/., começando por affirmãr que não ha
quem discorde de in--. conceitos prltielpaos
sobro a material n), que n sllunçilo flnancel-
ra do p.iiz é devera.-; precária; li), qnc c.'.s;i
BltunçHo ii tkiiiia, sobrei mio, ú (lcslgunldado
do rendai» cobradas de lüsliido a líàtndo; jiíla
União, ã vista dns prcscrlpçúos da Constllul-
çuo i'cderal; é), que temos absoluta nccessl-
dado e Indeclinável obrigação no regi meu da
monitoria, nnrmnll innilò a nossa vida fiiuui-
celra em suas rclnçór.s com n estrangeiro.

Postas, assim?'estas questões, o orador de-
clara que- a tlierapoutlcii aconselhada iwrn as
mesmas nfio devo sei* medicina desconhcehhi,
li passa, nesse sentido, a lazer viirilIR COllsl-
deraeòi-s, favoráveis sobrei mio ã
papel moeda ou do títulos da div
para fazer face imiiicdilttamouto
mais urgentes necessidades,

O orador nffirmii qnc o argumento máximo
que so levanta sempre contra ess.v; emissões,
o da descida do cambio, não é procedente.
Tem-se verificado que o cambio leni subido
após emissões do papel moeda oit dn apoli-
ccs. E o que influo im alta ou na baixa do
cambio ú a especulação dos grandes operado-
res que entram lia praça n fazer jogo piraesse fim. .Mais do que este facto. o augmento
du importação ou «Ia exportação, determina
o nbaixaniento ou clcvnmciito dó cambio,

Nesse st-nli;lo o Sr. Luiz Domingues fa::
larga prclecção, referindo-se aos meios dc rc-
duzir a despesa c luigmenlar a recelln, parao que :;e lhe afigtira necessário, .sinão pôrtermo, ao menos restringir os desfalques, àn
contrabandos, as isenções dc direitos, os pe-culalos o Iodos os nu-ios dc depredução das
rendas publicas,

.:.'s Jií horas ü II o (leputado iniiraiiheiif.ò
deixa a tribuna, im qual lhe siicccdo o Sr.
Sallcs Júnior. ISsle deputado |>aiilista occuparà*
a tribuna pela primeira vez, despjrlaiido a
sua estrêa aalleiiçno da Cornara. Alóm dà
bancada paulista cercavam n'o vários outros
eollegas,

o Sr. Snllcs Júnior, qur fala fluentemente,
com eloqüência c bom timbre de voz, co-
meçoii por affirmar.qiie rcctmhccía a sua fro-
qilt-za pára discutir o projcclo do !,i orea-
mcnlarin, disscnllndn ou discordando dos cs-
pceialistas. Quer, porém, csclaraccr o voto
que terá de proferir sobre or. orçnmcnlov
que sc acham, pelo consenso dos membros na
commissão de finanças, com a sita forma
quasi definitiva.

O Sr. Sallcs .lunior estuda, então, o eleva-
ção da quota ouro dos direitos aduaneiros,
mostrando «piai. será a sua influencia na eco-
nomia nacional, na vida do contribuinte ng-
gravadas com cila. '

Desenvolvendo largamente esln lhese, oorador refere-se ao movimento cambial cm
face do augmento daquclla quota, ndduzlndo
varias considerações no scnlido de defender!
o ougmcnlo da quota proporcionalmenteelevação da taxa cambial.

O orador faz o histórico da crenção da co-branca da quota ouro nas alfândegas, «cora-
panhando-llie o desenvolvimento nesses
limo» annos.

12 foi assim que o orador se conservou n.itribuna nté ãs 17 horas-, quando foi adiadiscussão dos orçamentos e anniincihdn
giindà parte da urdem do dia
Alagoas.

• -ffain- i

Também a Assembléa Flu-
minense se oecupa dc

politicagem

Von Falkenhovn íol dor-
rota do na Trausvl- \>vanla
LONDRES, 3 (A NOITE) - Telogra.

pna o correspondente do «Daily Mall»,
cm Bucarcsl:

<0s yllcniàes e ouslríncos, aulxliados
por dozo divisões lurcas e coniinundu-
dos por von Falkculiayn, atacaram os
riunaicos cm Slbia, ,na Traiwvlvania. A
batalha <|uc ali sc travou durou tres
dias. Os rumaicos chegaram a ficar com-
pleínmente cercados ntits, num movimen-
to brifhanüssimo, c quando u inimigo,
já os inlfjava aruiiqtiibdos, rmimcram as.

Que seta je Matto Brosso. 1 afflgy*ffl|f 10 autor da tragedit
O Sr. Azeredo laz dcclnraçòes
eo Sr. Mctello uma rectiiicação

Sobro o mie »e esti pniaando no longln-
quo listado dc Malto (iro.sso, tivemos hoje
uma ruplda imlcstra, no Simndo, com o Sr.
Anlonio Anorodo.

S. Ex. noi disse que, levando em conlnos precedente» do coronel Caetano de Alhii-«merque u dos &uus ninlgos de Cuynbn, cri,
piainetilc, que 0.1 doillltndo» du Assciublêu
estadual estejam sendo vlctlmiis do violcii-
chis q nté quo sejam ou já lonlmm sido
assassinados.

--Tudo é possivcl esperai' dniiiiflln gente— dlssc-nos S. Rjc.
Quanto noa nlllino.s tclcijmmmns. nroco-

dente; dnijuello líalndo, acha o Sr. Àacreilo
que tndu não pnssn de uma m.vatJficaciio.
Isstamlo interrompido o tolcgrnpho o oi:.-

ii dliulics alíeimis pelo sul c restabeleceram I V1'1" l'im ,,Iolini ni,!"v,,i:l- » natural ú quo os
as suas comnm.iicavócs com as forças \ SÇcJarSaSoJí! t,hW^ Bejam todos M*0i
princi|>aes. o senador Azeredo accreseéritoii quo o pro-hsct baialha que terminou por uma' i11''" le egrnmma, hontem por nós piiblhu-derrota tios feiilo-turcos. apuzar d'i re-' itu ,°, ,,lr.1il"'0 !l s- i--- com n asslgimiúra
tirada dos rumaicos, íoi a p.i.neira acçSo S dciui-pàde ' 

'¦''Ja frmul»le»'-0
dirigida cm peísoa pelo ex-chefe do j

i.
_J
or

íiraiulu t:stado-Maior: Allemão.»
As manobras do Vaücano

•HÔ.MA, '.'. (A NOITK) -- o "Avnnil
gão':.- socialista, commeiilando ns (IccIartiçQcs
do Sr. Lloyd Gcorgo a uni jornalista norte-
americano, diz que o ministro dn Guerra da
Grã-Hretanhn avisou ludlrcctnineiitc o Viitlca-
no de que não estamos ngorn cm momentos dc
trntiir da restauração do poder temporal do
papa.
O genera' Grndolpiio meihoia . ,_ j

1I(»M.\. :i (A NOITI-.i — Enirõú em franca
convalescença o general Gandolpho, que fica-
r.i ferido em combato no Cursa.

'$ife*

- - (.orno i
Ex. - quo »
Mal I.o Grosso
lendo domine
ameaçados; aconselhasse o Di
procurar o general Caetano dc

possível — pcrjtuntmi-Go S.
general Campos, que foi par.i

garanllr a Asscniblíii ealnduál,
i di- que os ilepulndos eslnvn.ni

Annlbnl a ir
illhuqitcrqús?

Morreu o aviador von Muller
1'AI.US, :i (A NOITE) - • O conhecido leuVu-

tc-avindor alleinüo vou Muller niorreíi no Som-

ultimas
que os
restrlii-

em coiiscqucncln du ler
aviador frunecz o appari

sido abatido
lho que elle

por
tri-

me,
um
poli
Os receios da Alleitianíia pelasotíe da Turquia

NOVA VÒKIC, 2 (A NOITE) —-'1 Ini"'tWc
{rranima anui recebido de Berlim. »la Antster-
dam, di/. ano a opinião publica na Allemanha
s:- mo-.ti.-i muito prcoecupnda com ¦> avanço
convergente dns m.-si)- sobre Conslánilnopln,

O.s banqueiros allcinãcü, vendo perdida a
situação, rei-ii--.am-.se .-: subscrever o quintoeniprestimo »l,s r,-ui>rni, que t-sti dcslinudo a
uni verdadeiro fracasso.

i'm jornal de Hcrlini, tratando da blliiação.
di;: qiií ou russos só. apressam a oecupar Cou-
stanl.inopla pani r.iaiK tardo reclamar direi-
tos. Ou movimentos do osôrcltó do «ran-du-
quo IVicoIão, na Armênio, dòpols da (ornada
tle Trebizonda, rão, a. esse respeito, muito
gnlficativos.

si-

O anniversaria de
hurg

voit Hindc-n-

NOVA YOIIK
von IlimU-nliur:
tis ednde, Todos 05
memoram essa dalii
fazendo os maiores c

NOITE) —
completou honle

OS jornaes ai!

(I Sr. Azeredo espera mais violências c-
í absurdos do governo du Matto Grosso, o ocbn
i possível tiniu a sorte de crimes ali praticados

pela gente do coronel Celestino.
Não cvi. porem, nn fidelidade dns

noticias dali chegados, uma vez
meios dc commuiiicuçãó faltam o sc
gem.— Si o lelcgrápiio estivesse ftinccioiinntlo--- dlssc-iiii:;, por rim, o vlcc-prcnidenlo do
Sentido --- i-u ríceberio, dc certo, dliirisincii-
le noticias do que por lã se pnssn, c lui mui-
los dia-, nã:) recebo itm despacho dc Malto
Grosso,

Durante a hora do üspcdieiilé do Sohndo
o Sr. Múlcllo usou dn palavra, s^nndo do-
claron, paia rccllficm* uma noticia tpíe lhe
dl;: respeito. His.;- um jnriial qur eflei hnvih
Ido nn Supremo Tribunal mostrar aos jui-zes uni tclcgramma do Sr. ministro d.
Gncrrii, com o rim do influir nn decisão dn-
quelle tribunal. Isso não 6 verdade -- dis^o

| o senador matlogrossense. Ivffcctivamcnte.
: snbbado líltimo fui ao Supremo Tribiinul
; afim de tratar dos direitos dos depuladoj1 cslnduncs spup cnuslilutiitcs e pnrn qiieni¦ reqiicrêii nm " habeas-corpiís", tpic foi con-

cedido. Foi mostrar aos ministros um Im-
i lotlm tlistriluiido em Mnllo Grosso pelo Sr.
t Cedro (iclesüno, no qual este dizia que o->

deputado-; ei lavam impedidos 110 qiinrlcl do
íi-1" batalhão dc caçadores. Pediu provitlcn-
cins para essa violência, mus no Iribiinii
nndn conseguiu, pois lhe disseram que só-
incnle o governo federal poderia inlrrvir
rio caso.

Era iss.0 o que linha n dizer-.
— ¦ - "'T^llT

A enfermidade de
Ims.WencesIáo Braz

ampla no Senaâo
Na ordem do dia do boja do Senado con-slnvii. cm irlmclro lugar, n terceira «Ihcus-sao «Io projcclo duclaiaiido que ü applicavcl

no l-.xeivlto o nn Armado aos postos do grn-üunçfio 11 cdiiilc limite estabülochla pura u
riTorinu compulsório no» postos offcctlvoi
çom-spondeiiles, a cm segundo n segunda(llicussílo da pioposlçfio du Cantora quo cx-llnguo. jiiir.i Iodos os cffeitoti ns iiltlniaa ro-BlrlcçQoR posta-, i\« íris ,|0 hmiiistlai, salvono que respeita a pagamentos de soldos atra-sado:-,

Anlóa da sessão cominonloii-so no Senadoo gesto do Sr. Pires Ferreira, raquorandourgência para o prlinelro dcssoii projeetos..Numa nula procurava-se sab-r qunl era o in-teresso quo Unha uo cnsn nqucllo ^cuimIoí".
O Sr. .lofio l.vrn, que tomou parte 1111 pa-lcstrii, declarou:
•- líu não entro na apreciação do motivo

qiii>i levou o meu collcgn ti apresentar o
projcclo cm qucsliio. Encnranilo-o, pu.rim, sob n ponto do vista flunncclro, acho
quç .i sua niiprovoçilo redunda cm ccoiiomliii- bem grande,

Abrindo-.;., |ior.'!ii, a dlrcussüo no rceiu-Io, falou em primeiro logiir sobre ti reformacompulsória dos graduados o Sr. Dantasli.irrelo.
S. )•:.•:. mniiifcsloii-se contrario no proje-cio porque vinliri prejudicar as promoçôosdos nfficlacs. Encarou a compulsória ^o|) o

ponto de visln pratica, julgando-o nocessa-ria para afastar das fileiras os ofriciucs im-
prcstnvcis, cie. Terminou requerendo qnc sc
pedissem Informações a respeito aos Srs. mi-uir.tros dn Guerra e da Marinha,
_ O sen rsi|uerlineiilo foi, porém, orai, n queIn de encontro no regimento. O presidente
chamou a sun nltcnçáo para isso. o Sr.Dniitns começou n escrever o requerimento,
mas min acertou logo com •: Icclmlcn neces-saria, sendo pivci-o recorrer lis luzes do

, Sr. João I.nlz Alves para redigil-o. E assim
I esteve suspensa a sessão por nu

nulos.
I.offo depois que n mesa

querimento o Sr, Pirei
vor tio projcclo; Goilicç
senador pernambucano
co" (iiiando falou.

O Srj Pires |.'crrcirn
siderações, pedindo que
russo o rcqucrimciilo!

Kalnu 0111 seguida, a favor do
debate, o Sr, Soares dns Santos.
11111 dos i|n • votaram » favor da
pnlsoriy, Analysou-a sol» iodos

de Icarahy em
liberdade

¦%,

Foi

o:.-

contrirmatln a aua
absoSvição

Em sessAo do hoje o Tribunal d.i lU-lavâi»«lo Estado do Ilio confirmou n decisão d.)
Jury du Nlcthoroy, qua nhsolvcii o poel 1
Joiio Pereira Uiirrclo, autor do nisns-diMlo tij
sim esposa, I). Anniln l.evy Uarrelo,

Tres foram ns preliminares levantadas p>lo reiiiior, descmlmrgiuloi' Arlhur Annes.Colhido., o» votos, reconheceram a coiiuie.Içncii do Dr, Oldcmnr Pacheco, .lula num!.clpnl iIj S. Gonçalo, pnra presidir o .lur.vilutis vezes, os desembnrgndnrcs Anísio Pni-va, llenrlquò Graça e Ferreira l.ima. Gontciessa prellininnr, que foi a primeira, falaramo doscnibnrgndor Eloy Teixeira c 1» relatorNao acharam contradições nos quesitos dêembriaguei! ns desembargadores IIGraça, Eloy Teixeira c '''erreirn
Declararam haver cmiíradlcçõi

llniliiiir, qua foi :i si-gnnila, o.s
dor.-; Aíiislo -le Paiva c Arlhtii
ultimo relator,

l-'!iialim-nk. n iiltimn versou sobre o esln.do incnlnl do João Pereira llarrcto.
doscmbnrsadnr Artliur Annes, rclnlor.

que o criminoso, cm vlstu do laudo
Jltlllo ao processo, devia ser nova-mento suhmeltldo a cxánio dc snnldnde, paiacnlrar em novo julgnmciilo. Conlra Isso vuniaiilfcslnrnm os demais deseuihorgadorcsura redigir o aceordão foi dcsimindu' adesembargador Henrique Graça 

"ts,J"auu a
¦ João Uarrelo, o autor da irágedda Sagração n. 1H, cm learnhv, 

'a
npllcla do resolvido pdo Tribuiii>.'¦(". negaiiüo provimento ã nnncl
posta pelo |)r. .!„.„•. Cortes .Im

inriquo
l.ima.

ne -a pre.
I. srinbnrga-
Aiiiu •-, 1 . j

ncunva
medico

publico dc Niethcroy, liemi

in da rua
1 receber :\

1 dn Rela-
ação inter.

uor, prmnolor)
satisfeitíssimo.

rei eu cs sc vc-
Petreira falou a fa-
11 iiffirmnndo que o"cochilou um pou-

alongou-?:! nu
o «Sr. Dantas

con-
reli-

O desembargador Cle do Tribunal, após
Dr. Oldemnr Pnclicco,
Gonçalo. que presidiu
que podia expedir o
João Pereira llarrclo,
prido,

irlos 11 i-ilos. prcsldciw
decisão, offlclou an

iniz municipal de >
de

dc
ilurji
vara
que

'Inrando-lht!
"olliir.-i d«
logo ema.

i- lerniiuoíi.di:
jcclo.

<i Sr.
do seu 1
n discus
cto em

endo vnlar n

projcclo cm
S. Ex, foi

lei da com-
os nspcctoi

do pro-ror

Oecupou n tril
1 de Mon

ir

dopoí
. enti

a

Sthl

retira.! 1
1 neerratln

o proje.

seginida dis-
revoltosos dc'ires Ferreira,
essa proposi-

com-

V
Casa
•lr-áo liarr;
de Mlimes

intuía de defesa
Irouo 1Í0 rio,

o Dr, Evari*.

noras e ,jo mini..
Delcnçán, .igiiardandi

o. .1 seu advogado,
. Pouco depois era 1»dade o atilor das "Selvas 1

ava-se im
aida ,!,-
Evarislt»;

I" em iil.c ;•-
Dr.

.eos

As companhias de seguros
e o imposto de fiscaJisaçãò

l'a/

Danlns requereu'cqiicrimciito. Po
sã 1, votado c appioi
çreeii-a discussão.

Anmiiieion-sc em seguida a
cussão da oinnislin ampla aos
0;i. Itolupcii os debates o Sr.
qiic declnroii logo eslar contra
ção da Gamiírn.

.¦Acha que a sua nppróváçüo viria „;„•  -,..,¦ ... .¦...„,i;;,!l-:,:... ,,,. .,...,,,, ,plicar profi.iidnmcnle os nlmnnnks dn Giicr- fi^m 6 razão de 2 " - o 5 % Li.." 
" 

,,1"ra e da Armada, c feriu funilnincule ns di- ."''os arrecadados, devo ser feita L ,,reitos adquiridos pelos outros officiaes que mediante fu-ia, cm diipiic.it 
'

detentteram a enusa legal. j Inspectoria ri^ SegurosEm ileíci-miriada oceasião o Sr. Pires cita
índio tio Brasil; Este protesta'«me eu nunca fui nmnisliüdo. 

" 
I LÍLJIV1 MMM IC& á^

() Sr. ministro dcircular, aos chefes
nadas, que n
calisação tpie

zemin declarou, entIas reparlições siibordi.
cobrança do imposto i((. tis.as companhias de

ua,
visada jielu

COMMU^

Ia a
a se-

caso de

O mr.reeli.il \ |\/jüi illl .niuii.;! ... ...... , ,.
emães i-oni-1 l0 "':1|,; ialisralorins as nolicas qnc. lemos ° «-ns.o do Sr.

com artigo'- espceiiics" ' '¦'c r'"'"v n esl!1(ln ,u' s;;ll(l-' lla Kxmn. Sra. — Não
Jogios ao actual chefe dò í V* i*necsli.o Itrr.x. S. iíx. passou-melhor hoje O Sr. i-ircs ri-se, pede desculpas e pro-,. ._ -- - -

í grande estado-mnior o dia, conliiiunndo aindn sob os rmdüdor.mu- segue. ' 
,"».«,'..j.,„¦' 

" —
á _ .. 

' c.icos dos Dis. .Miguel Couto v. Peruando dc Durante nina hora fala sobre a amnislí.i 
' 
&-fy&tfi&$&^!7!F^T^

|0 «WauíiltlS» da «Uttiversaí» - ¦ .« Ungnlhões, que n encontraram melhor na vi- o. quando o Sr. João l.uL o ánaríên™j|Ven! ^«^^^Pl^^^^^Ml^
i CCpluratlo «'•'•'. ,<ll.le,es,.a ln:Vll,;1 lhe. tlxoram. do que vae contcstal-o da tribuna, „ Sr 

"i>i. 
I ^M^m^^mW^^^^mmW^^

| Ate a tarde estiveram innumerns pessoas nn res lhe afirma que "lia d- metrnlhnl o do- ' n^1^*7^!-^'¦¦^**-*>flí^-.^.lãiü&IUz
I- NOVA YOIIK, 3 (A NOITE) - Dons cru-11""1»"" do (,-lteie procurando saber noticias pés ã cabeça". Está num campo vaslo C--'J B HJrfllfl HÜffSSl HifitBflFSíiílzadores .inglczes capturaram em frente dB scbi-u .o.e-slailirt ii.Exniii. esposa do Sr. prosil- julga defender a causa do direito e da ius- I BsIlSÍ 3% 13 li li? ÍS fflfllHflliffi.iAbacn, ilha das lliihmas, o submarino norle- \Acnlc d" Ueimblicn. Eorani os Srs. ministros- lira. J 'SSSflPll Btt PPolsí P«iíll!!8 G \nniçrica.no¦ "Naulilus", 

pertencente á Ciuntu-lQa !'sl:"lu; rtiplomntas, o.re.spectivar. .çeuhoras s. Ex. termina enviando á mesa a sc- ! MU ÍUíSÚ Fffílâfl lSIÍ8?Si.J liidiia dc Pihns üiilvorsal, na oceasião e.-.i mie' congressislns o innumcras outras pessoas gra- munte emenda • ; 
««waw» s üjh^í ÈUÍayüítÜJâdU)

navio estavam sendo cinema-I
! movimentos dos navios cie '

Ssf João
ho,!-.; da

jiutlo « liypòtbese
I S.

de uma vingança.
PAULO, ,'l (A. A.) —- Ka estação dc

laip.is, o indivíduo João Brandini, de ^2 nri-Ijios ile edade, casado e lavrador, eslava cn-
[tregiie u übações alcoólicas, na venda dn-
quelle logar, quando entrou um seu compa-
pilieiro, de nome João de tal. Após ligeira
palestra Brandini convidou o rcccm-cliegndo'para beber e. tendo este deixado de. aiinuir

isio convite, Brandini exasperou-se e, num
ímpeto de raiva, desfechou contra João uni
lirojle garrucha, que o feriu gravemente riu
região thoraxica direito, segundo constatou
o medico da Assistência, qua compareceu no
local oni companhia do delegado dc serviço
üa Central. O ferido foi removido para íi
Santa Casa ds Misericórdia.
'—" « ¦ '¦a&t>gBP".(t— •.—¦—.. .i,,— *

O 'imbróglio" alagoano

Guimarães
Assembléa

Sob D presidência do
renlisou-se a sessão dc
Fluminense.

Approvada a ácta, o Sr. Mario Viannaapresentou um projcclo tornando official oCollegio Salcsiano 1I2 Santa Dosa, em Ni-ctheroy,
Oceupando a tribuna o Sr. Sebastião Bar-roso, voltou a tratar dos acontecimentos dç Estiveram

Monte. Verde, dizendo que o revdmo. padre Srs. professÂngelo Bruno c victima de perseguições do I des de Mello
coronel Sérgio Pitta, ali chefe do partido em Mnxluiiliãno
opposição ao governo fluminense. 1 I

A ordem 116 dia foi adiada,

de bordo desse
tograpiindos n
guerni inglez":;,

Uma crise no
_ TOKIO, 3 (Havas) -- O "Nichi Sliimbrun"
informa que o gabinete Okiima resolveu
apresentar ao Miknilo o seu pedido de de-
mi-são.

Jabinete japonez

Primeiro Góngrèssò Brasi-
leiro de Professores de

Odoi

que ocorrcrnina durnnle todo o dia ao Cat
Ide, nossa tnrefa.

O Sr. presidente da Piçpnbiica não desceu
.1 sou gabincle boje. dclehdo-sc durante tod >
o dia jiiiilo a sua Esma. senhora.

•C*5to—p———___

líKOiogia

do de votações, não teve numero para delibe
rar, porquanto só compareceram JS Sra.
deputados.

m*m »-

em
Ala-

límã^Bsipéa na Câmara
O Sr. José Paulino, representante de

|£oas, estreou-se hoje na Câmara.
l)isse que cra tímido nos rcconlros tribu-

iiietos, mas que essa timidez; seria dcsfnrçadn
pela circumslancia dc ser o orador o mais ob-
ficuro de. Alagoas (não npoiados) dessa Ala-
^'i'; c"-'f) autonomia está ameaçada pcio pro-3Çcto de intervenção e cuja vida até agora cor-ri" na máxima trariquillidade.

hora niisler uma fatalidade política,..•-1'ittnlidado 
política? — interroga surpreso

," ar. Ctu-los Leilão.1 —Sim
íessas.,

Quo descora d'alúm••"'. Alfredo de Maya.•- ... dessas que ás vezes nos infelicitam,í:!|;i que o listado de Alagoas fosse tão viva-«ente ferido na dignidade que lhe é devida,'•'¦"lo uma cias unidades da Federação, peloparecer do relator da commissão de cousti-luiçap e justiça.J'^ uma pousa o orador. Consulta o velo-
wo tia casa assim como quem acha ingente otrabalho d ' ' -

A grande sessão de ama-
riha da Liga do Com-

mercio
Xo Centro do Commercio reuniu-se lio

ír.jc no Ministério do Interior o.s
es A. Coelho o Souza e A. Gue-
que furam convidar o Dr. Carlos
liara presidente. de honra do

Congresso Brasileiro de Professores de
pois, conslatt-:! Odontologia. O Sr. ministro tio Interior agra-

dcccii a gentileza do convite c prometteu pre-sidir as sessões do Congresso, pondo á dispo-
sição da-commissão órgiiuisádoru o salão da
Iíibliotiieca Nacional.

Os trabalhos tio Congresso começarão .1 12
do corrente, estando já cm viagem para esta
capital diversos delegados de escolas de odon-
tologia dos Estados.

tarde, crescido numero dc
5.10,

1'Ôra mister uma fatalidade político,
— concluiu rindo o

obst rucçao; c prosegue no mesmo'" com <pm havia começado, calmamente;mosirando (;ue nenhum dos requisitos néces-™a u violenta medida du intervenção fc-
l'-'" 

st' l'-'''i observado 110 seu Estado, onde
P-.'0 na o minimò signal de perturbação da or-"<-m piibliea. Chegado .1 este ponto faz o bis-iico tio projecto do intervenção,
^ajro folhetos, livros c possa .1 ler parece
Vcnção em

negociantes c in-
diistriaes desta praça, para deliberarem sobre
a representação do Centro na sessão que a
Liga do Commercio deve rèalisar amanhã, ás
14 horas, e na qual se pretende proceder á
leitura do protesto conlra a elevação da quo-
ta ouro um todos os direitos aduaneiros e de
outros assumptps dc palpitante nctualldndb
financeira.

• "itr- *

A renda dos nucíeos
co!oniaes

Ao Sr. ininistro da Agricúliura informou o
director do Serviço do Povoamento, que, du
riinto o me:: de agosto ultimo, os colonos In
causados cm diversos núcleos coloniaes re-
colheram aos cofres públicos a importância ile
17:025?!)50, assim discriminada: Nucleo Colo-
nial Visconde de Maná 7:-H-l$Wl; Nucleo Co-
lóniál Aunilnjiolis. 3:H/5$540''; Nucleo Colonial
Ivahy, l:ü73Ç2fiS); Nucleo Colonial lraty, 
lí;i81S4(lí); Nucleo Colonial Ihconfidcnlcs; 
1:2!)8?750; Nucleo Colonial Monção, 1:28fi,?i)25;
Nucleo Colonial Cruz Machado, -IdOsóDi; Nu-
t-Ieo Colonial João Pinheiro, IDóÇi Total,
n.-.ómsm.

Até á presente data, ntlinge a 4'W:179?83fi n
importância total recolhida pelos colonos, cm
pagamentos de lotes, bcmfeitorins e auxílios.
— ' ¦ w8€i»—«

Um "perseguido'' pela
policia...

1 revolver casos mortos de inter-
vários listados lio Brasil, olhando

a minuto para o relógio e altctideh-ipnrtcs fretpicntcs da bancada alagou-
1 que se conservava no recinto á

y™ (to encerrarmos a folha.

minuto

1111:

Â's<ss8âo fila Casna^a
secrclarios,r 

Presiilcnciá, Collarcs Moreira
vesia llibciro e João Bernetta.'¦]{ -i o aeta, foi approvada.• .uio o expediente, que careceu de impor-'"'-'¦'. o Sr. Antônio Carlos falou sobre ouso .vjcysor.
.Passando-se á ordem do dia falaram so-ls,"s orçamentos os Srs. Luiz Dominguesasiles l-illio, ficando este com a palavraf^ia amanhã.

" 's de falar o Sr. José. Paujino, á se-
pnrle da ordem do dia, foi adiada a

S^cmiflo^ do caso de Alagoas;1; * ssísío terminou ás 18 bóraSi

Dc
funda

Vinte~e seis processos e Traz
condemnaçôes!

O ?>" promotor publico offfcreceu hoje de-
milícia perante o jui:< da il" Vara Criminal,
contra Lucas Estevcs, cuja vida é um rosário
dc crimes considerável, üeiiuiicion-o o pro-
motor por haver o aceusado penetrado furti-
vãmente na casa de commodos 11. 2'Xi da rua
do Senado, onde foi preso, sendo em seu poder
encontradas chaves falsas.

O promptuario do aeciisadó, enviado pelo
Gabinete dc Identificação, necusa 2G jiroccs-
sos movidos pela policia e pelas pretorias con-
Ira Lucas Estevcs:

Por dez vc.tcs foi elle recolhido u Detenção e
,'i Correcção, cm cumprimento, de penas impôs-
tas pela justiça. Por esse promptuario se vé
que Lucas já freqüentou quasi todos os dis-
trictos policiaos, e conhece quasi todas as
pretorias do Districto Federal. Quasi Iodos

I esses processos foram movidos contra lisle-
I ves por vadiagem, roubo, furlo c joio,

1 l'm mestre da escola do vicio.! .

, muata» .

O prolongamento
do cáes cio porto

Foi assignado o (ermo do
accordo entre a Unlâo e

íJahn iJackaon
Na secretaria da Viação foi assignado enlre

o Sr, Dr. Tavares de Lyra, por parle do góver-110 federal, c o Sr. Dr. João do Souza Bandci-
ra, na qualidade de. representante da soeieda-
tle. anonyina Sir John Jacksou Limited, o ter-
mo do necordo, declarando que não será assi-
finado o-contrato entre a União c essa com-
panliiã para as obras do prolongamento ib
cães do porto desta capital.

Bor esse. accordo, ambas as parles desistem
do todos 03 direitos a que porventura sc jui-
guem senhores para acatarem o qnc decidir o
tribunal arbitrai já escolhido c por nós noti-
ciado, e se submclteni ás cláusulas já publi-éodãs 110 "Diário Official".

A policia garante que
nem sonha com

conspiração
O Dr. Aurelino Leal, cm conversa com-

npseo, hoje á tarde, no seu gabinete, declarou
tcrmujantcmcnlc que a policia não havia re-
cebido denuncia alguma de conspiração e
que delia soubera pela leitura de alguns
jornaes.

O major Bandeira de Mello, inspector gc-ral dc Segurança, c, portanto, pessoa que em
casos taes não deveria estar alheio, por acaso
junto também a nós, teve oceasião de dizer-
nos no ser interpellndo:

—Nada sei.
A resposta era lacônica e insistimos, per-

guiilando pelas diligencias que a policia jádeveria estar pondo em pratica.—Palavra de honra, disse-nos o major
Bandeira de Mello; não estou procedendo ainvestigações tle espécie alguma a propósito de
ir.es ãssumpfos. Nào sei mesmo de qualquerdenuncia que a policia tenha porventura re-
cebido.

Era o bastante das fontes officiaes. Mas, oboato está ganhando vulto, um dos sempre
apontado como cabeça, victima unia serie dc
vezes da policia, já se diz que fugiu priidcn-temente, e, assim,, talvez com essa animação
n "hydrn" ainda venha a j>ôr a cabeça de
fora, apezar'dc estar já lão dcsmoralisada...

Em" lodo o caso ahi estão as informações
da policia, — ....... .—..-.

Hsqiieceu-se tle citar seus
eollegas tle armas e teve a

acçüo anhiiliadà
Na 2a Vara Federal o 2" tenente do Kxcrci-

to Anlonio Bastos Paes Leme própòz contra
a União uma acção ordinária para o effeito
de lhe ser reconhecido o direito de contar n
antigüidade do posto que tem, a partir de 14
de dezembro de ISOJ, em face da lei 1,8,10,
de JU ed dezembro de 1907, juntando aiiida,
como documento, atléstado do commandntitc
chefe das forças que. operaram 110 sitio de
Bagé, Itio Orando do Sul, jinr oceasião da
revolução ,que assolou esse Estado, cm que
ha referencias de haver o autor abandonado
os estudos para, espontaneamente, collocar-
sc ao lado das forças federaes, por áquella
oceasião, lendo demonstrado sempre dedica-
ção c valor incxccdlvcis, e sido escolhido pa-ra as comniissões ns mais arriscadas. De con-
formidade com isto, pedia o autor fosse rol-
lncao.no almannk dn guerra no logar quelhe competia c não 110 que então oeciipiivn.

Em sentença dc hoje o J)r. Pires e. Albu-
qiíerque julgou nulla a acçáo por não ter o
aulor intimado seus eollegas que se achavam
na escola que o aulor pretendia modifica.',
vislo como, diz o juiz, coinquanlo proposta a
acção contra a União, monos n esta interessa-
va o pleito que áquc-lles officiaes militares,
e, assim, pois, a falta de citação produz mil-'
lidado insanável.

' ' Mt* —_____„

as restricções da
lo!)ó aos officiaes

revolta de J8IIJ e
respeitadas, porém,

ciaes dn

Meara siipprimidns
amnistia concedida em
que tomaram parte na
que gosaram desta graça,as classificações dos iieluae-i off
Marinha dc Guerra e do Exercito, constantes !
dos alnianalis militares, do corrente anno.":

_ Também o Sr. Mendes de Almeida justi-".ficou uma emenda. I
Fnlou por ultimo o Sr. João Luiz Alvos,

que deu, por boje, umas explicações de nio- !
mento, promeltendo estudar o assumpto
mais detidamente, para dar uma resposta I
cabal aos seus anlagonistas.

Combate os argumentos do Sr. Lopes dou-
çalvcs com a premissa dc que a amnistia i
unia lei de favor e os beneficiados por cila
só têm direito ao que lhes é dado. Descn-
volvo considerações juridicas c termina di-
zendo que a mesa não linha acecito o seu
requerimento de urgência, dn véspera, con-
fórnle foi õ seu pensnmento.

O Sr. Urbano lhe tlá explicações,
Sr. João Luiz diz serem satisfatórias.

L', então, suspensa a discussão do proje-cio quasi ás 10 horas.
*mo&m

(pie o

aUm unico orador para
sessão de hoje no

Conselho
O Conselho Municipal teve hnje uma sos-

são que duioii -10 minutos. No expediente
pediu a palavra n Sr. Mendes Tavares pnrndefender-se e explicar as causas pnr que tem
sido atacado pelo deputado Piragibe. A or-
dem do dia foi Ioda approvada, com ex-
cepção do projecto 11. ã!), do 1016, cuja dis-
cussão foi adiada, a requerimento do Sr. lio-
norio Pimentci, bem assim o que trata dos
caixões fúnebres, o qual teve um substllu-
livo apresentado pelo intendente Cictulio dns
Santos. Esse substitutivo foi hoje mesmo á
impressão.

' ¦*(>»» « . 

Em torno da causa do sui-
cidio do corretor Lobo
Ainda se r.mmcnta nas rodas da Bolsa o

suicídio do corretor Lobo, sendo diversas a;
snpposlçõcs feitos sobre o movei tio seu acto,

Aquclle corretor, antes dc sair hontem do
escriptorio para matar-sc, recebeu um telc-
giamnia rayslerioso, dc que ninguém sabe o
conteúdo, não tendo havido siquer a curiosi-
dade tle o saber, nem mesmo a policia.

Conimenta-se também o facto de ter o Sr.Lobo doiis sócios: o Sr. Paulo Berla, n quemo suicida devia a fiança que prestou e um 011-
Ir., com quem elle trabalhava e que figuram,
ambos, enlre os seus credores particulares,si-m que estes, 110 entanto, saibam dos nego-
cies por elle leitos, não havendo lão pouco 113
livro de assentos das transacções effectuadns
ou por cffoctunr, relativamente ás saldas e en-
Ir.-das de. dinheiro.

O movimento sobro as apólices da Prefci-
tora de Béllò Horizonte é avaliado em cerca
de •!()():(KM).s', não se sabendo si a tanto monta
o prejuízo de terceiros.

Seja em obras tle alfaiate,
seja em calçados, seja em cnnii-
saria ou cm qualquer acces-

|sorio da toiletíe masculina,
oiTerecenios Ioda a espécie de
artigos e por preços com que'nenhuma outra casa pode com-
petir.

O publico precisa refleetir
que a nossa secção de

teilOÜS P/l! HOMENS
oecupa uma enorme área cia
nossa casa, eo unico meio quetemos de tornar renumerativo
o espaço que ella oecupa ésortir
a secção de tudo quanto um
homem pode procurar e aos
preços baixos que o publico em I
geral tem o direito de eNJcir
de uma casa como o

mii&E&BsammEiffigmt

As graves irregtílari-
dades do Archivo

Nacional
O Dr. Alcebiades Furtado, para
evitara prisão, vae indemnisar

a Fazenda Nacional
Conforme temos, reiteradas! vezes noticia-

do, pela 2» Vara Federal se. promovo o pro-
cesso crime contra o Dr. Alcebiades Furtado;
autor do pavoroso desvio de moveis, medalha;:,
c outros objcclos de valor, do Archivo Nncio-
nal, de que cra director. Aiipurada, como já
temos publicado, tremendj prova contra o
Dr. Alcebiades Burlado, na formação da eul-
pa, o (iroeurailbr criminal da Bepubliea, Dr.
Silva Cosia, deu parecer nos autos, aprccii\n-
do com vebemencia todas as provas do eslel-
lionato, c opinando afinal pela pronuncia d ri
uccusãdo. Em despacho tio hoje, o subr.liliitó
do juiz federal da 2' Vara pronunciou o Dr.
Alcebiades Furtado, como incurso na smicção
da lei n. 2.110. O Dr. Alcebiades foi intima-
do hoje da pronuncia, mas, como, cm virlii-
do desse despacho tivesse cllo de sc recolher
preso, para aguardar julgamento, preferiu, porsen advogado Dr. Carvalho Mourfio, indem-
nisiir ,-i Fazenda Nacional do prejuízo que deu
aos cofres públicos, durante o tenipo t-ni quefoi director do Archivo. li, assim, requereu
do juizo a necessária gula liara enlregar an
Tlicsmirò Nacional a iuiporUliCi» lotai do es-
lellioiiato. 'j&r"  - --- 1

x.idn
dente
sen
onde

Os Srs. almirante Frontin e coronel Áciiil-?s Pederneiras c demais membros da cnibai-
que vne assistir ã posse, do novo presida H.-publica Argentina, tomaram os
aposentos a.bordo do "Barroso", 

parao transportaram, separadamente, nocorrer do dia, partindo do Arsenal do Ma-riba,
A's 17 horas esteve no "Bar.-oso" o Sr. mi-

nislro argentino, que foi recebido a bordo comas honras que lhe são devidas.
S. ICx. foi .vprecenlar as suas despedidas aos

membros da embaixada, que òffercc.crnm noiv-I rcaqnlíinla da Argentina uma taça decKnmpagtie.
(Js Srs, aliãiranlcs ministro da Marinha ccl efe tio estado-maior também visitaram o"Barroso", em despedida aos embaixadores.

. R;'.llnrroso.f eslá prompto para suspender
as 21) horas em demanda de Buenos Aires.

Goíías Virtuosas de Ernesto
_, Souza
Lunim nemorrhoides, males do uteio,
ovarios, urinas e a própria cystite.

0 Interior de uma casa giianieeitía
com moveis de nosso fabrico
apresenia sempre um aspscüa
— tüisSiíscSo e fera tío vsílgár —
Leandro Martins & C;

OURIVES, S9-41-43
OUVID03?, 93-95.

Um moforneiro evita a
fernpo uma morte

Na rua Itaplru' os bondes dessa linha pas-saiu rente ao passeio. Hoje, estando ali 11brincar a peqtienita Maria de Jesus llezcnde,
com 7 nnnos, residente ã travessa Braz deBarros n. ,'l, quando se approximava um bon-de se-lhe litravesson á frente. Bapido, calmo
o perito, o motorneiro travou o bonde, li-vraudo-a da morte, ficando a pequena somcii-te com ligeiras escoriações; O interessante é
quo o guarda civil dc 1° classe 750 achou ocaso sem importância, indo á delegacia do !)''dislrict-j o propi-lo motorneiro,
mil Albino llodrigues e reside á
Barros, dar conln tio oceorrido.
o ininie da inciiina e icstcniuiilu

cha-

o c liaram.

ncia
que s
rua Mariz e I
citando até j

l que, lotlós, 
'

v m 1 ®
_ Vendas a dinheiro e a prestações. — il, lai-^o àsUi-iücii; t), ijuiito au portão da orilem) SüÜZa BaPtÍS-IA i- COMP.

1 odos os tVeguézes que compram moveis
Red-Stat-

llizoill quo elles são¦ os mais iiiòilcriius,
os mais flegiintes,
os nmis ilclicadus,
us mais bem ucitlinilos
c 03 mais fuceis de pagar.

GONÇALVES DIAS, 71.
XTR.XJC3.tTAY^VlTA, 82,

LÔTERÍA DA BAHIA"
Resumo dos prêmios da

loteria do plano n. lfí, r
íi presidência do Sr. Dr. Edgnii
4Í577
•1107.',  
;"mS17:;
19-108
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i!l):l extracção da
lisiida hoje sob
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SEGUNDO CLICHÊ

Qql
Dm conflicto na

PÉa_do
Dous feridos gravemente

Cerco, du» 18 Imraii, cm uma fundição, nn
wii-.ita do C11J11 n. 1», siirilln entre dous OjiB-
5-flrlos furte discussão, lira o movei questões
«lu sor viço. Dispensados pelo respectivo clIO-
fa da iifficlnii, vieram pura run, continuou-
«In a discutir. Iim dado momento, um iloj
Iconleitdoros sncou do um rhvòlver, fitzondo
\ itrlos disparos conlrn o outro, os quaes, or«
l-iiiido o alvo lU-sejiido, foriiui atllnglr a Iim
trnnsuiltllu que passava próximo. «• ilosor-
dolro, conhecido por "Poqiiniilno . que por
mi passava na occnslüo, nltendondo a sem
liisllnclos sanguinário*, vibrou nas costas do
atirador uma profunda facada.

Os dous feridos foram conduzidos para a
Asslstencln, lendo comparoüido ao local o
comiiilssnrlo Mello, do W dUlrlcto, que nflo
con-:r«iiiu prender ninguém.

Ç %m® ü® Santa (8atf_a-
ff_g_a esta satisfeito

. cosia o ascoríio
r h.oiuanopoi.is, :i (A. A.) — Tém sido

llnniimcrns c< inanlfcslaçõcs populares a fa-
vir elo aelo dn governo ncceitnndo o nccÔrib
«obre 11 questão de limites com o Paraná.

LOTERIA FEDERAL
lU-Mimo dos |iromios da lolerlfl da (!n))llnl

Pmlornl, plano n, üll, oKtrnhldn liojoi
f,l ijja  iiOiflOOgufll)
31820 - Jlilltlüííitlil
Hllllll  1 lOOOiOUH
aiinn  1 iiinoíiiiin
aa7!M  liüutiçiiuü

——#
Denun «Wn» ,

Antlii VJ3 Cabrn
MiiiKrno  Pi»»* '•nt<»
Ido  009 J.cão
Snlloiido Vno \

paru (imim/idi

É& fsatí É&
•llll 158 »8Ó

iiiM>_,iM><-__w_M___________^___t,___m_»-w----__w»-w''ia —1 — m

O Lopes
I." quom di a lortunn mau rápida nm Iotárias c clle-

teca iiioloroí víiiinconi no pulilico.
Caiu uiairi?, rua iluvlilor ).''l — Hllsõi Ouvidor

161; Qullaiiilu, "ti; 1'iiiiiclrn de Março, M, l>. Ilslaclotla
Sá, Kti; fjoiiurul Cuinam, OU!). — S. Pajilui ma Qulnio
de Novembro, 50.

Dp. Caetano da Silva
Moléstias do pulmão, K. Uru^uayatia 33

Das 3 ás 4.

OIÉIifiSSÈ
i s? li-ta

¦¦ C ¦¦'

111|- A desordem em
Fnburgo

•-••«-»

Os que poderão moran
na ilha das Cobras

O Sr. nlmlrnnlo Alexandrino dc Alencar
frndo resolvido penniltlr que, somente resj-
dl in nn ilha dos Cobras os íuneeionarins jnl-
lltnrcs e civis i|ttc a tal forem obrigados por

'força ele disposições regulanienlares recom-
j-.iendoii aos chefes das repartições de Man-
Siha quo providenciem no sentido ele ser aquel-

Ia resolução observatla rigorosamente.í
fma íioiiieaçrio para o í. N.

dc Musica
O Sr. ministro do Interior nomeou o Sr.

Jiriinni dn Costa llraga para exercer, interi-
• nnincnle, o logar dc adjunto de piano üo

i Instituto Nacional ele Musica.
__— ¦ «no»—
•Economisam-sc os metaes

O Sr. almirante Gnrnicr, cliefe <lo estado-
Bi f.ior da Armada, determinou nos commnn-
-«'iintes das divisões navaes, navios soltos, cor
res t- estabelecimentos da Marinha, que laçam
«molhei- á llireclorla do Armamento os esto-
.¦¦c-> metallicoa dc fuzil Mniisor, afim dc serem
únioveitadoi na Fabrica de Cartuchos do
'Jíjierciló.

Vencravcl Irmandade do S, S. Sacramento, Simlo
Antônio dos Pobres e Nossa Senhora dos

Prazeres
COM.MIÍNDADÒR AI.KXANWUÍ AFFONSO

DA 1IOCIIA SiVTTAMINI
Esta veueravel irinaiiiliule fará c-e-le-

brar amanhã, l do corrente, unia mis-
sa por alui.* do nosso irmão definidor
commoudailor ALEXANDIU5 AFFONSO
I)A ÍIÜOIIA SATTAMINI. De ordem do
nosso caríssimo irmão viec-provedor,

convido a Exina. familia. parentes 0 ainigosdo
extineto c bem assim a todos os nossos irmãos
em geral para nssslstir a este neto de religião
e caridade;

Secretaria, .'I cie outubro de líHii. .— O se-
crcliuio, João de Araújo Monteiro.

O. Clara Maria ds Souza
José tlc Macalhãcs Pacheco Juiiior c

senhora, AugU8to da Costa 1'cnna e se--
nhorn, Elsn Pereira de Souza, Oscar,
Clura, Margarida o Ernanl tlc Maga-

ir IhSeo Pacheco, agradecem pcnhoradlssl-«2- mos ás pessoas quc- acompanharam os
1 entoa niortaCs ele s,ua querida ave» D. CLAltA
MARIA DK SOUZA, c as convidam para as-
ülftir á missa cie st-iimo dia i|ue, pelo cter i
repousei de sua alma, será celebrada amanhã,
quarta-feira, A elo corrente, ás U I - horas, nu
egreja da Imniaculada Conceição, á rua (íene-
ral Câmara. Ik-sde já se confessam muito
gratos aos ejuc comparecerem a esse acto de
religião.
BtSnnÊâ jWWBWÉW^HBB^^WBWB^Mj«^g^^gB^gró^MPgra

Exercícios especíaes de
artilharia pesada ede

ti»- -*«»—

A semanal de hoje na
S. N. A.

Rcalisou-se boje a habitual sessão semanal
'da Sociedade Nacional tle Agricultura. Frcsi-

i!iti-o o Sr. Dr. Miguel Calmon. l-oi lido far-
to expediente; ein que se destacavam offiçlos
do Sr ministro do Exterior, interino, pediu-

Ido duelos para a propaganda econômica <lo
Hi^sil no estrangeiro; e elos Srs. governador
de Sergipe e presidente ele Minas «ieraes, in-

'serc.vendo esses Estados como sócios remidos
da sociedade. , . ,

O Sr. Dr. Carvalho Borges Júnior leu seu
íparecer contrario no projecto ele uma_ escola
¦rural, do Sr. João José ilodrigues Vieira.

O que por lá tem havida
por gs;o3 oito dias

CÜYA1U' 'J!l ('.\. A.) (IteliiriliMln) — A
deitegnvão dn "Jiiilicns-corpus" requerido flo
SuiirOlllO 'Iribiliial 

pelo güUUl-nl CaeUuu th'
Aluitt|iiorqiia provocou cousldornvol nbnlo
eiii tinla-t ,is classes, como era du cipernr,
dolorniliiando liiionso niovliueuto nnpuliir
por tolai as ruas e praças

A pnll.-iii tem ciupregiiilo o maior otforco
o «fiiTitiii para inauter n ootlam, OVlUr.eln
violoiis?a«. C general Cnmpo.i está tlesoiiviil-
vciiiln i mnximn m-Uvldadu c vigllniicla liara
(H-egurnr a pau publica.

Ali n dc npoinr o pi-csldcnlc d« Estado so
ii) i:n Miiiiiiu dcslfl cidade reiva dc tr.-i mil
luniH-nr, lendo ti fivutu ninlgos da suui.ç.io.

CUYAHA', -I (A. A.) iltetnrdiido) —
Coiitliiunm nflltadlssliuos os auhnos, nu tato
da grávida le do moinou to,

Apezar dn crescente indignação conlra 0J
scdleiosot, a Asaomblén funcclonoii hoje,
domingo, com toda a llbcrdtido, graças nu
ncceiiliiado respeito do povo ii autoridade
dn general Cninpos.

o, deputados volurnm um projecto dc lei
reduzindo o numero do deputados quu de-
vam processar o presidente d<> Eslado, por
nflo li.-ivei- nclualincnla o numero exigido
pela lei vigente. Foram também pronuncia-dos discursos conlra u pessoa do general
Cnolmio de Albuquerque,

IU-ce.-i-sc quo a policia o o próprio go-
nt-ral Campos, apezar elos seus esforceis, nflo
possam conter a onda popular. A policia,
tendo sciencia de i|tki sc arma um trama na
capital, vae proceder a cautelosas syndi-

CUYÀBA,( 2.'» (A. A.) (holárdailo) —
Continua » agitação popular. Agentes
policia, sabendo a existência de armas
guerra no hotel Cosmopolita, procederam
a rigorosa busca, encontrando no locai
versos capangas armados a Mau ser o Win-
clie.stcr, armas que foram arrecadadas juu-
lamente eom as munições.

Graças n intervenção do general Campos
foi evitado um conflicto entro situacionistas
c opposlcioilistas. O general Campos, pos-
SÍlido de toda a energia e calma, ntrnveí-
soti-se entre os dous grupos c aconselhou-
lhes moderação e ordem, nn que foi por
fim nllcndido.

Todos os deputados presentes, o juiz fe-
dernl c o vlcc-prcsidcntc do Estado, receio-
sos tlennle da agitação, foram, pelo gene-
ral Campos, recolhidos ao Quartel General,
onde foram cercados de todas as garantias.

Os deputados deixaram de comparecer
beije á Assembléa.

Hciítinciarnm o.-; seus mandatos os clepu-
ta-.los Trigo de Loureiro, Marinho ItcgO.

liecolioraoi do Frlbiirgo, dnlndo do liotifem,
O hCgllIlllO tclMgl'IIUIIIIIIi"A chliulc continua debaixo do «ravos
nmonçns dc perlurbnçílo «In ordem, Os culio-
glos coiisorvam-so foohndos, por obilrucçflo
das creiuiçtt», deiinlü du ti|innrato das forças.
A cobmnçn dn imposto dn iulho foi i-fl.viii.i-
d,1 notf lunei-liiiiíirlos du 1'ivlelliir.i iii-onipu-
nliniios de nollcln.es, Os acouguas, foclianini
SUOR porliis, pr.jiiilleiiniln a pnpuliiçào o 0
comtnurclo, O dosrespolto do governo nos su-
nreiuiis tllrfillos do iiiunielplo, ampariidos pe-
Io tribunal, revolta n populiiçào — "A Pai",

¦ . » mmvm »¦ —

engenharia

-1»_w
'Reunião dos coadjuvantes

de ensino
, - Sob a presidência do professor I-rontclmo

Si vero e secretariado jielos professores Joan-
lua Costa c 1-ortunato Leite, realispu-se hoje
'ái 14 horas, na rua Sete ele Setembro n. fM,
ia terceira reunião dos coadjuvantes de ensino,
íá qual compareceram 71) professores noetur-

' Ò' professor Paulo Chaves, em rápido dis-
iclirso, seientificou aos presentes do obtido
Ipeln commissão de que fez parte, para pro-
curar o Dr. prefeito do Districto Federal.

Por proposta da professora Joanna Costa foi
'nomeada uma commissão composta elos pro-

fe-sores presentes á reunião, para procurar,'ás 18 e meia horas dc. quinla-feira ò Conselho
'Municipal. Nada mais havendo a tratar, loi
encerrada a sessão.

i e-e-Cf-o-o-G-o-oo-o-o-o-o-o-ç.

10 MERCAI DE CIMEJP
No entreposto de S. Dlogò !^

¦O tre inchcgou á hora.
.Vendidos: 478 3(4 r„ 63 p., 13 c. e 43 V.
'Os preços foram os seguintes; rezes, dc

>£700 a §780; porcos, de 1Ç000 a 1Ç100; car-
íieiros, a 1ÇÍ!00; vitcllos, a $800. _. 

'' —

No matadouro da Penha I

iAbatidas hoje 18 rezes. ,$j
(Exportação . •' j
'Oliveira Irmãos & C. abateram 480 rezes

ipai-a a exportação. Ein Santa Cruz foram rc-
jeitadas 4,

amanhã, crouf-au-ptol
«3"A Casa Assembléa, restaurante de primei-

ira ordem, tem diariamente o mais variado"*mcmi" e os memores vinhos. Hua da Assem-
(bJéa, 79. Proprietário. Ottomar Moller.
,, 1 «i>i> 
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illesam-se amanliã as seguintes: ¦••!'"'•,
¦ L>. Clara Maria de Souza, ás 9 1|2, na egre

Ía 
da lniihaculada Conceição, á rua General

•nmnro; Júlio Bnllá, ás 9 1|2, na nialriz de
S. José; almirante Eduardo Waiidcukolle, ás
i), na egreja tle Santo Affonso; Alberto dc
jFiiula Antunes, ás 9, na egreja do Ctirmo; Pe-
tiro Celestino Leal ás 9, na matriz do lis-
pirilo Souto tio Maracanã; professor João
Antônio tle Azevedo, ás 9 1!'J, na egreja tle
S. Francisco de Paula; D. Maria Mcri.cia Lei-
le ele Araújo, ás 8 l\2, na egreja de Nossa Se-
íliliora Mãe elos Homens; Augusto Barroso, áf
'S^ na egreja do Divino Salvador, na Piedade.

pNTEUHOS
—Serão inlitimados amanhã;
No cemitério ele S. Francisco Xavier: os

^íenore.s Olga, filha ele Francisco Duarte,'.saindo o enterro ás 9 horas, ela rua José
llygino ii. 7li; Euriicc, filha ele Francisco Pe-
reira Martins, saindo o ataude também ás 9
'horas, ela rua Aristidcs Lobo n| 259; Ujnlm.1,
(filho de Victorino Pereira Soares saindo o
feretro Ú3 10 lioras, da rua Barão o!e Mesqui-
Ia n. 548, c Pnulinp, filho ele Pnulino Zçfiro,'saindo o esquifo ás 14 lioras, da rua Dr. Gar-
¦ior u, '23, casa III. •••¦-'•

Em proscguiinçuln das manobras deter-
minadas liara as forças ela õ" região mi li—
lar, o 1" de engenharia e a fortaleza dc Pão
João iniciaram hoje os seus exercícios espe-
ciaes de artilharia pesada e de engenhai'.-!,

O prográmina desses exercícios, que come-
çou u ser desenvolvido liontcni pela fortaleza
dc S. João, é o scgtiinle :

Dia 2, hoiitçm — A fortaleza recebeu or-
dem de apresta'r-sc para oppdr resistência a
uma esquadra que vom do norte. Todas .v;
providencias são i imadas para quc ele lho-
mciilo se possa entrar em acção. A' tarde
teria recebido aviso dc que a esquadra havia
apparccitlò, Conliiiuain as guarniçiies de so-
bre aviso e, durante n noite, foi leito um
serviço, tão completo quanto foi possivei,
de vigilância.

Dia 3, hoje — Novo aviso, pela manha,
ele que a esquadra navega intuo á barra;
mais tarde é feita a çommiinicação dc que
uni poderoso couraçado, destacando-se ela es-
quadra, abrigou-se atrás ela ilha do Páe, em
posição dc bombardear a fortaleza; as b.i-
lerlas "Mallet" e "Marques Porto" recebem
ordem de entrar em acção; será. então, fei-
to, pelas duas baterias, o tiro indirecto so-
bre a ilha elo Páe (tiro indirecto de alvo
supposto fixo). .Vs 14 horas retira-se o
couraçado; continua o serviço de vigilância
c procede-sc ao remuniciauiiuilo das bale-
rias.

Dia 4 — Bcappareee a esquadra, quc bom-
bardea a fortaleza; as mesmas baterias re»
spoutlem eom intenso fogo (iiro directo cm
alvo movei); a esquadra retira-se; continua
o serviço de vigilância.

Dia 5 — A fortaleza, de manhã, recebe
aviso de que a esquadra effectua na Praia
Vermelha desembarque de forças, epie pro-
curam atacar a fortaleza pelo caminho ela
pedreira ali existente, em poutões; a forta-
leza defende-se por esse lado, com todos os
elementos ele defesa movei de quc dispõe, ao
mesmo tempo que responde no bombardèa-
mento tlc unidade da esquadra.

Nos primeiros dias serão leitos trabalhos
de sapa.

O Io regimento de engenharia, concomi-
lanle, iniciou hoje, como dissemos acima,
os seus exercícios.

Damos a seguir o thema desses exercicios
desenvolvidos hoje c dos que o serão
amanhã:

Dia 2 — Ia companhia — Recohhecimen-
to do terreno para unia construcção defen-
siva. Preparo de campo de tiro. Construcção
de uma trincheira offcrccctido flanco e fren-
le aos fogos inimigos.

2a companhia — Construcção e levanta-
mento dc linhas telegraphiens e teleplidnicas.
Novo lançamento, ligando Realengo, através
elo morro do Capão, ao quartel e ponte Pi-
raquara.

3a companhia — Reconhecimento de cur-
sos cVagtia. Operações, coiislrucções dc pon-
tes, etc.

Dia 3 — 1* companhia — Construcção de
uma trincheira blindada e reforçada, com
câmaras dc repouso, posto dn observação, ca-
yidades para viveres e munições, etc.

2a companhia — Acampamento na estra-
da de Gii-icinô. Reparação da linha permn-
neiilc; montagem no acampamento de um
centro de cominunicações clcctricas, irra-
diniido para o quartel (do Io de engenharia)
pelas permanentes, aéreas e rastejantes para
o sitio Giiaraciaba, morro da Arvore Sceea
e obras da Ia companhia. Estas estações se-
rão ligadas por uma rede telegi-aphica opli-
ca, tendo como centro o morro da Arvore
Sceca.

3a companhia — Cònsirucgüo tle balsas tle
barris; montagem e desinoiilagcni de pontes
c ancoragem.

-«!*e»-
OLIVIER ° ''eln)'fi0 '1"° gariinle u hvgienp coni-" pleta ila cabeça, produz cahellos lòrlos-osoilosos. Vi,||,0 asoüü. -Nas porlinmirias e á rua Cru-
gunyaim n. üü.

Roubando as fechaduras
E. F. C. do Brasil

O guarda civil reserva n. 246, que, confor-
me noticiámos, foi preso quando tentava
roubar fechaduras dos trens da li. F. C. elo
Binsil, foi hoje a exame de sanidade, por se
desconfiar estar o mesmo soffrendo das fa-
cüldndcs meatncs.

1 _>0|B» I ¦

Continua a venda das usinas
campísías

CAMPOS, 2 (-A NOITE) (Retardado)—Cons-
ta que a firma Brandão & O. tem ajustada ti
venda das usinas Barcellos, Dóré c Santo Au-
tonio pelo preço de U.õOO contos.

de
de
ali
di-

Amarilio de Almeid Silva Fontes. Fala-

. i '• ¦
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4C0NTECÍMENT0
memorável de hontem com
a apresentação da obra
assombrosamente arrojada 5

IlilIIClML
ou

se que outros pretendem renunciar.
Seguiram no paquete "Pará", para Co-

riinihá os deputados Ângelo e Pj-ladesi Re-
liua, João de Castro, major Eliodoro Sodré
c Mnvighicr.

A cidade vae voltando á calma habitual.
CUVAHA', 27 (A. A.) (netardndo) — A

eidatlc permanece em calma.
Rcnvcltcrnm officios, resignando os seus

mandatos, njém dos deputados já enumera-
dos, os Srs. Generoso Siqueira. João I.ou-
rci-.ço. Aniccto Botelho, Theophilo llcncdicto
Leito e Júlio Muller.

Os Srs. Escolaslico Virginio, vice-presi-
tlenle elo Estado, c Hcrmenegildo dc Fi>:ue;-
redo, )irefeito municipal dc CuyabA, lambem
renuiiciariim, rcinetleiulo officios ao ]>resi-
dente do Estado, cpiniriunicando o facto.

O deputado tenente Pitalugn, na epiallda-
dc ele 1" secretario ela Assembléa. endereçou
ao presidente do Estudo um officio eommu-
nicantlo-lbc a renuncia de 14 deputados.

CUYABA', 30 (A. A.) (Retardado) — Em
virtude do officio do secretario da Assem-
liléa, tenente Pitaluga, cominuiiicantlo ao
presidente elo Estado a existência de di ver-
sas vagas naquclla corporação; S. Ex. cm
dccrclo honlcm publicado, marcou para _.'!1ile outubro próximo vindouro as eleições
para o preenchimento dessas vagas.

Hoje reuniu-se extraordinariamente n Ca-
mar.a Municipal desta capital, tomando co-
nliccimcnto dn renuncia do intendente e vi-
ce-intendentes, Srs. Hermciicgildo de Figuei-
redo, José IJouret e Franltlin dc Moura, teu-
elo sido nomeado pela Câmara, para exercer
o cargo de intendente, o cidadão José An-
tonio ele Souza Albuquerque, epie em segui-
ela prestou compromisso e foi empossado.

O presidente da Assembléa, deputado
Francisco Pinto, offieiou hoje ao general
Campos dispensando e agradecendo os ser-
viços prestados pela força federal, que g^-
í-nnlin o livre funecionamentò ela Assem-
bléa, visto não estar funccioiiando por falia
dc numero.

A cidade voltou A sua situação normal.
CUYABA', 2 (A. A.) (Retardado) — Con-

tinúa em tr.-mquillidade a capital.
Entre os deputados que não renunciaram

os seus mandatos estão o tenente Pitáluga e
Francisco Pinto, respectivamente secretario
e presidente da Assembléa.

Pelo interior do Estado ha calma, excc-
pto cm Coxim, onde se diz os ânimos ainda
não aplacaram.

Espera-se que o ex-major Gomes dissolva
os grupos cl-j forças que ali se acham.

Novo telcigramma recebeu hoje o general
Caetano de Faria, ministro da Guerra, do ge-
ner.il Carlos Campos, communicanilo ler en-
Irado cm perfeita normalidade a vida cm
Cuyabá, quc esteve por momentos pertur-
batia, reinando ordem no Eslado.

i 1 -fl3^ÇT-"t

Invasão dos Estados Unidos
da America do Norte

confirmou a tradição privi egiada!!

Centenas de urâiericanos do
Norío o constataram 1

E o spsn!b3ífi© carioca,que du-
rante as «matinécs» c «soirécs» abri-
lhantou os doírados salões da bella casa

fremiu, chorou, applaudiu!
I.=_=___==_ HOJE —
| continua a brilhante serie !;!oriosa !

¦_s«s=—
Bríncandocom urnaespingar-

da, um menor matou um
homem

PORTO ALEGRE, :i (A.' A.) --> No ultimo
cloiiiiiiKO, durante um pic-hic, o menor Athoo
Gasjiarello, de llí annos cie cdade, encontrai]-
tio uma espingarda, começou a brincar com
cila, Em dado momento a arma disparou,
matando Atalidio José da Cunha, ele Ul annos
de edade que,, junto a tuna arvore, couversa-
va com a noiva.

—aflQgflMM—<-

A8 MISÉRIAS DA POLÍTICA

O prefeito e o con-
sulfor

O dccrclo ii. aO-i, do U de agosto du 1003,
a o du ii, 1,080, de ti du novembro de liiliíi,
conferem an coiiMillur jurídico <i i IMefelliiiu
ns ntli-ihulçòcti de tini- parecer Mibru (li quo-
RtOos rrliitlviiH ii legislação 8 pnlieiii muillul*
p,il, procurando assegurar ns Inloroiscn da
luiinlclpillidildc, tNpre.-iSii.i cm h-1, du lnfor>
unir suliiv ns liifrneçúcs du pinturas c su.i
Iiileiiiivliiçiui, snbru lis qucstücs de cnr.ictci
cuiiU'iiclii-,o e mliniiii-lralirn, soliru alU-naçAo,
pormutn, locneflo u nrroiidntnòiito du bons
iiiuiin-ip.ics, hobiu npuboiitudorlns, Jubllaçiius,
griilificaçôi-s nddlclomies, pensões e munleplo
ilos ciupivgitdiis e sobre transferencias c
nvorbnçôcfl de IiiiuiovcIb, oin virtude du seu-
tuiiçns cslraiigelra.s OU proferidas nos Irlbu-
unes mu-lonui-s, ealicuilo-lhe ainda u ròdncçflo
tia mlniila dos contratos cclubrndos, E\ ei-
mo se vi), vasto o campo dn sua compolciiciit,
larga u usplicra du seu pronunciamento, i. os
iiiilcccssorc. do Sr. Dr. Azevedo Sodré. nbe-
dleiiies aos ilispnslllvns logacs, siiliurtlliindos
ao ciimpriiiieiito do dever, senipro procuraram
ouvir a esclarecida oplulflo do jitrisconsulto
encai-regailn ile tão delicada tarefa.

O prefeito familiar, porém, deseuvollo na
sua aeçãn adniitilstr.itiv.i, deseiifreadn na pr.t-
IL-.t de llleg.illdadoB, cscandulos u nllentndos,
houve por bem dispensai- os esclarccimenlo.t
daquellu alto funecionario, para, ao perpetrai-
iuiiuor.iliil.iiies e violações, não ler de osbttt'-
mr du encontro aos enunciados da Jurlsnrti-
delicia, vasados tle aceordo com a verdade e
eom a justiça, 1'arn não cnellCl- esta nota de
cojiiosas citações basta dizer qm- foi assim
no iiiítcreililavel negocio da compra da cnsa
u na inaudita concessão á l.ighl, Não ohstan-
te a gravidade das duas deliberações, não se
solicitou a opinião da voz competente, K as-
sim sc realisoii a indecência caraclerisada pe-Ia uequl .Içãn do prcdio pertenccnlc A Com-
pilllllla A Equilntlvn, de quc ê director em ef-
fcctlvo exercício o Dr. Azevedo Sodré, sendo
elle mesmo, como administrador do munici-
pio, o comprador, isso depois de, com e> tes-
teniunlio ele .sua ttsslgllittura, haver assevera-
do pela imprensa nflo apresentar o immòvcl
as condições desejáveis para n realisação da
traiisacçào. Ilepiitllados os conselhos do con-
sullor jurídico, foram jirocurntlos, para essa
operação, os argumentos favoráveis de um
dos procuradores da Prefeitura, esquecendo-
se epie a fniieção destes, de antemão traçada,
é para ser exercitada em Juizo, quando a cdt-
lidade tiver alguma causa cm liligio,

O mesmo aconteceu nn polpudo c rovoltnn-
to favor concedido á poderosa empresa deviação urbana. A magiiniilmidadc do prefeitodispensou-a de construir, como era de iuso-
pliismavel obrigação, o trecho da linha darua Aguiar, sob o fundamento ela falta de
material, cm virtude principalmente da tre-mentia conflagração europeu. Entretanto, nnmesma oceasião, sem ao menos o escoamento
ele algum proso, como o pudor aconselhava,
como a seriedade impunha, como a compôs-
turn exigia, o Dr. Sodré fez a assombrosa doa-
ção tio prolongamento da linha de Cascada-ra a Santa Cruz, com um tal montão de vau-tagens e benefícios, que a sua demissão a bemdo serviço publico seria uma realidade si vi
presidência da Republica estivesse quem ze-lasse pela respeitabilidade do seu importantecargo. Ainda dsla feita o consultor jurídiconao foi chamado a falar, contentando-se o

.doador com os informes do mesmo procura-dor, sempre o mesmo, sempre complacente,
sempre disposto a opinar em harmonia comns pictençôcs do governador da cidadeEsse despreso pelas normas Iegaes eleti mar-gem a uni protesto que vale por uma ver-dadeira humilhação para quem dirige os des-Unos do município, O consultor jurídico, coinrazão offcndldo cm seus brios dc funccioiia-rio compenetrado da sua missão, com fun-(lamento molestado pela inadmissível descon-suleração para com a majestade cia sua iiivei-titlurn, elaborou um vibrante protesto, encie-recado ao prefeito, documento dc subido va-Ior, onde cm linguagem elevada e digna oilluslrc signatário reclama contra n desvir-tiiamcnlo poslo em execução. Recebido o pa-pe] cm que um despacho é pedido, o prefei-to lamiliar ha muilo3 dias que lhe não dá so-litção, envergonhado, sem duvida. <la posiçãoem epie sc acha, contrafeito, comprimido, yen-elo epie os seus actos provocam reclamações
daquella ordem,

li' a primeira vez quc uma reclamação des-sa natureza é dirigida ao governante da ca-pitai ela Republica. O Dr. Sodré pode vau-gloriar-se tle figurar como o primeiro a «cr
assim altingido.

Bricio Filho
¦t_- lüB/Bj

iniiB«iÉ^i|'^

ERNESTO SOUZA
Dyspcpsia. Más digestões. In-
njípclcuciit, enxaqueca, pnlpi-
—lácõcs. Figado; hileslinos—

Deposito—Primeiro ile lltírço li
«9*6»"

ATE' QUE AFINAL!
v'ão-se acabar* as almanjarras

da Cortíral
O Sr. director da Central resolveu acabar

com os' varejos ele cigarros e charutos da es-
tacão Central. S. S. baixou hoje uma ordem
no sentido ele serem a» alinahjarras respecti-
vas removidas, ciando, para isso, o praso até
31 de dezembro, bem como uni balcão tle cal-
do de caiina que também ali existe. A' Asso-
eiação de Auxílios Mútuos será concedido
apenas o fuiiccionamenlo de uni único vare-
jo, ele janeiro em eleante.

<K_4Q0n

Aos amadores da chie-
matographia

Uma empresa cincmalographica estrangeira,
cpic tem por fim iniciar no paiz a industria de
' films" dramáticos, verdadeiramente arlisti-
cos, deseja entrar cm relação com pessoas, de
ambos os sexos, que sintam vocação por essa
arle, e epie queiram a cila se dedicar com pro-
veito. Dirigir-se á rua S. José n. 81, Io andar
chis 10 ás 11 lioras da manhã.

—g&fe_ai |
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O menor Manoel Bernardo da Costa, pela
manhã de boje, após ligeira discussão com
um seu companheiro de nome Carlos, á por-
Ia de uma Inverno no morro elos Uruhii's,
próximo ao logar denominado Campo da Ko-
lija, recebeu uma tacada que lhe vibrou Cai-
los nas costas.

.Manoel, completamente banhado em san-
gue, foi conduzido até á delegacia do 20" dis-
Iricto, onde recebeu os primeiros curativos
ela Assistência e. recolheu-se á Santa («asa.

Manoel é filho de Eduardo Augusto da
Costa, tem 1-1 annos s reside á rua Antônio
Sá n. 2, nnqucllc morro.

Carlos, que tem ll> annos c é visinho da
vietima, cvndiu-se após o delicio, abrindo a
policia do !:U° districto rigoroso inquérito.

I©itóai_--li-:® m Isteas
i© sé£a

João Luiz, estabelecido á rua Tobias Bar-
reto n. 18-1, queixou-se á ínspeetoria ele Se-
gurança Publica de quc fora roubado cm 12
blusas de sela no valor de 120tf000,

A policia descobriu o ladrão, que era o ara-
be Abvalião Jorge, apprcheiidcndo as blusas.

Os empregados dos TeSegra-
phos do Peru em a^éve

LIMA, 3 (A, A.) — Os empregados dos Tc-
legraphos declararam-se cm parede.

-»-_s«e-
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Poloata

No seu palacclc, e em audiência especial, o
Sr. conselheiro Huy Barbosa recebeu hoje a
commissão directora ela Sociedade Polaca no
Hio ele Janeiro, a qual era constituída pelos
Srs. Leonardo Kaczmarluc-wicz, presidente,
Tbeoçloro Michalslti e Sra. Tecla Czarniçckà,
a qual foi levar a S. lix. a mensagem da co-
lonia polaca da America do Sul, que lhe con-
fere as funcçSes de advogado e defensor ela
liberdade e ela independência da Polônia, no
Congresso da Paz, que traçará os limites Tu-
turos do mappa da Europa.

A commissão foi apresentada ao Sr. Ruy
Barbosa pelos Drs. Oscar e Oswaldo 1'rzewo-
dòwki, que são os autores ela mensagem; que
deverá ser publicada, na integra, pela impren-
sa do paiz.

O conselheiro Ruy Barbosa recebeu gentil-
mente os representantes da colônia polaca,
iiceeitou a incumbência que elles lhe confia-
ram c prometteu o seu esforço em prol da
causa da Polônia, levando aos povos europeus
os desejos c aspirações tão justas dos polacos
do Novo Mundo.

O Sr. Ruy Barbosa referiu-se á sympathiá
que o Brasil sempre manifestou pela Polônia
c moslrou-se satisfeito pela honra que lhe
foi conferida, pelos filhos dessa torro, entre-
gnndo-lhe a defesa dos seus direitos.

¦¦¦¦¦ '"¦ ¦" — ' I mVfá$B*>

oi preso em São Paulo
«Homem da Natureza»

S. PAULO, 3 (A. A.) — Foi detido hontem,
pela policia, por perturbar a ordem publica,
o chamado "Homem ela Natureza", espécie
de "camelot", epie faz conferências nas ruas,
precdnisaiido o tratamento por hervas, fru-
tas e água, coudcmiiaiído os vestuários pesa-
dos, etc. Mais tarde, o mesmo indivíduo foi
posto em liberdade.
——— > ¦*^t_>flá*" t i ¦—!¦¦ ¦ ¦¦¦ ...i

Foi encontrado morto em
baixo de uma ponte

TRATA-SE DE UM ACCIDENTE
Na autópsia procedida esta manhã no cada-

ver do desconhecido encontrado em baixo de
uma ponte, na estação de Deodoro, conforme
iielieiáiuos, os médicos legislas constataram
tratar-se de um accidente o deram como "cau-
sa-mdrtis" congestão cerebral.

O cadáver foi photographatlo antes ele ser
dado á sepultura, por não tlif sido tcstabelc

jeida a sua identidade..;

¦—— • —¦ -
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Cabaret Resíaurant do Club
Tenentes do Diabo

Avenida Kto Branco, 179
bA GIOGONOA

Cnntora italo-argentino
IíA BEIíIíA SISibSANA-'"'Cançonctista internacional----- - -
Todos as noites, a partir cias 9 ho-
ras, o mais retumbante suecesso pela
troupe de artistas sob a direcção do

cabaretier ANDRÉ' DUMANOIR
Apacliiiielte
Vera I.ys
1'Ior tle Cuba:..
1'opd llüiitenegi-o
lii.iuiu
Hiisila
l.a Gioconila,...
Lalícllu Silliunii

_*33Dg]

Kstrclla liiuiiillitl.
UiiiiMii-iiia clasfic.i.
Cantará á Iraiislorniação,
Duetlü lyrico
Ciinçoiictibla pni-tuguozo,Cantora mexicana.
Cnntora italo-iirgeiitiiio
Cttiiçohctista internacional.

Váriutiii curpo dc bailes.
Suecesso pela TZi-
íiANEORGilESTÈKil
Brevemente

Novas estréas
S___3^___@gS^__I____lS_l__
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Amanha o "91" vae dar o as.
salto a um botequim e a uma

casa dc banhos...
—«—

Sftrlnm voluntários ?
O llio Inteiro assistiu, odlflcndo, no maiinh

fico i-speclaeiilo •!¦.•. noiuiot Juveu-, volunlj,
im. ipie »u Hilnjilarniu tílu liem c cm tu,
piit-co loiniio lis durou ri-griis dn dliclplliiii
inililni'. Pola Imiiii IÍM>e.i inufoa, cloios do ..f, |
bom im.nc, devem fnsai' uma uaiivclo du p,-u,'
pliyjnKln. do liyijisiic mornl, niosmo; ~ um.'
ipiu Im Indivíduo» <|uu vi-stciu o fai !.i o, ,].,
hiifnrol i-lieiiniii a bolar o numero do '.i- \,'„
l.ill-.áo para fazer Iropclins o venlaih-lias d',•preilíicòi-s, vnxov.ilbaudo a farda quc Impro.
priaiiu-ntu vcslcin. IJIIes núo silo vuluiitnrloii
lepucna ao nosso espirito o acreditar ipi,. ,',
ncjiinu m"u> vngaliiintlos e desordeiros nue *,
lingeiii de voluntários para eomincltcr tuiljesjieeie de dosnliiiOH,

Hoje, pela iiiiiiiIiü, um (jriipo dc liullvldudi
sem escrúpulos iiivniliu o bolci|iiiui u, |-;.,
«In praia de Santa l.u/.la, "nvnnviinilo" ,',.
maços do citfnrros, pito, quoijo, "sniitlwiclics"
Clc, ele, sem pagar cousn alguma u ainda |nJsullauilo o dono da casa. I-Nses llitllvleluot
vestiam t\ farda do 0" batalhão. Mais i,n-,|0l
foram iTcasa do bnnhoa n, 10, diiipiclln run
de proprlcdiulo «lu Salvador Ainciulola éi li!
inãir, commclloiido outros desatinos c amer.nulo as fninili.-M que ali se linnhavnin ¦;«"Umtl invasão tle lodo o batalhão',,,

O guarda civil n. 108, quo ali so nclinvn d.
serviço, Inlcrvclii, o só então ullcs se retirj,
iam pnra nuiis lanle voltar em maior muno
ro o fazer outras barbaridadesI

Agora a casa está ameaçada para amanliií
K* bom u policia ir ver essa "fltlnlui" újfarda...

¦ «a»a» .—
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Fallencias frauduíenias
CARTA ABERTA t.

Itio, .'! de outubro dc 191(1.
Exinos. Srs. presidente da Republica e m(k

nUtro da Justiça. f
Quem vos rcnictlo esta carta é um modesto

bacharel cm seiencias jurldit-as e sociaes que,ba cerca ele cinco mezes. foi denunciado pelafjministério publico do Districto Federal, por ghaver dirigido injurias, aliás muito logltimaJ
mente, conlra o desembargador Torquato Ha.
ptlsta do Figueiredo, e vae agora ser julgadaem plenário, perante o juiz da 2* Vara Cri.
minai cia justiça local. 12 vol-a rcmettc paufnzer-vos um convite solemne.

Vós anibo-i. pela natureza tio vossr.s fiiii.il1
cc.ões, sois interessados^ mais do que ninguém, K
cm saber a quántas.nnda a jusliçu do jiaiz, «amormente a dn capital da Hcpublica. Aos vos. V
ses ouvidos ,-,á deve ter chegado o rumor da fmovimento epie se c-ôtã operando na clas^ "
cüinmcrcinl centra as fallencias fraudulentasa cuja frente se poz o seu órgão mais autor!-
sado — a Associação Cummerciul. Todo o ai.
to commeriio desta capital, alarmado pela:victoria elas lrautles nos processos de faltem
c!as, veiu no encontro daquella Associação,
para lhe prestar decisivo apoio. Isto é um fn-
elo publico. Os jornaes já delle se oecuparam,
c, no Senado ela Republica, já foi entregue
uma representação formal da mesma Asso-
eiação, .solicitando da legislatura um meio
piatico c rapiiTu epie ponha termo a tão deplci-
ravel i—*!¦••- i.ti cousas.

Pois a ra/ii-i i> •¦ epie estou sendo processadaou, antes, poi iitie. estou sendo condemnado,
é porque, cermo advogado tiue não se raette cm
li.'ificaiicias,~M5o me pude conter demito do
villissimo espectaculò em que foi principal «,
protagonista, para a victoria de mais nina,/
fraude, num processo de fallencia, o des- M
embargador Torquüto Daptista ele Figueiredo jda 2a Câmara ela Corte de Appellnçâo. R por-'
quc não me pude conter, ataquei-o de rijo.

Diz-me a consciência que prestei um optiir.o
serviço á sociedade carioca.

Nestas condições, eu vos peço, como cida-
dão que se empenha pela moralidade cia jus-liça, que inundeis representantes de vossas |
pessoas assistirem á minha defesa, no plena-;rio, o qual, segundo estou informado, se rea-iUsará amanhã, á 1 hora da tarde, no "Fórum''
ú rua dos Inválidos.

Si vos faço este convite e- porque, assegu-
ro. provarei, á evidencia, o libcllo epie íornui-,
lei contra o desembargador Torquato, em cer-l
ca de quinze artigos, publicados na secção li-j
vrc do "Correio da Manhã", muitos dos quaesIforam reproduzidos nos "A pedidos" do '•Jor-.t
uni do Commercio".

K desde que pelos vossos representantes le
bhacs a segurança de que o desembargadorj
Torquato dc Figueiredo praticou, de facto, astorpezas de que o aceusei, e vou de novo ar-
eusal-o, ficareis na obrigação de ordenar ao |ministério publico a que cumpra o dever tii-
vial de mover contra o juiz prevaricador o |
processo competente, ou de tomar ar, provi-dencias indispensáveis para evitar que a mu-
gistralura da capital da Republica se con-
verta, aos poucos, em valhacouto de trataules,
Do contrario, as partes e os advogados, queltem necesidade de justiça, tpje núo podemver sem cila, hão de se ver forçados, para alli-lvio da própria, consciência, em fazet-a pelas
próprias mãos.

Confiando, pois, em que attendercis a esse jmeu convite, subscrevo-me de V. Ex. humilde jbacharel em direito — Carlos Edmundo Ama-lio da Silva.

IllilIIWOlhos, ouvidos
nariz e gargaíi-s. Jiisó, ni

il ás ó

Os prejuízos do ultimo de-
sastre na Serra

Com o desastre de um trem de cargas, oc-
corrido lia dias na Serra, linha da Central elo
Brasil, muito soffrcrnm as mercadorias cm-
barçacías nos carros que tombaram sobre a
linha e no que sc espatifara no choque quedestruiu a estação de Mario Bello.

Segundo as informações epie colhemos, as
mercadorias despachadas para o ramal de S.
Paulo foram as que mais soffrcram, pois fi-
caram totalmente imiti Usadas".

Soubemos na Estrada que esla, uma vez dc
posse das reclamações, só pagará sem discüs-
são e independente de processo as mercado-
rias seguras pela Estrada, ele aceordo com oregulamento de transportes. As demais fica-rão sujeitas a processo para o respectivo pa-
ga mento.

Ha também o gypsi, em
Minas

BELLO HORIZONTE, 2 (A NOITE) (Ret.wdado) — O Dr, Álvaro Silveira ideutifieouuma possante jazida de gypsi, matéria pri-ma do gesso, nas visinh.-tnças de Baraumas,no município dc Djaiu.tntjiia, I
«HOO- a.

Mobílias a prestações
Rua da Carioca
CASA MARTINS

iíFvSlSSSjj

*tt»
Reunião de professores
Quinta-feira, 5, reunir-se-ão ás 14 honn.

os professores adjuntos de 2a e 3" classes, nil
sédc do Centro de Professores Primários Mu-
nicipaes, á rua Buenos Aires n. 137, sobrado,'.

Ao Conselho Municipal pretendem estes
professores dirigir um memorial puimaiul»'
pelo restabelecimento do art. !)5 elo decreto*n. 838, de 20 de outubro ele 1911 que, cm sim*
alinca a, determina obedecessem ns prumo-ções ao critério ele 1|3 das vagas por ontlguirdade e 2|3 por merecimento.

Do Sr. prefeito procurarão obter os mes-
mos professores o apoio ncccssnrio á rciviu-dicação desse direito.¦ <m—i 

Limpador c polidoi" universal

JEIW TODA A PARTE

Dr. Telles de Menezes I
Clinica cm geral — Esp. moléstias elas senhoras |e partos. Cons. lt. Carioca n. «, 3 ás 5.—Telcnh. gtiÜGC—ltesiil., Av. Mehi de Si, 72. Tclep.OMC. ra-
Chamados a qualquer hora.
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Uma peça denominada «A
lista negra»

Sua representação, esíi Buenoà-
Aires, foi proíilbida '

BUENOS AIRES, 3 (A. A.) — O minislr»
da ürâ-Brétanlia, nesta capital, Sir Rcginalil
Tower, apresentou ao Dr. José Luiz Murou!'
re, ministro das Relações Exteriores; uma no-
ta chamando a sua ãttbriçâo para o aniiuncio
ela estréa no Tlieatro Victoria tle uma pci»
intitulada "A lista negra", a qual podia con-
ler allusõcs ou referencias que viriam inc-
lindrar a Inglaterra. Em visla dessa nota "
Dr. Arthur Cramajo, intendente muuicipali
prohibiu a representação da álludida peça.

¦«ao«»»
¦ !Doenças do appareSho dU?.es

tlvo e do svstema nervoso.-
Ralos X. — Dp. Renato de Souza

, liOpes; rua S. José, 59, de 2 ás 4

I1
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AS 1'KIMEIKAS
"A slms que redoriu" • "Nolro em •puros",

no IMioelsno

No |.r.i«.-uniina novo <|iie • dlriecilo «lo
Thentro Pequeno ofereceu limitem nu» "lin»
Mliié." «Io 1'l.i'i.lx liiiviu, aguçando Justi.»
mente a tua .'iii-li.ilili.il... um origin.il lirasl»
íi-iio, lira a comedia em 1 neto, "A nlin.i que•.floriu". i«o ui.sii. '.'(.IIciüi |)r. Hei1, ir Ile).
tubi, a iliinl d lll jury ciimpnsto ile pesou mui
gi.Miiu ilu .'.nin tle .'oiiliccr liem i tlii'.i'.i'c
tinha escolhido para <> repertório uucloiiiil da
nove' "iriii.pf" mie Mario Dõmliigucs, I.11U
Ftimiinilii o Mcnati. AIvIiii dirigem. Si esse
outro selecionado do tribunal «i<> Thonlro l'c-
i.u.-n.i não uos n|.roKentou uma peço liciTeila,•ipiiís .1110 outros tiniu, direito A Itonovoluiielu

f,lu publico, porque foi "A alma «|uc .oflorlu"
v sou primeiro tral.allio ihculrul. li ;i elle dc»
(dilo nilo ciilirri. a iiifiinr culpa .lc ver no pa
co o seu original iti.i.lo «'huln do defeitos,
quer do Icelinlcn, quer do otisorviiçltri. Sim,
porque já liflo fiiliiuins nas falho» llicntrau','(|.ic "A aluía que reflorlu" ivni em Rrnnde
qr.niilldudc, comi. os d ln logo s íohjjulsstíiios,
ií.s vezes com fnlns demoradas pura ci.dn in-
tcrlociilor, do modo n esgotar ns recursos du
urllslii, que sc vi ua contingência dc ouvir

,arenas. Como lliese, achamos ti.ml.òin u peça
falsa. Fogem do naiiiriil aquelies viio-vens elo
seu ti meu los dn Furniintla, por exemplo; Não
».> explica quo olln, hioen e rien, inallrntiulii
ale no quo n mulher lem de maior ouvindo —
o ..mor próprio • - líturo o marido, em rospol-
Io ,i sociotti. le, da t| ti nl não so lembra no fl-
naj du peçn, iiuniido recebe a ....liei.', dn suu
i.i .ile, a rlr-so c a Jogar-se desde logo nos
braços tle oiilro homem.,, Como Iraliíilho li-
tçiHuio, "A f.lmn que refloriu" ú uniu recii'
il > dcfinleôc.i. lilclvinii Serra Inl umn bri»
l,i."nli' liileroreto dn Fernanda, dnndn-lhc alé
o colorido que fnltn no papel. Acompanha.
riiiii-n'ii Ji.:ti|ui.n Miranda, Anil.cr., llllielro c
liiliiii.n.l.i Mnln. Ò espectaculo terminou com
a representação da coniCillu «le Lublchi "Xoi-
,v. om apuros", umn peca cheia tle r-ltunçãc*)
engruçiidlsslmns, o que teve um bom Irudu-
c!or em ilu.vmc Guimarães, Etelvina Serra foi
umn cxccilentc Florentlnn, como inulfn corre-
cios esllvcram seus demais collegas, principal»
mente Antonloltn Olgri, Sallcs llibelro, Antho-¦ti Ilibei ro o Edmundo Mnln. "" '

NOTICIAS
A primeira dc amanhã no S. Jnsâ

lí-tá ,-innu.iciaili. para amanhã no São Jo-
sc a "premlcre" ela revisln "0 Pistolf.o", ori-¦,'i.iul de Igluielo ltnposo e Kcsticr Júnior, mu-
sifu dc Paulino Sacramento. A revisln tom
deus actos, itlb-divldidos nos seguintes nove
quadros: "No reino .los Pislòlões" (prólogo.;' Ponto das Trepnçôcs", "Alma brasileiro"

,"Clni'i:i u Bilac" (ápòthcòsé), "No intestino
d. Brasil", "\u rluir de In liinc", "Artes e
A;listas'-', "Piiizagem grega" o "As alniíis"
li.pothci.se'.. Os ''cnmpé.es" estão entregues
a Alfredo Silva c João de Deus. Na peca es-
ficam dous novos elementos:ei actor I.ino lll-
liii-n e a actriz Alilonin Denegri. O corpo dc
coros do "O Pislolão" terá 24 coristns senho-
ias e 7 coristas homens.
"A Morgadinha de Vai Flor", no Palace

A companhia Lucllia Péres-Leopòidò Fróes
d.irá (Iciiois tle amanhã, no Pnltice, como lio-
n.c.ngcm á colônia portugueza, pela passa-
fiem da ilíilii dn proclninnção dn Bepubllcn cm
i'f.rl.ugnl, a conhecida peça de Pinheiro Cha-
gi.s "A Morgadinha dc Val-Flbr". A morgn-
diili.i será interpretada pela nrtriz Lucilia
Fores e Luiz Fernandes pelo actor Alves th
Cunha. Nes demais papeis dc importância es-
¦tnião Appoloniu Pinto, Aiiinlla Capitani, Atti-
l.i dc Moraes, lidiiurdo Pereira, Henrique Ma-'chntlo, João Colos, Estevão Santos, etc. Esse
c-pcctticulo será completo.

Acha-se internada nn Santa Casa dc
Misericórdia n actriz Juliíi Vitlal que atile-
brotem tentou suicidar-se. Seu estado, feliz-
n.ente, já não inspira cuidados". Espectnculos para hoje: Palacc, "O ca-
fe elo Fclisborlo"; Plienix, "A nlina que re-
floriu e "Noivo 'cm apuros"; Recreio, "O
cannriò"; Carlos Gomes, "Mnré dc itosi.s".

QUINTA-FEIRA. 5 DE OUTUBRO DE 1916
um espeetaculo de luxo Um espectaculo deoinemato||rajshia ultra-moderna

Mendigante cie Hmor
Sublimo e liíogüaiavül «ctu.f-<r<nuvr<.» om 5 autos
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Arrcbatador drama da vida real, estudo aprimorado elos
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costumes sociaes

de extraordinário
poética Itália. Des-

de effeitos dc

ATTENÇÃO. Fazendas c armarinho de graça, na
fiei "Tiirnnn" " r'ín Sonhtlor Euzobio n. 1-27, paiaLdMl llirillld - tariniiiação de nõgocio, vomln-so
som reserva de preço tudo seu «stocleo do 1'aznniliis,
Armarinho c roupas ftiitas. Visitem pois a Casa Turunii
para su ccrliilcarein da verdado.

QUEM PERDEU ?
O Sr. Aanadeu Cardoso encontrou hon tem,

amni bonde, vários diplomas da Caixa Auxi-
liar dos Empregados Postaes, os quaes nos
deixou paru «pie sejnm entregues ao seu dono.

•en-scene luxuosa, tdilettes riquíssimas, bailados fascinantes cbrilho, castellos sumpmosos, paizageris admiráveis da bella eempenho artístico impèccavci, Luxo asiático. Phótogrâphia nítida
luz jamais vistos em trabalhos anteriores

""¦-•'•-¦•- «a©.... :::v;::;.v;:::.-;:::^
uma sereia. Paixão doentia e inconsiderada. Reflexão tardia
paro na morte. O suicídio.,—(Eejiçãò da «Aquila-film»)

Fazem annos iimiiiilul:
Os Srs. Dr. Clovli llcvlluqnii, tíhtto» lla.v»

nm llclchlor, capitão do unir e guerra Alberto
Fontoura Freire do Andrade. Mllti. Dom Amaral, filha de Muie,
Amélia Ai.iiin.l, faz nnnos nojo, Mlle. Dora,
t,uc possuo ,'iislo circulo do iiiiiiiinliihiii, olfc-
ivior-ll.os-i. Iiojo uni "llié-taiiR(|",

•— Fez anmm hontem 0 joven M a rio flori-
calvos do Carvalho, nlumrio do I" iinnn do
(jolloglo Dl.ieosnno e filho do Sr. Anlonio
uonçnlvos do Carvalho.—Por rhotlvn de seu arinivèrsnrlo nalallclo
Mlle. Dora; filha do D. Mico dn Silva Amara
offoreoóü um ohn As mina amífluinlins.
niiCEnçMCS

O Sr, Dr. llhuin.ir Tavares, oiigoiiliolro da
Prefeitura, o sim Enuiii. ospoxn l>. Lauro Ta»
vares, tivera... l.oulei.. suu residência roplola
(Io pessoal dò suns relações, tuiv lhes furam
levar ctimpiimcntos pelo iiiinlvorsiirlo uniu-
I th. do seu filho, .. travesso Alinir, que reco»
l.'1'ii miillos in In ios o brinquedos.
ALMOÇOS

O Sr. major Carlos lieis, nsslslenlo mill-
tur do Dr. chefe do policiai ofiorocoii huiitein
uni almoço iiMI.no. no reslnornnl Sul-Amerl*
ca, ao Dr, V.tnl lllltencourl, secretario do Dr,
Ailrellno Leal, O major Carlos lieis, no "des-
sul", hriiidii'1 o Dr. lliiumourl pelo «eu au-
uiversario nalallclo, >¦ o nniilvcrsarinnlé
rei.piiiiileu.
ÇONFIU 

'..VC/.I.S-

Prnsegiilntl, nn seu curso d
peullca, o Sr. pr.if. Oscar d
limaulitl, ú; ili horas*, uu Pnliellulci
lli.i ile Janeiro n suu 5" confcreiiciíi•.mi 'obre n ihcnin: "Trtitninciito
liilnio pei;. Iiiberctillna".

Domingo passado, .. conego Hnpllslu César,
hoje residente 'uo ftiu, fez, ..a motriz dc Inlinii-
nm, uma coi.fcrcnria sol) esse llminn "A liu-
manldatlc (• tuna tloenlc, precisa «lo curativo
(ia gracn". O templo estava repleto,
CONCERTOS

o professor Mauricc Dume
nl.il, nu Biilüii do "Jornalv, i
giilnlc ii'i-iii.1 de Chnplri:

1- • ("iruiiile simulii, op. 35, ei. si heinol mi-
i".ur: in Crave, dnppio inovimentn; b) scher-
zo; c) marche fúnebre; d) final presto; 2 —
.'.vindes: ii',. 15, I. 7. II o 17; .'f —- Eliides:

. i minetir et ul nilhcur; -I — Valses: ul dic-
/einiiieur et lá bemol; ."> — Noçtürnc, ei. fa
tPiize: li - Mnziirkas: fa dlézc minciir ei ré
iiijeur: 7 — lluiliémc polonaísc, en In liémo
VIAJANTES

Chegou hontem a esli. capital o :sr.ei>eo Vieira Silva Juhlor, sócio tia firmara & Filhos, de Machado, sul de Minas.•— I-io.spctliiram-se uo Fliimlnehse Moleseguintes Srs.: .José P. Bittencourt; Theophilóil" 1'iin.i, (.. H. Carneiro, Oclavjo Penido
yiirnier, LndislAo Oueiles, José M. Magaleli,

árrcirns, Carlos Moureiro, Rubens Heis
Chaves Pnlamos, Damiõo CarriçoJoão Itosu Bruno, Dr. Jontpiim dos Reis Jun-

qoeirn, Oscar Ilulfeld e f.-iiniliu.

•;i r
Siinlii

O eirargiãó cientista Vl"'",i"' (;"M
rt"*-*^ v,Y"'-"J'-"commiiiiica ou

m lidou
rim <|i

o seu consultório .ta w.
5 Ourives, Í7 lei. ! SI7

—>—«:oi»"—

O ondear dc O am-

Bom emprego de capital
A quatro minutos dc automóvel ou 5 leilo-

metros distante da prospera cidade de Juiz eio
Foro (PrincCzn dc Minas), vende-se a fuzeu-
('a do Breval, boa casa assoalhada, ciiv.idraça-
da c muitos tleponelciicins, com abundantes
agundrisi com altitude acima elo nivõl dn ei-
dado duzentos liietros no ininimo, dividida e
cercada a vállo; qtíem pretender diriju-se no
seu proprietário, nn mesma fazenda. Não é
reclamo, é a realidade.

•lodo Delphim dos Reis. - ' . «K* _
Fallecimento no Ceará

FORTALEZA; II (A. A.) - Falieceu liori-
tem a seiihoritit Elviru Iiiirliimaqui Freire, fi-
lha do coronel Francisco Freire.

¦ mté*» ¦
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VERMOUTH TYPO TtíKBHO
O liicihor ó o da Usina São Goncálii
lua da Assembléa, 21—

Consulíopio Medico
responde a curtas assignndas cora(Só se

Iniciaes.)
P. A. dc A. — Na cura desse grande mal

forami experimentados com algum suecesso os
comprimidos n. i c n. 5 da Jeqticritina e
taiiibem a Jequerilina liquida. Pela menos
para iiiiiiiuir seu tio valo a pena tentar.

P. O. II. T. E. L. L. A. — Gurgiirejar seis
vezes por elia com: Pbenol 12 gr., Rcsorcina
1 gr., Glycerina ÍIO gr., Água distill. q. s.
pura 250 gr.

K- O. K. L. — Espalhar todas as noites
no quarto elo doente quatro grammas deste
rtímedio: SaliCyliitb de mctliyla '20 gr., Euca-
lyplol 10 gr, (Romigio Lozanno).

L. M, V. — E' preciso exame.
MLLE. N. A. N. A. — Tome ii noite, an-

tes dc deitar-se unia cápsula do Dr. Docq, de
Bntxellas, cuja composição c: Bromurcto dc
campbora 0,110, Raiz de valcriana ein pó 0,05,
Vcronal 0,25. Mus não seria melhor desço-
brir n causa desse incomniodo e combatel-o
radicalmente; cm vez ele se estar a envenenar

[com essas drogas, que, aliás, não poderá usar
continimdamentc?

F. — Use o iodo-nectona Znmbelletti: uma
^cinunit. Depois desse tempo, escrevendo-nos,"'¦ indicaremos o tratamento a seguir

Foofòatll
O caso Andaral.y-Fl.imincnse.

Para quantos ainda pudessem ter duvidas
sobre a razão que assistia ao Fluminense F.
C. no caso (|iic se agitou contra o facto ele
ter jogado no 1" teiiin do Alídurahy A. C. uni
desertor da Anniadn, com o nome trocado, a
longa c minuciosa exposição feiln e publicada
pela tlirccloriii do club tricolor bastaria para
elesaiiuyeul-as. Nessa publiciiçãó, diz o Fltf-
rilinense que só visa expllciir-se no publico,
jiorciuanto não mais lhe permittem recursos
os estatutos ela Liga Metropolitana. Nós, po-
rem, que queremos os sporls allilelicos collo-
eiidos num alto pa de inoralidfidc c que sabe-
mos que essa não existirá desde qne o direito
e a justiça sejnm conspurcados, nppellairios
para :i nova directoria da Liga, no sentido dc,"cx-offlció", ser o caso levado ú deliberação
do conselho, ninis ulmn vez, pois estamos cer-
tos de que esle, melhor intorinntlo c julgando
com mais calma c menos paixão, não persis-
tira inima decisão que, além de ferir direitos
c estraçalhar as leis ela Liga, é altamente vc-
xtitoria para os seus créditos.

O torneio infantil
Cinco teams infantis de football, por não

ler comparecido " do Botafogo F. C, dispu-
laràin um interessante campeonato no
groiiiid do Fluminense F. C. Foram elles os
teams dó America, Flamengo, Palmeiras, Cn-
rioca c Fluminense". F^sle conquistou com o
título de campeão lãrna taça, cabendo uo Pai-
meiras uma honrosa segunda coBocaçãò.

Sport Cliib~TMackenzio
Dc|.ois ele iimanliã, nn séelc elesle club, á rua

Tenente Costa n. SO, Meyer, reulisiir-sc-á a
assòmblén geral do Mackenzic. pura preenchi-
mento tle cargos vagos na directoria e revi-
são dos estatutos. l):i directoria do club pe-
liem por nosso intermédio o comparecimento
dos sócios, ás 20 horas elo dia acima, na sede
respectiva.

Tiro n. 7 versus Serrano
Domingo passado, Pclropolis assistiu a um

interessante matcli amistoso disputado entre
os dous clubs Tiro n. 7 versus Serrano. De-
pois de uma boa peleja, verificou-se a vicio-
ria do Serrano pelo scorc de 2 X 1.

Dous ladrões condemnados
O I)r. Sampaio Vianna, juiz da 'I" Vara Cri-

min.il, contleninou, por sentença elo hontem,
Haroldd Coelho de Magalhães ii pena <lc dous
iiimos de prisão e multa ele 5 "|", sobre 717$
cm quanto importavam as jóias que elle fui*-
lou da coso. n. 108 ela rua Ituy Barbosa, cm
18 de abril deste anno; e João dc Souza Lima
a seis mezes dc prisão e multa de. 5 ";" sobre
1:0005, quantia roubada, cm 12 de abril, noSr. Libuniò C. Borges, morador á rua CÒndc
de Bomfim n. 2(i0.

¦"«-Si.»--

Prnfpsi-ínr' mario rezende, daa luicaauj Es(.ola Norinai òda [ís.
cola ele Aperfeiçoamento, prepara paia
exames parcellaelos no GoÜcgip Pccho II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro !!, Cólieerio
EsçoJa Militar, Escola Na
S. .losé, 87. De 12 ás 5.

 , ¦£»{•—•1

aval
Militar,
etc. —

A avaliação do contrabando
das malas de fundos

falsos
lendo a policia pedido n avaliação das

joius appreheiididits em quatro malas dc fim-
uos falsos a pertencentes ao passageiro José

Usavam séiiòs usados e
foram multados

0 Sr. inspeclor da Alfândega, cm senícnçadc hontem, multou em seiscentos mil réis,
os conimcrciantcs Henrique Witheis & ('.., de
Curit.vba, que enviaram paru Crashlcy íi C,
de nossa pruçn, 240 cnisns dc frascos de po-mndas perfumadas com scllos de consumo iúusados.——** » »-«*.m »
Eitaunes üle sasu ,ue, asníaSyseâ

úe mri-a.y, etc.
Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, tlr.

Faculdade de Medicina -- Laborato.io dc Ana-
lyses e Pesquizaa : KOSAR10 108, esq oraço

oncnlvp» n.,i. Tt>i 1. ¦ :,\-, \ 13.(4.
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Um film HORS CONCOURS
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Mais uma w/. o publico vau mv o aibitro supremo" 
|—¦ - — — mmmmXt—ti^Ot*-Ippn i .1..

Mais tima vc/, os «dilettniui» da arte Gincmatographica vào sc certificar da S
veracidade das nsserções do CINBMÀ l'A'1'lll'.', quando virem deante aos seus

. olhos deslumbrados o primeiro
FaiM BE ARTE da FOX-FIIM CORPORATION
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8 j Cinco netos decorridos di própria índia Mysteriosa — Acção magistral; rica|
e bella — Scenas do liarem — Uni bailado suggestivo de ioo formosas |

odaliscas — Scénário e apothcose soberbos |

" 
y|""u< garante, que este film não lem conüfrftnífo e(«™°S i

•si pãrfl 31 será na opinião unanime o mélhofr» úci BeAffíststa.t, 8
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lll" lilllllCI),
Niirlc.

Loureiro, do vapor "Orle.iía", o Sr
dn Alfândega mandou proceder a
lem, lendo icrminndo ús 10 horas.

As jóias foram avaliadas cm 1ft:7'20í\
dando os direitos em cerca dc 4:5Ò0?00u\
*"-" '¦   e sá^t^ —-

ínspectpr
cslu hon-

Noticiário

'ii
I II. A. R. — Proéúrc-rios
/ T). O, lt. A. — E' preciso descobrir a cau-
su «lesse "nervoso". E para isso c preciso
exame.

F. L. O. R. A. — Friccionar duas vezes

Íior 
dia com: Essência ele rosas III fiotlas,

Ixyelò dc zinco 0,30, oxydo dc mercúrio 0,15,
>bintéiim ele cacíio Oieo dc ricino fiü 75 gr.
,Iissc tratamento local, evidentemente, não
.bosta. Seria necessário auxilial-o com os be-
nefieios da opothcrnpin, tanto ovariana, como
misturada esta com a supra-renal.

. II. L. F; — 13' .preciso exame,
í W. K. Y. — Idem.
I II. L". L. S. Ca. — Elcctricielaele.

(j. T. P. dc J. — Ir passar uns tempos na
|oçn e levar conisigo unia caixinha de nriípol-
Jíis dc Iodoallilene c vmn seringa para inje-

Íçeics.ll'i.S ele
1 M. I. A
|ra.' B- O. M.H: a. l.

A. A. O.

Provnvelmente, encontrará

S. — Não entendemos a

quem

sua le-

— Não lia de que.
L. E. Y. — Procure-nos.
e M. I. G. — Não se pódc recei-

lar sem ver, pelo menos ura, dos dous.
DD.. NICOLA'0 CIANCIO.

Attalo (Maria ela Fc) — A bandeira do Fia-
mengo é encarnada c preta, om listras liori-
zontacs. Ein caso nenhum um jogador em
off-side pode tocar nn bola. Si o fizer o juiz
marcará a penalidade correspondente, íniin-
dando bater um frce-lcick contra o grupo a
que elle pertencer. Demais, basta estar o jo-
gudor cm off-side, sem mesmo locar na bola,
pura qne o juiz puna ó seu teniii com um frec-
leick, batido do local cn que estava o jo-
gudor.

EM MINAS - INTERESTADUAL
S. C. de Juiz do Fora x S, C. Everest

Solemnisando a inauguração da sua praça
dc sports, na adcantatlu cidade mineira que
lhe eiã o nome, ò Sport Club de Juiz de Fora
teria proporcionado uo público jtiiz-de-forcnsc
hoje o bello espectaculo dc uma luta inter-
estadual. O escolhido para o embate pelo
club mineiro foi o S. C. Everest, desta capi-
tal, cujo leuiTi partiu liontem para aquella ei-
dade, pelo rápido.

Eis o team do Sport Club dc. Juiz de Fora:
Henrique, Couto e Sylvio, Ventania, Gua-
man c Ache, Morgan, Rondinelli, Lincoln, Ce-
sarino e Aguiar.

.TOSE' JUSTO.

Chamados ineduiòs á noite comurgência
Dr Lacerda Guimarães

Tclopíioiie 5i9õ5 Central.
KÜA-_VA d0NS_Í_UJÇi_O N, 
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0 Ttitaal de Contas
Reassumiu honlcm as funeções de secretario

elo_ Tribunal de Contas o Dr. Randolpbo de
Paiva Júnior, que se achava funecionando no
Tribunal do Jury.
_ir_ieiu>—~s—srnoin_<¦_i

mm ioÉseiia
Suicídio? Desastre?

rela manhã de hoje o rondai)te da linha
da E. F. C. Ií. encontrou, no lognr dono-
minado "Mareei 0"; entre Bangti e Realengo,
no leito da linha, o cadáver dc Ascehtlino
de Oliveira, tnibiilhudo.', casado, com '2~> an-
nos o residente ali.

Avisada :i policia do 2o'' districto, imriie-
elintánichlc coniparcccii ao local o còmmis-
sario liiiyiiitindo, epio encontrou o corpo com
a perna esquerda e pc esmagados.

Presume o com.nissario Iralnr-sc de um
suicídio ou desastre.

0 cadáver foi enviado pura o necrotério
do cemitério de Munindo c na delegacia eslá
aberto inquérito:

Anhlbiil Mòlinu participa a
seu consultório dentário para a

mudança
rua Sele

dc
dc

Iciuhrn, 135 Teleph. C
——«—«tRífí—

.389,

Mcdico-Clrürgica do Rio de Janeiro
Em suu sede social, á rua 2! de Moio n. 01,

estação do Rocha, íéalisii amiinhü, ;'is '20 lio-
ras, esto associação scionllfica, a rua õli" ses-
são ordinária,

A ordem do dia será a mesma da sessão
anterior.

¦ --—- -- ¦ --•—rnfl-fí—- -r

Wr. Kilí>-ai'.^!)i'amcs
pelo Piieümólhorax — Rua S.

Tratamento ela
lul

iosó
ercuii
11)0, I

«ajeis-™*-

Em poucas unhas
Pela manhã, na rua Urtigiiayaiia, esquina di

elo Alfândega, o rcccbcdor rio hoiule Alfândega-
Barcas, h. 1)47, Manoel Almeida, ficou im-
prensado entre o seu vehieulo e uma carroça,
recebendo contusões pelo corpo.

- —aiifin— t

Despedidos e
pasos

nao
'Desde junho

tão á espera d
pregados do '1

K' o caso
coiec.

quiiiulo furam despedidos, es-
de seus ordenados alguns ex-em-
Tlieritíó Municipal,
elo sc dizer — além da queda,

Contra o jogo
Um botequim, antro do jogo,

no Cattete
Já sabia a policia do li" districto que no

botequim á rua do Cattete ri. 120, dc próprio-
dado de Antônio da Silva Januário, se joga-
vau. jogos prohibidos c, como lá não é club
chie, não podiam jogar mesmo depois das
17 horas.

Assim foi que os policiaes daquclla dele-
guciii, .esta madrugada, dando uma balida no
tal botequim, prenderam em flagrante o elo-
no e os viciados Armando Ferreira, Álvaro
Leandro, Antônio Teixeira, Wálelemar Souza,
Manoel Soares,- João Eduardo Macedo, Pedro
du Silva, Manoel Pedro, Pio Lima, Antenor
Pedro da Silva, Edmundo Marques da Silva,
Joaquim Oliveira, Alexandre Joaquim; .loa-
quim Jesus, Custodio Fernandes, Joaquim
Oliveira, Phelippc Sanios, José. Alves Franco,
Domingos Pereira, João Corrêa, José Bastos,
Antônio Lehreiro e Aügíístò Penna Lopes. Fo-
ram apprclie.ndidos cOrlõcs o, petreclios vá-
rios para jogos.

i ¦ i ii ii» »—ifl+tB-»—q ¦ .i — .-.,..,¦..— ¦__,.,._„__

Os clubs de jogp
em polvorosa

Palacc-Club, honlcm
aconteceu ali o qua
Políticos, ante-hon-'

i, nos clubs dc jogo.
sendo rumorosas, escandalosas,
escândalo de hoiiteni leve poi'

1'eivpii'u Léit

'•/

tutores'

HoFíteiíi íof no Palace
Foi ^ni eseundiilo, no

á nolté. Mais ou menos,
ncbiitecera no Club dos
lem, 13 assim, as noitada
vão

O
Ângelo Borges o Leonardo
(|tie se embebedarain e promoveram uni sari-
lho formidável, em que foram envolvidos
imtlhcrcs, rapazes, copos e garrafas, e porfiíii a polícia, que prendeu os dous e os con-
riuziu ú delegacia do 5" districto.

Os clotis desordeiro:; quizeram f.izcr a de-:
legacia de club, jogando cousas á cara dos
policincs e do commissario. Afinal, no xadrez,
os presos fizeram uma parada no sonino o
ganharam o resto dit noite.

'¦¦'——¦- -¦¦' -¦"—-—-¦ i ' Ttir>rri- 'i i,._
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SILVEI HA
lulepl.niif una
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Grande reunião do commercio
ga do Commercio convida os comnier-
desta praça paru uma grande reunião.
rcalisarú no dia 4 do corrente, nn su.i
rua Buenos Aires n. 13(5, ás II- hora:

A Li
eianles
que se
sede, á
afim de tomarem conhecimento de sua segui.-
da representação, epio deve ser dirigida ao
Congresso Nacional, eonlra o augmenlo, alvi-
Irado, do 15 °|° na quota ouro.

Secretaria, 1 d" outubro de lí)1(i.

m o saneamento
sa

A redaeção do "Barra Mansa", da cidade
fluminense deste nome, dirigiu-nos bojo o lc-
lcgramma abaixo:"O engenheiro da Oeste, Dr. Virgílio Bas-
tos, confereiiciou bojo com o Dr. Saboya
Ak'iic;n-._ prefeito, resolvendo a situação da'
água, Visitaram, em seguida, os encnnanicn-
tos, lendo feilo a medição ela capacidade eio
abastecimento dn listrada, verificando o gas-'lo de 50.000 litros diários. Foi firmado uiii
accordo para a construcção elo cncoiiíuneiitb!
do Parabyba." '

l.)rs.Leal JúnioreLeai Neto1
UapCcIalistas "ti)
nariz o garganta
ifirrinleã n Hl)

illleiiçéia dos olhos, ouvúlo^,'
Consultas de I As 5—As-,

- y—«ic$<tfjK»>—«—

Recordando a dalà de boje, em que ha U'cs|
annos se deu a calastrophe do "Guarany", -..
Dr. Mario Nazaré th fez inaugurar ás í(i 1J21
horas, no ecsnilerio de S. .João Baptisla, o
monumento que iez erigir em honra ele seu,1
filho guurda-morinllii Mario Nazurelli Filbo^.
viclimu dnqucllc naufrágio.

(50) FOLHETIM

Dr. Dantas de Queiroz |j;»',l ,la ruiiMitciii.o-
polo Piiéiimii-

thor.ix e outros inotliodos modernos dc Iriitninonlo. Cun-
sultasdiis s ás 11 da iniiiili.i. Ilua Uruguayana, u". li)

¦ mio** 

Excellcntc o ultimo numero da "A 
Çigar-

ra", semanário literário e illuslrado que se
publica na Patiiicén. Ksle numero d"'A Ci-
garra" tem texto e gravuras escolhidos e iu-
editos, aqucllc ele versos c prosa e estas rc-
produzindo pliotograpliias de toda acltialida-
ele nacional,

> «i» 

mx c.onov-
li fts 4.
CattelOr

titiiisultório: rua"le Sòlisinliru n. Olíi
llcsid.: rua Machado dé_Assis n. 33
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Emocionante romance da actua-
o lidade, de Gaston Leroux ©

2" PARTE
A terrível aventura

[+1
Juro-lhe que o ignoro I
"Vá á cozinha e ponha água a ferver"!

ordenou o btrr capitão ao sargento Loflcl;
A's ordens, herr hnuptmann I...

Ateirctoiiniúlo piír um momento o prisio-
neiro, o senhor Feiiicl, (pie affcctura não mais
sé oecupar da suu prisioneira, delia se appro-

ximoii e perguntou-lho com um sorriso lie-
diondo:

Como está passando, minha querida?
Julieta, de mãos e pés amarrados, estava en»

costada á parede como uma mninia.
Ouvira o dialogo enlre o capitão e o guar-

di com extrema attenção". Fora pura ella dos
mais interessantes. Dera-lhe •informações so-
bre Gerarei,

Tnl cru, pois, o segredo do dcsnppnrccirnch-
lo daColiimiia infernal e do seu noivo, lis-

ses homens, cuja inorlc trágica fora a.iimn-
ciada, "trabalhavam á retaguarda do inimi-

gr"... Ií de que modo?!...
Agora, que lhe era permittido reflectir...

agora, quo os seus nervos agindo por moiiieii-
tos, na sublime tarefa, se haviam acalmado;
igora que acabara de cumprir o seu dever e

«pie ainda vivia, após o instante terrível em
e.i.e não somente tudo arriscara como tudo

itiWii* e desafiara, só pensava numa cousu: i

que Gérard também vivia o que o seu novo
dever era o dc conservar a existência para
Gérard.

Já não sc tratava dc morrer. Preciso cru
iiyrnr-se de Fcind.

Julieta desejaria appellar para a aslucia.
Viver e ir ao encontro de Gérard I."V.
Ella conhecia o poder que exercia sobre

o Sr. Feind. Pensou que era preferível mudar
de lucticu, deixando de cuspir no rosto do herr
capitão ou íitirar-lhc comi a mnchaelinlia; o
e,i o arriscaria feril-o ou tornal-o intratável.

Ii por isso limitou-se a erguer os seus bom-
liros do n.urtyr ante a insolenle provocação
do official, dizendo-lhe:

— E o senhor affirma nmarme? num lom
q. c tornou incontiiieiiti perplexo o herr ca-
pilão.

Havia um mundo entre a revolta fulgurante
ri >sa menina enraivecida e a nova altitude-
qi e realçava esta phrase inesperada.

Os lampejos que pouco brilhavam nnquel-
lcs lindos olhos se haviam dissipado. Uma
grande prostração desenhava-se niiquelln phy-
sionomin dantes tão hostil. Era o final da tem-
peytade.

File pclisou: "As mulheres são mesmo as-
sim; a gente imagina qi*e cllajj vãa tudo dc-

•r_.!?^'íiB?_rwJa!^%'.iw-jiw^

do que umas vras, qtíanilo o sargento Loffel, saindo da co-,
iliba, trazia uma panella ela água fervendo, i

que vae fazer com isso? indagou a

com a maior
mostrar-se in-
seguros para
imor.

unir como onças, e nao suo mais
galas enfurecidas. "

li altribuiu essa transformação npnaronto"kulliir".
Falar c agir como superior

bruialidade, espalhar o terror,
çxòravcl, são os meios innií
triuliphur na guerra como no

O Sr, Feind felicitou-se por pertencer ao
povo designado polo Tddo-Pòdcrpso, pára pós.-

sjiir e praticai' tão preciosas verdades.
Elle viu Julieta tão rapidamente domada,,

;te quasi deixou cair o seu monociilo. Apa-
iihando-o, e ajustando-o na areada sujierciljíir
suspirou: *

Tudo i :so poderia se ler passado dc outra
forma! Mas foi o senhora quem assim o quiz!

Fui tão bem recebido por si na ultima vez
que vim procural-a aqui, que live razões para
acreditar (jue a senhora só obedeceria á for-
ca ii, mesmo iig.-ra, não confio na sua appn-
rcnle ^siibmkíão. Ma;, '.ornaremos a falar de
Indo isso. Não é esse o local próprio, nem é
boa a opportunidade. lislou á .espera de Fre-
d', rico de. Ròsenlieiin, (pie a levará á hospcelor
ira do Cavallo Branco, onde nos ciicniilrarc-
mos esta noite, quando eu tiver terminado o
que lenho u fazer aqui
lá. li' absolutamente
me. Decidi fazer de si minha mulher.:; Fui
ripellido, como si tivesse a pesle, porque a
senhora linha inclinação pelo lul Gérard; seu
amigo dc infância, seu primo... Isso não tem
ii portnucia e é-me iiidiffercntel Namoro dc
njòoidnde. Não é tarde, para entrai' no bom
caminho..', lia do ser a senhora Feinel; ou
sinão, a minha escrava, esta noite mesmo...

O senhor põdc ser morlo daqui alé logo,
disse Julicla com voz glacial. Lcmlirc-sc cíis-
so... Tudo aeonlece em lempo tle guerra!

Fein.ii lixou a rapariga, que se tornara de
umn pallieloz mortal;

Será para que eu me ncautcle, que isso
eslá recordando? Faria mal zombando, porque,
si me ninlniíi, lauto peor para si. Todos sa-

bem o que n senhora praticou :i(|iii... só con-
scftilrei s:ilyal-a "toiuaiido-n á minha conln".
e nindn assim para ednseguil-o, é preciso queeu vivai...

O Sr. Fcind pronunciava eslas ultimas pala-

í I Conto epie rcflict:. alé
imitiI tentar resistir-

— O fazer com isso.V
que lão terrível conversa fazia eles-

disse

Aliás

ít se-
defeu-

cordas que lhe ligavam os
essa primeira conseqüência
submissão animou a rapa-

abria, Julieta con-
soecorro impossi»

ripariga
icllécer.

Feind verificou (pie Julieta escorregava dsj
encontro ú parede e que qunsi já não se sus*
linha de j.n':,— Si me pronicttesso ser razoável,
elle, mandaria dcsiimarral-a...

— Faça como entendei', disse cila...
o senhor não deve recear que eu fuja!.--De cerlò que não! Mus, ha pouco,nhora parecia louca1 e era meu dever '
t'ltl-a contra si mesma..

E liberloii-a das
pés e. as mãos e
de sii3; apparenle
rij.cn a continuar a conversa com o hediondo
in lividuo que a havia, com tanlo cvuismo, pre.vc.nido ela sorte (pie ihe era reservada.

Cada vez que a porta sc
tiivá ver chegar qualquer
yel.

Os francezes não estavam a grande elistan»;
oa, Poderiam subitamente retroceder pelos Ia»
dos de Ili-étilly-ln-Còte, em umn dessas of-
fensiyns flilmiiiantcs que transformam, minv
segiiiiclq, a fuce das cousas e a sorte elas gen-lcs, fazendo captivõs os vencedorees c vice-
versa.

Só via entrar, porém, os capacetes dc pon-Ia (pie vinham buscai', i/u" trazer ordens... sol-j
il) dos dos correios e telegraphos allèmães que'tiáziiiiii os seus próprios npparelhos e oecupa-j
yi.m-se em restabelecer as communieaçõcs con»
as localidades invadidas.

Ii avistara tombem tropas que desfilavam,
no passo de parada, mi rua, onde cila ouvia can-'

hi as companhias em marcha pura o planalto/eme ti edificação elevada do castello dos Ha-
nézeau dominava. '

Onde estariam os francezes? Onde esta-^
riam os francezes?

E, assim, pensava, esperava, o desesperava^
aísiin, humilhava-sc, domonstrando uma stüH
missão desanimada ao horiivel Fõihd, emquaiW,

ti olhava para a panella, de ngua 
'fervendo,'

que trazia então o sargento Loffel.

(Continuo.).
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PHOTOGRAPHIA
Importação c expòrtadlo chi Rrtindo

material photOKfaphico rece

CASA LETERHE
escala dc apparelhos

tiiaü diretamente tios prin-
cíúacs fabricantes do mundo

:i'im twu. * vl>PI'i Al.lDEPOSITO DAS A^PECiAlilDADEb
de Kodak, Lumièrc o Jougla, Agfa, Hauf, MéKr, Wcllln-
gtoh, Ansco, Imperial, etc. CHAPAS E PAPEIS dos me-

lhores labrlcantes — Emulsflcs sempre frescas
IMUSÇOS nUD.UZIDOS

14S — KUA SETB DE SETBMB O — 145
B E R 'L.EA^COMP1

Novo Catalogo 401 pag.— Keniessn pelo Correio 3$6oo

l\ir 11600, cm mcioi

Os pedidos dc bilhetes do luto-
rior Jovem cor ocompnnbadoa dc

Imall 600 réis para o liortc do Cor-
Itilo e dirigidos nos ugciiles gcracs
Nacareth & C„ rua do Ouvidor
n. 01. rai.u 11. »)". Tclcg..LPS-
YEL t nn cns.i P, Guimarães, Ito-
i.ario, 71, esquina do beco das ("an-
ccllai, raixa do Correto II. 1.1173.

m*. ...  • "nm sois

_______ ii, mi - ———¦t
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LOTERIA
nu

S. PAULO
Uaranllda pelo Rovcruo

C'»tad0
do

Sesta-teira, 6 do corrente- in li
Por i$8oo

CALÇADO

[§111

Ficarcit ema o corpo n1"1 qulforilM,¦ciiin o tratamonlo unlco n garantido ilif
Mmo. Clara/.. Extracçâo de pellOS e ora-
ijolleumento do rosto,' Carioca n. !!«. -- Dm 11 ás 1C. Só
nata de senhoras.
li mi im— mmmmm m m ¦ ——

Graa Bar [Rotísserie Progrwse
n mais confortável salão, cozlnlm

vrlmoioja.
Menu

Amanhã ua almoço;
Salada de arenques.
Caldo verde no Progresso,
Familiar feijoada.
Angu íi bahiana.

Ao jantar :
Suecesso!...

Cabrito assado com pirão <\c.
ervilhas.

Marreco com arroz ao mo-
.lho pardo.

Badejo assadoá americana.
Ostras frescas.
Legumes paulistas,especialidade em frios.

Excellente gairafeira

DIGESTIVO INFANTIJL.
(A P.ASi: DR PAPA1NA)

Poderoso cupcplicôl digestivo c rcgiilaristulor dns
funeções gastro-intestinaes dns creanças

Poçimi prnspactos íi
= PHARMAGTA SILVA ARAÚJO 

*

Rua Primeiro do Março n. -1-1 j

Gilltetcs ú venda cm todas as
casas lotericas.

Com os preparados para a
pelle. i>msoo rr.itoi.iNA esm.u.-
II!, único quo mlquiro o cnnccrvn

a Mleza da culis. Apprdvoilo pelo
liir.iitiitti ilu Bollczu ile Paris <* pre-
niiailn nela F.xpnsiçiio ile Milano. l'ro-
ço :i$0ill).

Huwnlm-so á venda em Iodas as
peiTumnrins -mui o em S. Paulo

Traveua S. Fran*
eiiico ri« Paula 38

*-«o» —
E* a cm

novidades
para senhoras e meninas, ul-
timos modelos, os mais chies.

a que sempre tem
cm botas e sapato

CAFli» SANTA RITA

^^RánmmmiÈÊmymmWpJm^W

Vendem-se
Jóias a preços liaratissimns : na

rua Gonçalves Dias !I7

Joallm Valentim
rclcplione 11. t*!)4 — Central

l>e-

ra *j JnwHLLOT ^jJ HJi» B vi oil

ÍMOl/ff/SA 9
PRESTAÇÕES i p^,^.^

I QUITANDA, 72 i

g A. PINTO & C. g L»^g

H 18

Àcaka cie chegar de Paris, c já sc encontra :'i
venda na CASA NASCIMENTO; uma bella
cpllecçào ile costumes c toucas para banhos de
mar, cm tecidos de la ou seda impermeável, a

preços tle verdadeiro reclame

RUA DO OUVIDOR. 167
TELEPHONE i.ooo NORTE

lio Monta

Dinheiro sobre
nhores dc

jiias Bcautelas
de Soccoppo

•
Casa Gonthier

SiENRY & ARMANDO
45 c 47, RUA LUIZ DE CAMÕES 45e 47

Casa lunilaila um (807

nnailn Ano n. 81.Tolopliono 1-101 Norte
n nm Marechal Floilano, 23. Teiopliona
I.2IK Norlo,

Compna-se
qualquer quantidade rta jmni vollias

com ou sem pedras, «Io qualquer valor 0
cautela* lio "•Monte de Snecorro»; paga-se
Lem, na rua Gonçalves pias n, H7.

Joalhena Valentim
Telephone 01)4 Central

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA

Aos Srs. Veranistas
A Agancia Péslana, como nosnnnnsan-

teriorus, oncurrega-sc dc tomar a domi-
<:iiio nesta capital a hagaf-em tios Srs.
Veranislaí, e entrogar tnmliem a domi-
tílio em Petropolis, I"iitmrgn, Campos,
tlollo Horizonte, Juiz de Fura e Sáo Pau-
•Io, a taxas muito reduzidas o por eon-
trato com n Central do Iirasil o I.co-
poldina, assim como para as estações de
águas, Caxambú, Lambary, Cambuquira,
Tildas c outras, vendendo lullictes para
Iodas estas estações com direito a aba-
íimento noa fretes da liajrojjem, e leitos
para os nocturnos da Central e Leopul-
(lina.
65, rua do Carmo, 65

Teleplione 3-li Contrai.

DINHEIRO
Emprosla-se sobre jóias,
roupas, fazendas, inelaes,
pianos, moveis e (uno

que represente valor

Rua Luiz de Camões a. 60
TELKP11ÓNÍÍU72 NORTE

[Aberto dns 7 horas da
maiüiii í5s 7 da iwitoj

.iTíIbêrm & c.

DO PUBLICO
siets^aEiSESgEnw

ile

produclos cliiinieo3 c
directa dos melhores

especialidades
fabricantes da

Grande sortimento do
pharinacculicas, importação
Europa c Amei ira.

Caprichoso serviço de plinrmacia n laboratório por pessoal
habilitado, sob a dirceção do pliarmncculico Cândido Gabriel.

¦ 91 _!•>

PREÇOS MÓDICOS

RUA SETE DE SETEMBRO, 99
Próximo à Avenida Rio Branco

immfàsmm

CASA MORENO

Leitura Portugueza
aprende-se a ler em HO lições (de.

jméia hora) pela arte maravilhosa du
grande poeta lyrico .Inào de Deus.

Vontade e memoiia, o todos aprendem
em 30 lições, homens, senhoras e ere-
nnças. Explicadorcs: Santos liragac Yio-
ieta Braga.

S. J0SE' 52

Hotel Miramar e
Babylonia

GUSTAVO SAMPAIO N. 0'i
Teleplione, 072 — Sul

O proprietário reduz do 20 o|o os pre-
ços da tabeliã tratando-se de familia dc
quatro 011 mais pessoas, com pennancn-
ciá dc S0 dias, para banhos dc mar,
<luo distam 30 passos do bolei Apro-
veitcni.

£044, ÍSUA DA SSAKiA, 1044
(Bello Horizonte)

Preferida pelo Esmo Sr..'Dr.: tinncu'¦¦: Silva, lente dn Fa-
cuidado dc Medicina de líeilo Horizonte, dispõodebem mon-
tada olíicina para ¦oncertos de óculos e pinec-nez, e avia

lambem qualquer receita
—MATRIZ Nú KIO M|S JANEIRO

142, rua do Ouvidor, 142

ESCOLA DE CORTE
ftlme. Tellcs Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, em
23 lições.

Pratica por (empo indelcr-
minado.

Moldes experimentados eali-
nhavados.

Acceitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de cbapcos. Av. Rio,
Branco í37,'1n andar.Odeon á
direita do elevador.

DELICIOSA BEBIDA

-< v^n»isss;i-
Ourives 37, tclcphono uliüü .Norte

Ainaiiliãao almoço :

Colossal feijoada.
Língua do Rio Grando com

feijão miúdo.
Jantar :

Perua brasileira.
Camarão torrado*
Além dos pratos do dia, o

«menu» 6 variado.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas c bacalboada.
PREÇOS 1)0 COSTUME

FORD
O CARRO UNIVERSAL

Chassis construído exclusiva-
mente de AÇO VAiNADIUM, é
leve, iorle e resistente, ü automo-
vel que melhor se adapta aos ca-
minhos do interior. Seis annos de
serviço nos Estados de Minas, Rio
Grande e S. Paulo conquistaram-
lhe a justa fama dc que hoje go-
sa. Exposição permanente dos
últimos modelos. Peçam catálogos
e informações ú

A Uuica Cura Geriu
Para Callos

"(iíils-lt" Fn/. Qualquer Collo
Gnlilr Sem Duvida; Dor ou

Tnibiillio. Applicmlo »*m
Dous Senundiis

"Veja «A de «pie «ímpl»» <• f»cll
n.oilo oi rallo* cAem, ir s'-m <iòr!
.Sara irto o que dlreii ouniido «x.

Sociedade Industrial c dc Auto-
movei-. BOM RETIRO

AVENIDA RIO
BRANCO, 170

Prédio ilo I.vcru do
Arlci « Oltlrin»

'a.- 
... ¦ . . - ¦ - '.•".'

l'nr iitie ainda (ím-RO rallrni i-wm.
ilo "ncta-H" fal-on cair t].v

....nm iiiiuln ii»yo, iiliinlulit
e rprlo?

nfrimr.nt.ir.lt-n
|t" nnnuclto

Previne-se
ás F.xmas. frcgiiozas que já chegaram
os lliíurinos ilas ultimas modas, assim
comu rovisias újormies diversu?; acliiini-sc
si;mpre á venila nnvidades, na avenida
llio itranro n. 137, junto ao CI.NbMA
0DE0N - SOniA IlütTONI

Malas
A Mala Cliincza, a rua do Lavradio

n. 01, í: a rasa que mais barato vende,
visto o grande sortimento que tem; chama
a atlònçao dos senlioirs viajanlt-s.

Espumante, rcl'rÍQ;erante, sem
álcool

O Café OriteíT-t-iáíiM
L-âboraioiino f^luiiicipaS

Analyseu. 2.o33, de 19 de julho de 1916, a que foi submeltido
o tiossso café

RESULTADO
A analysc revelou ausência de terra e areia, e o exame

microscópico nada revelou de anormal
CONCLUSÃO

Presdueto ísom fpara o consumo
ASSIGNADO :

Deocíeciano Pey^do -- Ghimico.
Pedro da CuttiSía — Microgmpho.
VISTO, Dr. Fe ti CiS Sim O — Director.

3'2, Praça Tiradentes, 32
Esquinada Avenida Pasmos

SAAVEDRA ã VAZ

Panellas de pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

OlHem-se, cozinhárido-a nas áfamadas
panellas de pedra ¦Mineiras». Deposito :
liazar Viliaça, 126, rua Frei Caneca.

Louças c trens de cozinha por menos
20 ¦*. que nas outras casas.

laaaBiaKBBaaaffifflmsMESBgfl

DENTES ARTIFIC1AES
J3

Novo Systenia
9

ESPECIALISTA
clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á

a toda a prova.
Pronuncia

dos dentes naturaes. Segurança
Commodidade absoluta

Rua do Carmo 7i-Car»ío da Rua Ouvidor

STADT MÜNÇHEN
Uostauranl c bar ao ar livre

Hoje, ao jantar:
Purée de azedinhas 1 oignon

cabrito assado, sardinhas as-
sadas nas brasas, mayonnai-
ses.

Amanhã ao almoço:
Cozido especial, lingua

fresca, ostras cruas uo limão,
peixadas.

Ao jantar:
L'oignon, peru á brasileira,

brochetes, mãyonnaises, canja
ás 2-1 horas no terraço ao ar
livre.

Gabinetes no terraço
Cozinha para todos os paladares.

I,,:oços ao alcance de todos.
P^aça Tiradentes, I

Telephone 663 Central
0 proprietário, A. Moita Bastos.

NEURASTHENIA
O llcmatogbnol do Alfredo de

Ciirniiliu >'•¦ o único qne cura esta
torrivol mqlostia; imimiieros atles-
lados.

a venda nas boas pharmnciàs o
drogarias do llio n d.is listados.

Deposito: — 10, Itua 1» de Jlarço.
— Hio.

i PENSÃO— Praia de Botafogo, 384 ^^0*
j om fronto ao Pavilhão de lte^atjs — Tólcp, sul 'J;tl 

ja^^*"^^^*
| Succursal — Inslallada no os|ilemlido pr. ^^ (~ \ __^^^
\ dio novo do moderna construi '.''io^^^^Wi \ j!^^^^^
jilt. das UranjoiiUi, "^í*.^^^^!^* V-*^***^T • , , 1

;' ^^^*|(V 3 J^^0^ "V!ra ""''"" "" Al>D!:,!,llü5
•! ^^*^fW jf\ r^^*^*"^ r liíUiluuros, mm (oitos os conlor-

_^»-^ \^^^^^ los modernos. -- Dom liatamenlo. Preços
ij ^,^\\\eau os. bondes á porta. MlGUEI, 11. PIXEI.& IRMÃOS

I Unlco que com n m
colher

udiiuiriitu mi hereditária em todas as
manifestaçõi s. Ilhcuniutisitio, l!cze-
liía-, lílcenis, Tumores, Dores museu-
lares e Osscns, Dores de cabeça no-
cturnas, et.-, e ludas doença» resul-
mtes do impurcüiis du sangue,

cúrum-se inrallivelmeritn com n
só Ir.Ti-o faz desapparerer qjnilqiíer manilcslação. Tina
ipiis as releições. Km Iodas ns pharmacias.

o niar.'ill!ií>íi) "Gfts-
Cilio <|lie J../I" tatu ¦»

tempo tendes jwocunilo acabar."Gfi>-lt" r eonberido lio inund.i
intcirn comn a cura niah fácil, mau
'.iuiplei i' maií certa pn calloi.
Ktle í- o novo meio jv.ira ourar cal-
los. T" fácil pira applicar-c*"Iletí-It", -- um, doui, Ires, e
es;i prompto. O callo cometa u
amollccer c íliialiiusntí cae cer» •
ahcolutftmente. Apenas nljumas uo-
tas bastarSò'. "Ots-It" nunca ia*
os dedos ficar sangrentos, Nio f>
soffrc mais com cillos. "Gelâ-It"
quer dizer o fim de cnitar-se cal-
los, o ílm de eniplaitroa que nio
fazem ncnliuni bem, o fim ds un-
g'icntos que comem os dedos, nTir»
lia mais vexames. Experimente"Gets-It", o novo e certo remo
dio para callos c vcrrugai.

1'nbricado por li. Lawrence \
Go., Chicano, Illinoí?, b". S. A. A'
venda cm iodas as drogarias e plur-
macias.
ARAÚJO FREITAS & C.

DROGARIA I-ACIiUCO
GRANADO t O.

RIO DE JANEIRO

Moveis c tapeçarias
— RUA S. |OSli' -

Teleph. 5.324 C.

k liOTRE-DAME DE PARE

HOTEL AVENIDA
O maior c mais importante do
Brasil. Occupando n melhor si-

tuação dn

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos
'M-equencia aiinual de '2U.üf)0 elien-
is. Diária completa. ;i partir üe

lOSÜdO.
End. Tcleg. — AVENIDA

RIO DF. .IANI'1110

BBNZOIX
Para o omliellczamcnto do rosto c

das mãos: rei rosca
o pelle irritada pela navalha

Vidro 4'$ooo. Pelo Correio
,riSooo

Perfumaria Orlando Rangel

iti^íMon-

m''
M: Extra -Píno ':>

AVenaàíeni tqda a parte:.e'"!'-," ¦¦ •';'.. noK./l-, ••' *¦¦-,
DepositoeíEscriptorio

íSftr^i'!Tiiwil í Ü ''•^JHrlH

AVIiO IMPORTANTE
Pôde V. S. leresle aviso, collocando-o

nn distancia dc 11 pollcgãdas? Si nilo
pude é porque sons oltioS oslno traços o
precisam fie lentes. Queira dirigir-se á
rua .ia Assembléa, 50 CASA HOC1IA, que
examina a vista grátis c vendo óculos
liara los.

Grandes sal ias em fo3as %„
secçõss a preços sem prece-
âentes.

mtmmmmWÊD

lli l"l
Z3£S

líncrgil poderoso tônico
Novo anti-rheumatico
Eriérgil depurativo agradável
Rei dos lãxativos
Grande remédio tia mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda em todas as boas pharmacias e drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & C. c Araújo Freitas & C. BB

Il2aEK^ãS;,aJffi2^''.i^^^'iafc^3a^^

MISIII3S a ntun
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Rua Larga-Casa Athay
de. Fumos e Papelaria
e cartões postaes.

«Ml LA»
Brilhantina concreta com pe-

troleo, deliciosamente perfuma-
da com penetrante e escolhida
essência, dá brilho e firma a
côr do cabello, ao contrario das
demais brilhantinas, que tornam
oscabellos russos. Vidro j.^ooo.
Pelo correio 4^000. Na A' Gar-
rala Grande, ruaUiuguayana 66

FILIAL DA CASA BARROCAS
105 RUADO ROS RIO105

(ENTRE QUITANDAE AVENIDA)
CASA MATIUZ, rua rio Hospício 181,

canto ila rua ria Conceição
Amanhã ao almoço:

iiacalhno fresco assado, cozido especial,
mocotó dc vitelia á porúigiíoza.
Ao .juntar

Sopa á brasileira.
Borrachos au champignon.
Peru recheado.
I.ago-ia e oslras frescos todos os dias.
Especiaes vinhos verde e virgem,

Mourisco, Flor do Mondego, Alvaraltião
o o soberbo verde branco da quinta da
Insua.
listas casas estão abertas aos domingos e
feriados.
Manoel Fernandes Barrocas

ANTAItCTICA
Recebem-se pedidos

e encoinmencias des
tas atamadas cervejas
no Deposito á rua Ria-
chuelo 11.92, (Empre-
sa de Águas G azosas);
entregas ao domici-
lio. Telephone 2361 C.

ADuBO PMPHiTADfl
(Pó de osso)

Annlysado oflicialmenlc em
Bollo llorizonle-iMinas, dan-

do o seguinte resultado:
Atilo phosphorico  nT.f.Oo/.,
Ov-viln ..alcin ,... 5* 1,50«/a
Oxydo llagncsio  1,211 »/.cle.

Qttoreis ter uma lioa colheita de rafo,
dc clima, do ceroiies, de boas frutas a
de belhis tlore>'?
Comprao o «P0' DE OSSOii, qne sc arba

á vonila nos
Depositários
Hermann Kalkuhl & C.

Siiccessorcs de SOI Z\ FlhllO i C.

41, Rua do Hospício, 41
H.IO 1313 0TA.-IST33IR.O

CAIXA POSTAI, N. 1H7.
Trata-so na Soéçiio de IloprcsentttçiJes;

Piiia Oenornl ('amara n. OI, sobr.

S. LOURENÇO
HOTEL CENTRAL

— Proprietário: José Jnstino Ferreira —
licite Sul Mineira'¦¦—Estado

dc Minas

A estação de águas mais próxima
das grandes capitão- deS. Paulo e Rio.
Informações: rua (.'.tapp 7 e S Joié l>

RIO DE JANEIRO

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-

ta pela faculdade de McdiJinii do llio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
llios garantidos. Cpnsilltas diariamente
Consultório, rua da Quitanda n. 48.

v ORATIS 
'f

Ar.¦,;.3..5-, .ii^^^Èiâjp^

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e ex-
cellenlo ror rosada, (|iie não dcsapparcce.
ainda mesmo depois de lavar as mãos
diversas vezes. Um vidro, 1?.'i00. lie-
mctlc-sc pelo Correio por 2$0ÜÓ Na
a A' Garrafa Orando d, rua liruguayana
n. 00.

Curso de preparatórios
Mensalidade  2 5.>ooo

Professores do Collegio Pedro
II. Rua Sete de Setembro, 101,
Io andar.

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

Cliapéos de sol e bengalas
0 mais variado sortimento eiu:oll,!rIi"
<e na CASA ItAHIlOSA, praça •'ru-
lentes n.0, junto á Camisaria Pl'°"
grosso.

N. D. — Nesta casa cobrem*90
cliapéos e fazem-se concertos c0,n
rápido'' e perfeição.

Nãíp precisa de reclame

LAMBARY
Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Tiieophilo Oíloni n. 34

Teleplione Norte 3.w

SAGCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade - con-

suliem os nossos preços que encontrarão
vantagens.

 B. SOUZA A C- —

5í—Rua da Misericórdia—5i
Teleplione Central Sttjí)

Professora de corte
Habilita a cortai- por escala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive lail-
leur, cm poucas lições

Também còrla moldes sob medida e
podem ser em fazendas, alinhavados •
provados ou meio confeccionado*;

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Una Uniguavàiui 11(5 1 andai' .
Tííl. :!..ri7;! N0HTB

PALACE THLATBE
Grande companhia LUCILIA PERES-

LEOPOLDO FR0ES

HOJE HOJE
A's 8 e ás 10 horas

Espectaculos puramente lamiliares
A Lella comedia dc Tristan Rcrnard

0 Café da FeLsberto
(LE PETIT CAFE)

Triumpho completo de Leopoldo
Fróes, da primeira actriz brasileira
Lllcllii Peres e de toda a companhia.

iiuanliü, ás 8 e ás 10 horas — 0
CAIS" DO FRLISBKRTO.

6 de outubro — A
DS VAL-FLOR.

MÜUÜADINHA

Eita semana - A DUQUfiZi DBS
F0UB8 BERQERES.

fm mi '¦¦" ¦» i

tiipatMia-Tteõatyp; S.José
Empresa Paschoal Segreto

Companhia nacional, fundada cm 1 de
inlho de 191.1—Dirceção scenica do
actor Eduardo Vieira—Maestro direcloi
da orchestra, Joé Nunes.

Não dá espéctaculo hoje
para que sc realisc o ensaio
geral da revista de grande
montagem

original de Ignaeio Raposo c
Rcstier Júnior, musica de
Paulino Sacramento, tjne su-
biiá ;í scena oinanhã,4.de ou-
tubro,

Companhia AI.liXANIMUi AZEVEDO
o Tournéo s Cremiída iPOliveiru

THEATRO RECHEIO
Cresce cada vez mais

riaiuenlo, o suceci
exlraqrdina-

so da peça

0 CANAD10
nrillianlc creação de <'.ItK.MH.llA

D0L1VEI11A. ANTÔNIO SEIIRA en-
graçadissimo no protagonista. Corre-
ctissinio descmpenlio por toda a
companhia.

r.ftifk.Lg" A empresa ailinna a nb-
iltr^v sòlulú moralidade desla
comedia e que o espetáculo termina
antes da meia-noite.

Amanhã, ás 8 e 
"àT" 

10-0 CANA-
mo, 

A seguir, a comedia inglcza de
Pinoro-MENTIRA DE MÜLHEll.

Êxito absoluto

Sabbado--? ds cutubro de 1916—Sabbado
A's 20 3|4 horas

V.m benefício da Cruz Vermelha Franceza
Ingleza

PltlMKlttA PARTE—Grande,concerto como concurso de: Mme. Anionièlta
Rudge Miiler, Mme. Malhoiros, Mlles. Carmen o Elvira Praga e dos Srs. Maiiriçc
Dümesnil, F. Nascimento Filho c 0. Dilfriche.

Acompanhamento de Mme. Gomes de Menezes.
SECUNDA PARTE

QUADROS VIVOS
Representados por senhoras c cavalheiros inglezes

liilhetes á venda na casa Arthur Napoleão, de terça-feira em deante.

PREÇOS: Frizas
50$000; poltronas,
elria?, VSOOO

e camarotes de Ia ordem, tõOSUIlO ;
25S0Ò3; balcões A c 11, 15$OQ0:

camarotes de 2" ordem,
outras filas, 10SC00 , g.v

CAS1NO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

Único theatro por sessões que fun-
cciona na Avenida

HOJE" -^HQJE
A s S horas—A's 10 horas

Aalmaquerefloriu...
Comedia em um acto,

lie] Irão
de Heitor

NOIVO EM APUROS
Engraçadissimo vaudeville de Labicho

» Mise-on-scònc» de Olympio No-
gueira.

Mobiliário da A Ideal, S. José,71.

Amanhã-A ALMA OL'15 ItEFLOHll...
e .NOIVO EM APUROS.

li Encõmmendas pelo telephone GCil,
Central.

aoGabáret Restauram

CLUBMOZART
A elegante bonbonnièie da rua Chile,

Todas as nniles, ás fl horas, suecesso
inegualavol da « Ironpe » contratada ex-
prcssãmenlc para esto cubarei cm Sào
Paulo o lliienos Aires pela Agencia Thea-
Irai Inglcza.

A svmpathica
ORETTE.

cabaretiòre LAURA

rt.OUY, cantora franceza.
I.0S MINKRVINI,
IRl) KANU1WSKV, bailarinas ruisas.
NIN:.TTt:, cbanleuso frauçaise.
OI.C.V LltANDliNl.

Variado corpo de baile sob a dirceção
do prolcssur PAULO.

Orchestra do tzijçauoi sob a direcção
do piolcssor biasileiioLIíNETÜ NERV.

Theatro Carlos Gomes
Grande compiinbia

Eilcri-Tlicátro
,lc FCSSÒl'?, llü
de l(islion

Empresa TÊiXEÍlTÃÍMAllQÍJHS
Gerência de A. GÒrjâo

HOJE HOJS
n/io b' 3,iDuas sessõei—A's

da noite
A rcyisla-lãiila-ia dò costumes

portuguezes cm dons actos e novo
quadros; original de Ernesto llodri-
gues, Felix llerinudos e Joáo bastos,
•om musica dos maestros Th.òmuz
Dcl-Ncgro 0 lleninrdo Fencira

MAIS UM CUANDH TIIIUMIMIO

MARÉ DE ROSAS
Comivres Zé Lcrias, CARLOS

LEAL; Pinta-ilgo, LUIZ IiliWO.
Sccnarios mamvilhosos. Apiiaratòso

guarda-roupa. Caprichosa « mise-en-
scóne t.

Anianliii" MAHF/ DE ROSAS.
—a—¦miasm iiiiiwmw


