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Um imposto de cinco por cento sobre
ü mQÜtnento annual cüe

2.§00.000 contos
Novomenlc n polícia põe á prova o r.eu zelo

iu perseguição no Jogo — o, como dc outros
rezes um sorriso do duvida ncolho esse es-
forço' craprchoiidido em nome du lei, do mo-
ral c dos Interesses públicos. Ao mesmo tem-
pi, cresço, do outro Indo, n numero diiquelles
que julgando perfeitamente innlels qunesquer
tentativas dc prohibição nesse sentido, lovnn-

l uu a idéa dn Irlbulnçffo como o único meio
de castigar o vicio, oncrando-o cm beneficio
di commuuldade. O Sr. senador lírico Coelho,
que foi, h» sele annos, o primeiro a defen-
rlor essn idéa, chegando a apresentar uni pro-
teclo de lei á ('.ninara dos Deputados, onde
rúprcscntava o Estado do Hio, é ainda neste
momento o propugiiador mais ardente de se-
jucllianto nicdidii, no propósito de a offeroccr
agora ao volo do Senado. A opinião de S. Ex.,
íi.t pouco tempo, .manifestada em entrevista
com um rcdiiclor da A NOITK, já no entanto
parecia esquecida: <> jogo continuara flores-
cciitc no lado da policia; o ninguém ninis pen-
snvn no projectado imposto de lililí), que os pro-
priclnrios* de casas de jogo acbarani meios
de esbarrar na Calhara.: Todavia, por uma cir-
cumstnncia nova, surgem presentemente outras
vozes a apoiar a do senador Numinensc, bas-
(ando citar a dp Sr. Olhou I.cnnardos que lia
poucos dias, em entrevista (pie lambem pu-
íiiicánios, poz toda n autoridade do seu pres-
ligio no alio commercio n favor da mesma
pausa.

Como um banqueiro dc bicho
te faz mülionnrio

Falar no jogo 6 falar principalmente no
jogo do bicho. As loterias, ns rifas, a roleta,
o jaburu', os jogos de cartas pouco são em
confronto eom o jogo do bicho — esse formi-
daver sorvedouro — tão licito ou tão illieilo co-
mo as loterias. O Sr. lírico Coelho confessa
que, no apresentar o sen projecto de 1009, que
na Câmara recebeu o numero 101, nUendeu
ii umn queslão de bom senso. Si era impôs-
nível prohfbir os jogos dc azar, o único re-
curso era estabelecer condições para o seu
exercicio.

Hoje, S. Es., pensando do mesmo modo, diz
que lhe sobram razões ainda mais império-
sas para atacar essa queslão de frente, pro-
pondo u tributação, lí é sobretudo o desen
volviinenlo espantoso do jogo do bicho que o
miima a dizer as palavras necessárias c a sn
cudir do seu torpor os que não enxergam
n rude verdade.

Expondo, com uma convicção balalbadoro,
os novos molivQS que n observação o o acaso
Jhe offerecernm", fortalecendo a opinião que ha
tanto tem formada ísobrei, as vantagens de
uma taxação rigorosa, S. líx. fez-nòs hontem
esta revelação, que deve ser meditada:

Quando se estuda a machina terrível que
i o jogo do bicho, c se chega ao conhecimento
da maneira por que elln funeciona, ha um es-
pauto inaudito, liasla um exemplo, que vou
referir, c para o qual dou a garantia da ani-
nha palavra de homem que não mente. Um
dos meus amigos, antigo fazendeiro, depois
de soffrcr grande prejuízo nos seus negócios,
fez-mo um dia esta confissão: "Vendi minha
fazenda por ICO contos de réis — e vou leu-
tar uma nova industria". — Que industria'.'
perguntei eu. —''Vou bancar o bicho!" A
resposta me pareceu deplorável, e lamentei
Iiilimnmeiile ver um homem, que eu estimava,
alirnr.se a uma empreitada dessa ordem. Mas
passados dous annos, quando o tornei a ver
elle me perguntou com amável curiosidade si
eu havia desistido do meu projecto npresen-
tudo ú Câmara, orçando um imposto sobre os
jogos de azar. lí, demite da minha resposta,
ille sorriu e disse: — "Quer um bom conse-
Iho? quer fazer uma obra de utilidade publl-
ca? Apresente um projeclo tributando o jogo
do bicho 1" li referiu-me que, em dous annos,
os seus 1(50 contos lhe haviam' rendido unia
fortuna de mais do quatro mil contos! —
li o senhor continua? — "Não, respondeu-me.
Estou boje om S. Paulo; como tenho ali uma
situação exeellentc no inundo capitalista, não
me posso mais arriscar a ser apontado como
um banqueiro de bicho..."

•— Eis ahi um faeto psycliologico —¦ disse
p Sr. lírico Coelho.

Jornalistas e autoridades poli-
ílaes, pensionistas dos banquei-
tros de bicho

í— Não é Indo — nccresceiuou o senador flu-
minenso. O empenho com que tenho eslu-
nado c perquerido essa questão do jogo, per-íiijlliu-mc obter informações imménsalmcjiitc
escandalosas. Um banqueiro do bicho, cujo no-
me não me posso dar a satisfação de apontar
neste momento, ao saber lia pouco do meu pro-
jejeto <lc tributação do jogo, declarou com
satisfação que isso não devia peornr muilo a
situação dos "banqeiros". Ii necrescentou, de-
pois de fazer os seus cálculos: "Actuabncn-
te. ha numerosas autoridades ipoliciaes e ai-
fiuns jornalistas que exercem sobre ns casas denicho unia pressão constante; são pensionistasdos banqueiros de bicho. Não exagero e.in di-zer que mais de trinta por cento dos lucros
dos banqueiros corre para o bolso dessas auto-
ridades e desses gazelelros. Na avenida lliobranco c suas immcdiaçõcs ficam as doze cn-s.is principaes, de que dependem as trosentase lautas suecursaes espalhadas por todos oscantos da cidade; diariamcnlc, em cada umadessas, entra pouco depois das 15 horas umngetite- dc policia... Os jornalistas péiisio-nlstiis tem outras horas e fazem o.s seus "ne-
gocios" om condições mui pouco diversas".

Os telephones e o bicho
- Já notou que ó cousa talvez impossível

obter uma immediala communicação telepho-mea, entre lã menos nm quarto c 15 e um
parto da tarde? — perguntou-nos o senador'-neo Coelho. Experimente-o amanhã — o sefl lelephonista não lhe disser: "lista em com-niuiiicaçãòl" o senhor será um homem feliz.iNao sabe? Essa é a hora do bicho, li* a horaem (pie os banqueiros se coinmünicam com asMias Ires centenas de suecursaes. li* a horacm que os jogadores perguntam, de todos oscantos, o nome do bicho do dia. Mas o maisextravagante, o mais extraordinário, o queainda me custa a acreditar c o fuclo que menilinnnrnm, dos banqueiros de bicho disporama essa hprá de todns as communicaçõcs te-lephomcas para "descarregar" c para outrasoperações de ultima hora. Ji' um faeto a veri-4-iÇíir.

As razões da taxação — As
loterias e o bicho

Encarando a questão da taxação do jogo, osr. Jirieo Coelho argumentou assim:Ninguém mais pôde negar que o jogo doniciio se implantou no Brasil. Joga-se aberta-moulo ás escancaras" sem pudor e sem receio,'.m dous grandes Estados já existem ns lo-'frias zoológicas concedidas por actos goverJiamentnes. Aliás nada impedia esses Estadosue o fazerem... .lá no tempo do império haviaas loterias provinciaes. li logo após a pro-Blamajat» da llenublica. a 22 de marco de 1890

o governo provisório expedia o ilrcrcln, ria.
borndn em 17 do fevereiro pelo Ministério cia
Kizouilii, permillindo im Districto 1'ederal n
circulação o venda do loteria', das Estados, quer
dizer ilas antigas Províncias. O próprio Con-
grosso Coiisllliilnle rejeitou uma emenda no
projeclo constitucional, prnhibllorln dc lote-
.rias. Isso feito ficou luscriplo, no uri. 'i.'i da
(.onstilulção: "I'.' facultado nos Estados! ii '•!".
Tudo c qualquer poder ou direito que lhes
não fnr negado por cláusula ("(pressa ou im-
plicilanieiile contida lias cláusulas expressas
da Constituição", Eis ahi, pois, inllludivcl n
foculdndc que lím os Estados de conceder lo-
icrias, cada qual a seu modo c lribiilando-as
como lhes parecer mais conveniente, li o Con-
gresso Nacional assim o entende; na proposta
orçainênliirin para 1Ü17, sob a rubrica da rc-
cella, lé-sc isto: "Impostos de 11 1J2 por cento
sobre o capital das loterias fedemos, e de
5 "," sobre loterias esladuacs: I. inüitlOU^UDIi
paliei".

lim seguida, manifestando n sua duvida so-
bre .si é ou não licito á União tributar ns lo-
Icrias esladuacs, o.Sr. lírico Coelho expoz o
seu pensamento sobre n nulorisnção da loteria
cnmbodginnn — o jogo do bicho — no paiz
inlclro. Para S. Ex. é necessário eliminar dn
receita vindoura os impostos sobre vcnciiiien-
los do militares o civis em nclividnde, sobre
rcinuncraçõcs de militares reformados e civil
aposentados, sobre o salário dos trabalhistas
em reparlições federnes; c necessário resta-
bclccer inlegralmcntc as mercês de ineio
.soldo e outras pensões da munificencia sobe-
raiia, pertinentes a viuvas e orphnos dc sorvi-
dores iiacionncs; é ainda necessário supprimir
os impostos sobre os auxílios pecuniários,
cm cujo go'3õ de direito adquirido sé acharem
rs herdeiros de montepio militar ou civil, am-
bos de inmlunlidfldc obrigatória.

Não hesita também o Sr. senador cm de-
féiulcr o "direito" dos funccionarios adddi-
dos. Ii será a tributação de jogo do bicho que
permittirn á União supprimir todos esses iin-
postos, creados por circiunslaucins difficeis,
e na realidade excessivos ou odiosos, offcre-
condo ao mesmo tempo uma compensação cqui-
valente á receita federal.

Um imposlo de 5 °1° sobre o
movimento da loteria zoológica

Diz o Sr. lírico Coelho:
A tributação de í> °\" sobre dous milhões

c quinhentos anil contos, que representar o
movimento anormal do jogo do bicho, renderá
cento c cinco mil contos. Pára isto, formularei
uma emenda no orçamento da receitai Onde
se diz: "Imposto sobre loterias", additarei
simplesmente: Loteria Cambodgiaiia, tributo
de 5 'V'... 105 mil contos, o regislo dessa joga-
tina... 10 mil contos. Na lei de despesa do Mi-
nisterio dn Fazenda, incluirei um artigo regu-
lamentar da fisenlisação—determinando que a
cobrança de tributos se. fará por casas ospe-
eiacs, registadas comi antecedência, quando se
destinem a vender cautelas de apostas sobre
fumes de bilhetes preniiaveis. pelas cxlracçôes
de loterias aiilorisadas uo pai/.. Ainda aqui o
meu pensamento é que o poder legislativo não
aitribua a indivíduo ou a qualquer empresa
privilégios para o effeito da nova especulação
loterien.

Sobre a prganisação do apparelho fiscal, as-
sim se exprime o Sr. lírico Coelho:

Os fiscaes de impostos de consumo bem
podem desempenhar mais esse trabalho, sendo
(.'ratificados proporcionalmente pelo fundo ar-
recadado da nova tributação. Ii' desnecessária
a créação de outro apparelho fiscal.

Um sonho horroroso
Um homern ferido

por engano
CAMPOS, 4 (A NOITE) — A* meia noite

de hontem a filha do porteiro da fabrica
de tecidos daqui, José Pinto da Silva, gri-
lava pavorosamente pedindo soceorro, Aoj
seus gritos, de alguém contra cuja honra
se tentava, ãcudiu o cnjicunhado de José
Pinto, Francisco Appolliuario, ali hospeda-
do. José Pinto, como louco, partiu lambem
em direeção do quarto da filha. Nas trevas,
distinguindo um vulto no corredor, atirou
sobre elle. Baleado, Francisco Appolliuario
poz-se, por sua vez, a grilar, rccoiihcecndò-o
cnlão José Pinto. O concuiiliiido deste fora,
como já foi dito, cm soceorro da filha de
Pinto,' c é um homem bom e honesto. Após
tão lamentável iiccidénle, ficou, averiguado
que a. moça sonhava !

O ferido não inspira cuidados.
-»—««K* ti»—•-

Ministros portuguezes em
viagem

LISBOA, t (Itovas) — O presidente do
ministério, Sr. Antônio José d'Ahneida, e o
ministro do Fomento, Sr. Fernandes Costa,
tiveram unia calorosa recepção em Coim-
lira. Os dous estadistas regressaram inuuc-
diatamente a esta capital.
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Imjjerio crescente?... Ob, amarga desillu-
são... Agora é simplesmente Impcrio min-
goànle...

0 falsãrio Albino MenÉs
na 'tel Central"

Porque elle acha que não
será extraditado

Montevidéu, 1C dr agosto.
A "sirena" do vespertino "I.n Tl.izon" fi-

zora-so ouvir, chamando o publico para a
leitura dc uma nula política dc soiisnráo,
que se lin cm unia das sua, "pizarras", c
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Albino Mendes
cn atravessei a "plnz.i" Matriz, para a ler.
lira uma palavra do presidente Viera, de ex-
trnordinnrio interesse nó momenlo.

Dc volta, olhei dislrnliidiiiuenlc para a"Careci Cenlral"... c lembrel-mc do Allii-
nn "Mendes. Um anuo já se passara dn sua
prisão c cüe ainda não fòr; extraditado í

li, si eu o fosse ver? Fui. Ia contando
encontrar o Albino que eu vi cm dezembro
do nnno passado — barba crescida, adoen-
tado, desanimado... Engnnci-mc. Desta
vez encontrei o Albino que a policia do llio
conhece muito bem. O Albino insiimaule,
bem trajado, falador...

Emquanlo lim indiciai de terviço me ex-
plicava que o governo do Üniguny, achando
insiifficientcs as razões do Brasil, pedira a
este paiz que reforçasse com mais dados o
seu pedido de extradição para Albino Meu-
des, trouxerani-nie o dotcuLo que. ali dera q
nome dc Alfredo Martins e que era. iiom
mais nem menos, o cavalheiro que deixou
a conhecida e acreditada "Pensão Meirá
Lima", sem pagar um elamiio causado na
janella do "npctècnlo" que abi oecupava
(por onde, aliás, foi obrigado a sair; dado
que não queria, por fôrma alguma, despertar
o porteiro) por conta do Esiado, que obae-
quiava com tal hospedagem a quem. saben-
do que o mal do Brasil era a "quebradeira'',
trabalhava... por livral-o do "funding-
lonri"...

Albino Mendes vestia um bem lalhado ler-
no de jaquelão, e as calças vincadas com
esmero, caiam-lhe sobro a camurça do rano
das botas dc verniz. Penteado e bnrbeodo,
o pequeno bigode bem cuidado, o Albino
f.d sentando c foi falando. Tinha, desde
lfi.,'!), uma queixa contra mini.

Diga...
Elle disse. A entrevista (pie, em dezembro

ultimo, A NOITE publicou com retrato
e tudo... elle a achara pequena !...

—- Pois "lamba a unha"; "seu" Albino:
lá n'A NOITE "a gente" lem que dizer
tudo sempre em synthesc. E' o costume da
casa... Ou você queria que eu saisse com
uma entrevista niais comprida que um .ser-
mão do Sr. Teixeira Mendes ou um commu-
picado do general Cadorna ?

Elle sorriu, embora, comtudo, não pare-
cesso satisfeito...

li você: vae ou não vae. para o Brasil ?
li' claro que não vou !
Por que ?
Muito simples. Não ha, no meu pro-

eesso, razões que justifiquem a minha ex-
tradição...

O seu advogado, no que parece, "toma'1
mesmo do Direito, não ?

Já mudei. Agora tenho outro...
Deixei o Albino, li lenho cá o meu pai-

pile (simples palpite) de que a extradição
não Bic será dada...

Seja ou não seja, o quo é fado é que o
lirasil c. o Urugiiay precisam cuidar, quanto
anles, de uni tratado mutuo de, extradição.
No caso Albino Mendes, o Uruguay, cm n
concedendo, fará mais lima obra dc mera
gentileza. Ii' assim o caso do visinlio para
cujo quintal pula um frango que até então
fora hospede do nosso gnllinhciro c que, em
vez de o utilisar, eom arro.í, na sua panella,
uol-o devolva quando nós, trepados no mu-
ro, lhe dissermos :

Olá, "seu" fulano, não andará por ahi,
em meio das suas galliuhai, um frango as-
sim c assim ?

Anda.
Pois queira m'o entregar, si faz favor...

Uma vez o tratado feito o caso mudará de
figura c não mais se ouvirá, como é fie-
quente, uo ltio Grande: — matou-o, passou
a fronteira... e promplo I ou, no Urugiuy
— "Io maló, se. mando mudar nl Brasil...
y se eoncluió" I...

Dizem que o temido coronel João Fran-
cisco (que afinal não é tão feio como c
pintam) quando foi do seu policiamento —
em que rciillsou na fronteira obra compa-
ravcl á de Sampaio Ferraz acabando com a"Cabeça do Porco" — linha um tratado S'.\-
creio com chefes "Mancos" de Bivera, e as-
sim, quando qualquer bandido fugia para
o Uruguay. á noite davam-lhe um empur-
rão... e elle caia, direitinho, nas mãos de
João Frnneisco, que o mandava, logo, Ira-
bullinr no celebre presidio...

O processo era engenhoso... mas nüo era
legal: o Brasil c o Uruguay que o lògali-
sem...

Jlfiiii Gomes.
-**'+*—+-

0 anniversario da Republica
portuquezâ

Inaupura-so o Gongresso do
Livre Pensamento

LISBOA, 4 (Havas) — Hoje no meio dia
será inaugurado o Congresso dn Livre Pen-
snmenlo, reallsnndo-se, para isso. uma |ro-
magem ao cemitério em homenagem á me-
moria dos livre pensadores morlns.

A sessão do amanhã será presidida pelo
Sr. Theophilo Braga o será dedicada á com-
memorarão do sexto anniversario dn Itduii-
blicaí.

Eaücoürf-FAbbaye
NA FRENTE OCCIDENTAL

A situação

LONDRES, 4 (A NOITE) — Apo;ar do itiáo
lempo, os operações no Somme prosoKUlroin
hontem com grande intensidade.

lim diversos pontos os allemães rnnlra-íila-
caram, tnns foram por toda a parle reebassa-
dos. Os tmdczes fizeram novos progressos ao
norte dc Thlcpval, a nurne.iic do Courcelet-
lo c ra direeção dc Le Surs «. do l.c Transluy,
Os francezes tomaram uma grande trlllcliel-
ra a leste de Ituncourt e a nordeste do liou-
ebavesnes.

O ctictiriíiçainenio da lula no
Somme

LONDRES, 'I (Havas) — O correspondente
dn Agoncla Rcuter na frcnle britannlen do
Somme, descrevendo a lula em torno du líau-
court-1'Abboyc, diz:

"Alguns dos nossos automóveis blindados
conhecidos pela designação de "tanks", pres-
taram us maiores serviços desmantelando va*
rios entrinchoiramentos quo resistiam desea-
pernditmente c varrendo us posições das me-
tralbadurns iniinifcas.

As forças alleniãs coinpunbani-se nqul do
17'' regimento bávaro dn sexta divisão, que
durnnln algum (empo estove aquartelnda em
Lille i! que, segundo suppomos, «ra uma das
ultimas formações alleniãs da frente de oes-
to que ainda não tinham passadu pela for-
nallin do Somme.

Um pouco inais para a esquerda, a encarni-
cada resistência que encontrámos revelava a
presença de tropas frescas. Effectivame.nto,
sonhemos pelos prisioneiros que esta parle
dn linha inimiga era guarnerida por mar!-
nlicirns que, segundo aquelles. pertenciam A
primeira o segunda brigadas da primeira di-
visão naval, vindas dn costa para auxiliar a
defesa.

Isto faz crer que o inimigo já luta com
dlfflcuhlades para encontrar reservas.

Capturámos lambem prisioneiros que fa-
üiam parle da sétima divisão bávara. Esta
formação acabava do apparccer na linha de
frente «>, ainda segundo declarações dos pri-
sioneiros, foi esmagada pela intensidade do
nosso bombardeio e pela violência dos ala-
quês du infantaria,

Outro faeto digno de nota é que, emqunn-
lo a primeira linha do systema allcmão de
defesas, ao sul de Eaucourt-1'Abbayo, era ain-

dn nina obra da antiga segunda linha, at
trincheiras de cupporfc são obras recentes
uxcculadag desde julho o offcrecem muito
menos resistência du que us nutras aos nos-
sos ataques."

No seclor inglcz
LONDRES, I (línvns) >— O estado-maior

do lixercllo brllnnnico no continente com-
mímica:"Apezar das chuvas torronclncs que U-in
caido, a balalli.i em torno do Iiniieoill't-1'Ab-
bayc continua apresentando sempre uma fei*
ção favorável para nós.

Aprisionámos mais 51 allernães.
As operações dos aviadores foram projudi-

radas pelo mão tempo. Perdemos na luta mu
apparelho."

Os francezes progridem
PAUIS. •! (llnvas) — Coiuniunic.ido offl-

ciai dás L'.'l horas:"Na frente do Somme atacámos de um la-
do c do outro a estrada de Péronne a Ba-
pau me, capturando ao norlc de Hancourt uma
importante trincheira c 11*3 bonieus,

Ao sul do Somme houve grande actividade
de artilharia." ,

No ar

PARIS, 4 l.\. A.) — Os aviadores franco-
7os bombardearam com suecesso os quartéis
allemães em Péronne, explodindo um dsposi-
lo de munições e armamentos ali existentes.

Os aviões regressaram incólumes,
—«¦ -ms!» lf» i

A GRÉCIA REVOLUCIONADA

A situação

LONDRES, 4 (A NOITE) — A crise minis*
tcrlal grega em nada modificou a situação,
sinão parn peor, da Grécia perante os gover-
nos da "Entente", visto que o Sr. Calogero-
poulos, pessoalmente, não merece a cnnfinn-
ça dos paizes aluados. Entretanto, é o con-
trnrlo disto o que se pensa em Atheiins.

Acredita-se geralmente aqui que os amigos
do 3r. Venizclos não tomarão, com o consen-
tlmento deste, parle no gubinele que possa
orgnnisar o Sr. Calogeropuulus.

O Sr. Venizclos, que chegou bonlcm de
noite n Mytilenc, foi ali recebido com deli-
rantes manifestações de enlhiisiasmo e ns-
sumiu, hontem mesmo, o logar de chofe do
governo provisório revolucionário.

Álbum da áuerra

..ííife.'..^':,-'

lima cerimonia religiosa num acampamento servio

Matto Grosso em plena
anarchia

Telegi-amma que seria lido
na Câmara

Por falta de numero não houve boje ses-
são na Câmara dos Deputados, listavam in-
scrijitps para òecüpar a tribuna á hora do
expediente os deputados Cosia Marques e
Pereira Leite, que tratariam da situação cm
que se acliu o Estado de Matto Grosso, que
representam naqucllii casa do Congresso
Nacional.

Da matéria a ser lida á hora do expediente
constava o seguinte lelegramma:"Aquiduuana, 3 — Levo ao conhecimento
de V. líx. que, estando cm Cuyabá, dosem-
peiibando o mandato de deputado estadual,
confiado cm garantias das forças federaes e
em "babeas-corpus" do Supremo Tribunal
Federal, fui, com os meus collegas, victima
de aggressáo, por parte dá policia estadual,
capangas e.cafagesles, sob as ordens do eom-
mandante Alvino Corrêa Pilho, do coronel
Pedro Celestino, offieiaes e coiinnaiidanle. da
policia e outros, que invadiram, ás 7 horas
da noite dc 2i do corrente, o hotel onda
estávamos nós, os deputados, ameaçando-
nos, prendendo-nós, dizendo isto fazerem
cm nome do povo, e, não conseguindo levar
n effeito a prisão devido á intervenção cner-
gica do major Villas Neves, que, com dez
praças do Exercito, os dispersou, com risco
da própria vida. No momenlo da aggressáo
a força de. policia recebeu ordem dc atirar
contra nós, o que fez. Devido á ngglo-
meração que se fez, deu-se a mistura de ag-
gressores e deputados; dispersados os nggrés-
sores fomos nós, deputado:, e alguns ami-
go pedir abrigo e garantia ao general Car-
los de Campos, que, após conferência]' com
o presidente do listado c o coronel Pedro
Celestino, declarou não poder nos dar mais
garantia alguma, nem dc vida, nem de fun-
cciònnmenlp da Assembléa. Desta fôrma, o"babeas-corpus" foi dcsrcspeUadò c os depu-
lados não puderam mais desempenhar o
mandato.

Venho perante V. Ex. protestar contra
estes tristes faelos e contra a renuncia de
alguns deputados, inclusive o primeiro vice-
presidente do listado, coronel Eseolnslico,
como resultado da situação anormal em quoficou Cuyabá deante. da inércia do gencril
Campos, que, com o seu procedimento, não
cumpriu a missão que o iovou a Cuyabá,
qual seja a de garantir o livre funeciona-
incuto da Assembléa.

, Oútrosim, lendo conhecimento que o prc-sideiile c o general Campos têm lelcgrnph.i-
do dizendo que os deputado-; foram forçados
a renunciar pelo povo. protesto lambem enn-
Ira essa asserção inveridien, por não se po-
der chamar povo á forca policial c cnpnn-
lias. Bcspcilosas saudações. — João dc Al-
incida Castro, vioc-presifleule du lirUtlo.
deputado estadual."

A tristeza de um germanophilo
Hoje o Abreu tomou o mesmo bonde que

me arrastava á cidade. Parecia-me um pou-
co abatido.

Então Abreu, como vae?
Rem; ülo é: mal. Não ando muito sa~

lisfeilo.
Com as finanças ?
AViifionaes, çiier você dizer?
/'xM claro.
Não; essas não me causam apprchcnsão.

Ila tantos annos nos dizem que. vivemos á
beira de um abgsino, que já lhe perdemos
o medo. W a historia ilo menino e do lob.o.
A queda no fundo tem sido tantas vezes
adiada, que o melhor é esperarmos por ella,
que pode não vir, em vez de nos lastimar-
/nos udeantado. O que me incommoda não
é isso.

E' o fígado, talvez...
Não; meu figado tem se portado muilo

bem. E' a guerra.A h, sim...
Como você sabe, sou gcrmanophilo.

Lembra-se ainda da nossa aposla em agosto
dc 1911 ? Você jogou nos adiados c cã noi
allemães. Não arrisquei muito, é verdade.
Quinhentos réis apenas. Mas o Rng Barbosa
nunca jogou nem isso. Um anno depois, cm
agosto de 1915, eu apostava no em/mle dos
dous grupos belligerunies. Hoje, porém, es-
lon vendo as cousas mal paradas.Co«i u offensiva alliuda no Somme ?—Veor.

Com o fracasso austro-allemão na Tran-
sglvaniq ?

Muilo peor dei que isso ! O que me des-
animou foi o discurso do Rethmann-Holl-
weg. Traduzido fora da letra, o necrológio
do chancetler allcmão diz o seguinte:"A Altemanlia entrou nesta guerra, pro-Vacada, somente para defender os seus di-
rciios e interesses violados pelos seus ini-
migos."ti Itumnnia nos trahiu como Judas."A pérfida Inglaterra é que. nos fez per-der a partida; por conseqüência, o estadista
allcmão que. hesitar em empregar contra
ella todos os meios de guerra, isto è, os le-
gilimos e ns illegilimos, os- humanos e ns
deshnmanos, os dignos e os indignos — me-
rece ser enforcado I"

Um caipira sertanejo, sem os recursos, de.
expressão de úm chancellcr. teria diitj a
mesma cousa, com mais singeleza : "perdi-
tio por mil, por mil r quinhentos 1" E' a
linguagem ,ae um desesperado...

O /'o/h/c. chegou ti Avenida e meu amigo
desceu abatida, como si, em vez da fé na
viciaria allemã, tivesse perdido cousa mais
seria, por exemplo, o guarda-chuva.

Morre o juiz de direito de
Angra dos Reis

ANGBA DOS HEIS, .1 (A NOITE) — Fal-
locou hontem o Dr. Cuido Saraiva Júnior,
antigo juiz de direito desta comarca.

A NOTA SCIENTIFICA

M-flll-flu-B-'. jf*t4 
**¦.!«*•*
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na AHemanha
Uma nova cnlidiidn mórbida observada

pelos scientlstas allemães
Oa iillimos jorri.ii". Relenllflcos elieiradoi« hurnpn ,„„.,„ „,;,.,„,. Bl(|pmBn|e» -£J«

endo de snude das populações allemiK
níLSl0!^ occnpndo» pela Allsmanlio, e.I palincnle sobre o dor. prisioneiros in-
ar«nnB|.5AM-iPmai!*h"-. A in'i'"''i^',nei:i on nnIlnlcrnl dade dn allmenlaçao fizeram

st ia que os selenllslns allemães bapli-..,-ram con os negros nomes de "Molesta da
ifeinií' ! '"''S <la J''"nu'" l' "^^ á»
,„'•"" "n™ "entidade mórbida", que seriamclho,. chamar-se a agonia lenta de umP"vo que morro pela Inanição, apresentaper...do prodromlco e Ires pbasesA si,a descrlpção, feita pelos profcsiornr.allemães, e n scgulnle: "A "molòsUn dnorne c precedida, por uma grave dyíepsDepôs, „o prln jiro período, os prllneiroís.ympioinas q1IC se manifestam consütomen «ma fraqueza progressiva, aspeeto 11""»co, indlffercnçn eeral. pelle frouxa e
cegue ra iioclurnn). No segundo periodos perinrbaçoes digestivas se nggravnm. D,-' 
,;,! 

ro,6nle' 
,"u;,l:"n os >"¦*¦ ll i*o**lo. Indo

„.í. f 
* As l>allíel>r*>s chegam a ficar láollll liai as que podem até impedir a vista IV pella fica lão dislcndidn e lensn que fór-ma çicalnzcs roscas, comparáveis ás '-síria,.

grav.darum". Em um terceiro periodo, ou
período terminal" — as extremidades docorpo dns infelizes se rosfriam e apparccernnlleraçoes çulniiens. Nesse periodo ns fanul-dade.. mentaes já não regulam. A morte èpróxima: O exame do sangue demonstrauma grande pobreza cm hemoglobina em-quanln que as hem.ilias soffrem apenas umape(|iiena reaiicçúo no seu numero. As nrinussao claras, como a agn.i, diminuídas, semalJniminn c sem cylindrós."
Desde quando 

"essa 
nova mnlcslia ? Mprimeiras communicaçõcs ás sociedadesscicnlificas datam d,, julho de miã is'o éjuslamento depois de um annn de guerra 

'
Os professores polacos 1!. Budzynski e .T.'.m_. II. (.helnwsli, fizeram uma communicá-
çno nesse sentido á Socieciade Mediei de.sosnowier (Polônia), apresentando já 110desses dolorosos casos ! Iirain as primeirasvictimas nas terras occupadss pelos alie-m.icn. M.is não devia passar muito c o ta-cio so devia notar na própria Allemanlin.¦1'.-çom elleilo, no mez scgniiile (agosto de
«,,0Í,<J P^icssnr Slrnuss dava o alarma naMcdiziniche Klinik" de Berlim, sobre *Moléstia do Jejum"!
„ .-]i.V,-gc,,,s' n",a 

"Bcrlinor Klinik Wochens-ciiil , dc 21 de fevereiro do.-.tc anno, fa.novos-estudos sobre a "MóTeUfa da Fome".b, de abi por dcnnle, as observações temcontinuado de modo alarmante;
E' curioso descrever a eura dessa moles-lia. .].i ora ao observação popular, antiga

que a um homem, depois üc. nm longo iejuni."o comer fazia mal. Devia começar porpouco, ir aiigmentando, e fazer umaespécie de reeducação das funeções digesti-vas. Si elle. comesse muilo seria capaz d.ímorrer. Pois bem. Tem se observado, ma-xime entre prisioneiros francezes, que re-cebem freqüentemente presentes de sua pa-Iria, muitos casos de morte "por lerem, comi-do muito cm estado de estrema fraqueza"I
Quando um medico na Allemanlin faz nmdiagnostico dc "Moléstia da Fome", em vez

de drogas ao doente dá-lho... comida. Ma*
esta "cm quantidade lão pequena que pare-ce remédio"! O que se melhora 6 a qu.ili-dade da comida. Depois se vae nugmenlnn-
do lambem a quantidade. Ao passo que a
quantidade da boa comida augmenla, o in-
dividuo que a come diminuo, li' o "parado-
xo da cura". Dcspcrtam-se no enfermo as
funeções norniaes, a crase sangüínea nielho-
ra, c elle desincha, diminuo de volume e
de peso, e fica esquelético, com a pelle eom-
pletamenle adherente aos ossos : é quandoelle está bom !

O peor é que, quando os doentes dosso ge-ncro são muitos, o pobre do medico nem:
sempre encontra "pliarmacia" para aviar
unia receita contra a fome I E as pobresvictimas da fome continuam com sua pelle1e suas extremidades frias, até receberem o
beijo da morte...

Ali 1 quando virá o sol da Paz a sorrir
para esses infelizes ?

Dr. Nicolão Ciando
- ¦ <+•+ ¦

Cresce a parede dos traba-»
lhadores paragayos

ASSUMPÇÃO, 1 (A. A.) - Em vista <To
crescente augmenlo da parede geral dos tra-
balhadores, a policia para evitar alterações da
ordom publica probibiu toda c qualquer ma-
nifestação operaria.

-« tmtm_ ¦

0 protesto fia Uqa âo

Como lhe responderam as as-
sociações convidadas

A atitude da Liga dc combate que iníciott
contra a quola-ouro, despertou entre ns ás-
sociações congêneres uma natural curiosi-
dade, àttitude que se considerou, nqui re-
voltosa uli dc absoluta intransigência na.
defesa alludido.

Por isso procurámos sober como refipon-
deram as associações convidadas, que assú-»
se justificaram :

A SOCIEDADE NACIONAL DE
AGRICULTURA

allcgando que está cansada de dirigir rc-;
presentações ao governo, altitude que iifío
cessará, comtudo.

A ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL
que se. deu pressa cm protestar contra o .lu-
gmento, realTirmando a sua condemnação ao
augiiicnto referido.

•1 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
COMMERCIAES

que também é contraria ao augmenlo, tendo
já publicamente demonstrado a sua altitude.

A CÂMARA DO COMMERCIO ÍA-
TERNACIONAL

protestando solidariedade conlra o augment»
da quola-ouro, tendo, oútrosim, cm lemptfk
já se manifestado.

O CENTRO COMMERCIAL DE CBr
REAES

que a sua opinião é formalmente contrari»
á elevação ua quota-ouro, estando, pois, de
accordo co-.n a Liga; cmfiin, foi uma chuva
de protestos do solidariedade mas somente
em officios de cortezia, faltando a aeção de-
cisiva de que a Liga so propoz fazer éia.
como agora íar no protesto publico„
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. „ I * CONFLAGRAÇÃO DA RUROPA¦Ecas e novidade?*>,s
, As ng.-iielnH lelCRrai>lllcflH Jo In .-.aram o
traluilliinlm pnra a rocíiicflo Irlumn inl do Si',

'l.iiuiii Muller peloi iístnuu» du nnrle. ptnom
«is enlviididiui que esses lele&raininnn coiwll-

Itulrflo 1» esordlo do uma brilhante « viHcnlc
campanha de iiiipivii-a a favor dn cniidldntn-

>r.i iiruilddnelal «Io clinncell r. Conl
t-aiidliliiliirit linv a mu uni re
«pie erniii ns nffliiian.doi.iien

lho
!|l

mu.
leu 1

•i.iiiirn, nfflnldn
•diluiu com ns 10

(pu o I11.com
SUS OütllllUilíl

ra ci.-a
to fôrlu,

do Sr.
li .ii-.iii.

. CIVdO*

Iróii cxtctiioi, Pwlo meiins com a nnunie ccr-
•iviilu nacional «tm» «.vinimUiUn iiberlniiioii o
ifoin a causa i!n-> uilliidin. Os partidários do
i.Sr. I.aiirn acreditam, noréra, «iiio^wo. óbice
Wii Intolrnmonto nfaiitmlo pcln linlilllsíiinn
íniiiiinbra dlplomiitlcu do clinncellcr, que nn
«sua vlngcm no Ünnndn rccclicu lioapuutiijoni
'muito cordlnl <lo fjovcrnndor do "üoinlnlon ,
(iu-, além disso, ú tio ilii rei Jorgo \, dn lu-

lalnlorrn. Orn, si o ti" do soborono t|iio ú por
«assim dizer 11 i-.-ibei.it du eolllrtnçilo nuli-gcr-
mnnlca, te\e dcfcrcncitiB ouneclno» para rum

iu Sr. Lauro, nAo nu coiiitirchciitlo pontuo oa
Inlllndoplillos do llrnsil continuam n inaiilc
'.1 mui prevenção contra o sniiRiio lioclio.
,K. lix... São nareee evidente e Ingiro . I

^¦V^V^Vf v***^*V«r O COMMERCIO E OS ORÇAMENTOS

du

W-nos ns laurístiiH piiron parecem picnnmeii-
Ue convencidos:... E tfio convencidos estão quo
vão iniciar ju a ennipaniin leli-üiaphica.

Resta sabor, porem, como as agencias tclc-' 
io da ilifflcuhllldo ele fazerigroplilcns se seira-"o 

trobiilhlnho a favor do br. Louro, sem le-
-rir os interesses dos outros "pnpovcln , seus
Inin! ;os. Para tornear essu dllflciildndo essas
agencias precisarão de umn doso dc Iialiilltla-

Ík- 
dlpiomallca mais violenta que n despendi-

ia pelo Sr. Louro no seu pnssio no l.nimun.

t Diz um lelegrnmma que a Municipalidade
de Uuciios Aires, reconhecendo i|Uo as rçn-
1',-i-í orçadas para o fulurd exercício mio che-
earilo para custear ns servidos publicou, rc-
Hilvcu dcicontar vinlo por cento nus orde-
nados do funcclonnlisnío o dispensar os ope-

p-nrios eiue não trabalhem em serviços ur-
tentes ou inadiáveis;
I Que gente atrasada c sem idias a dn Mu-
klpnlidade platina ! Por que ella nao Imita
f procldcinento de uma outra Muniçipali-

ade muilo nossa conliccid.i o epie seria ni-
uipiiz de recorrer n expedientes dessa or-

m? As rendas não chegnni para pagar os
uncclonarlos 1 Pois augmentem-sc os im-
oslos antigos c creem-se impostos novos ou
uvas fontes do rendai Soffrnm os contti-
uilllCS, soffra o povo, soffrn toda gente,
aralysem-se todas as obra;, comtnnto que

Iflãa so corte um ceitil nos vencimentos dos
(funccionnrios. li' assim quo vem procedeu-
do annualinento a Municipalidade do Rio de
Maneiro, para tranqulllldada da consciência
¦los avisados intendentes e dos notáveis pre-
leitos epie. têm governado a cidade, h antes,
niclo contrario, u tenciciicia desses inteuden-
tes e desses prefeitos tem ido cxaclaincnlc
• de auginentar sempre, e cada vez mais, <•

jfunccionnlismo municipal. As estatísticas
provam que esse funcclonnlisnío já conso-
b:ie cerca de nove décimos das rendas muni-
ripais!... E, iior que não ha de consumir

jtodo o orçnmento V Pnra que e::iste um Con-
líellio Municipal sinão para crear empregos
'• augmcntár impostos?

Valha-nos o consolo ele quc, no mcuos
/nesse ponto, os argentinos tem muilo a es-
¦ tildar e u aprender no Brasil...
tr-V . '¦'-
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NAS FRENTES RUMAIC,

Na Dobrudja
HitÍwTuÍÍS,'''4 (A NÓiTli) — Ô 

"h.-Tihnmo

movimento tnvttco levado u efíctto pelo» ru-
inulcoa, nUavi snndò o Danúbio o uliuielnan
o território b»l„v.i'o, entre rulwlisii «' Ru«t-
vliult, desnorteou por cumylrtu vim Mncluii'
liin, o eoin mandante do» lautii>UUKOiBUl«aro8
nu Ilohritclja,

(i general allomllo ncnbn do ordonnr a ova-
cunçflo du Hlllstrln o dr rutrnhftn, O» btilgn-
rim o nllcmüoH uno occupnvnm oíiin cIuiüi
fi.ríalei-na recuaram prcclpltndntnento para o
mil, abandonando muttna provIoOes o niuni-
çõi-i que «II Unham nccumnlndo, Iam-
hem n llnlui tcutii-turco-bulanrn na Dobru*
dju central en!ú em franca rcllraihi, pornuo os
ruBso-rumalcofl, para facilitarem «• exilo iln
travosíla do Danúbio, ba Ires dir.i ijue f.t-
stcr.i enorme pressão Hiiíiro o Inimigo,

As oporaçcies r|iio no rcullanin agora na Do«
briiclja tem, portanto, umn Importância quo
jiimnis tlvcr.-.m o eliihi o inleresio cm-.i que
ellus estão sendo acumpar.í '•• i
K".t n'ran:yJvania

i

^m Ia Liga, ü grande
II M

mm,

. i . j. ii -

gfjiíap, Ií
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LONDltüS, I (A NOITIl» — O ciirrespim-
dente do "Daily Chronlclc" i-m llucarent dis
i|ne a par dn no -ti offenstvit elos excri
russo-runi
prl mi ram

Itoa
s:co:i na Dobrndja, oh rtimalcnu Im-
úa suas operações na Transj Ivanln

.Fazendas Pretas
( Tedro S. Queiroz í: Irmão avisam
[a sua dlslineln e elegante clientela
iqile já recebe ram O seu sortimento de
'vestidos 

pnra verão, modelos da liou-
fie Couturc, que serão vendidos a pre-
,ços módicos para facilitar o novo
(systema adoptado em seu eslabeleet-
[mento, dos preços rigorosamente fi-
IXOS.

I 111—AVENIDA RIO BRANCO—Ul

uniu nova tllroclliz,
.'ia região (le Petrosciíy eilá travada uma

hatalha encarnlçadlnalma, que dura ha uur.-
tm ilias. Ou rumnlco3 li-m feito nljjiinn pro-
i;resKos, apezar da auperlurldade numérica do
inimigo.

Também no 1'nnato, a noroesto ele
os rcmalcoa rcpelllrain vários centra
elos austro-iillcraücs.
Von Mocltciison evacuou a

On-nv.i,
ataques

Dobrudja

/iijíit-ii-o-it- ji ii j nu win i-i'iim in —ii im n  i ii _-_-_-_-----------------_-----------------------
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Dous aspectos da reunião: rm
cinta — a assembléa; cm baixo,
unut varie da mesa quc presidiu

os irubidhua

L

Noticias da Mespanlia
 a i ..

(Poli&ion, ftnnnçna o n
iüu-iiça rio cotiUo c3o

kttontanoisca
MADJilD, 4 ílliivn») — Nim clriUlOB pi-

lltleos llii-i-e grande Impoi-lui^ia k i-mil'-
renda deita miiiiliil eutri< o rei a o amigo
pre-¦idviite du cniiaullio, Sr. Dato.

MADítll), -I iIIiiviim — A couunlilllo 011-
cnrrcgndn ue dar porecor t,(i!>i-« o prpjeiiin
ile Ia ação do» lucro» do guetru resolveu
uimlilic.il' cn/u nrllgon do nlluilido |iniju«
cio, iiu maneiru a aiiuuMar ns seus i>tfclto(
rclronctlvoi, U lypo do Impcslo que lncldl«
r.i mibru miuil.•-. lucros varia eutru li c
35 *i".

MADI1II), 4 íll.tvas) — Os médicos nssh-
toulos ti» condo do ltomuiionos declaram que
o enlVrnio eslá iitne.iilo de unia iiffécçâo iu-
tcstlnnl, cujo Irntainciitò .-o prolong.irá aln-
dn por uns quliíxo

Os suecessos k Matto
Grosso

dias
5BS»-

n
do

l.o.\'l)i:::.S, l (A, A.) — DIr.em de Amslcr-
dam quo em Berlim foi noticiado que o pje-
ncral von Mackensen, commandante «Ia» for-
<.:-.s expedicionárias tcutci-bulgaras que ope-
ram nn região c!a Dobrudja, telegraphou ao
Ituiscr disendo quo ordenou n cvaeunçilo ce-
ral daquella rejdão, devido á demora elo;i rc-
forço3 solicitados, nnte a formidável contra;
offcnslva russo-riimnlca.

——~ts}>—;<¦>- -ia.- "'

: NAS FRENTES RUSSAS.

Na Voriiynia e na Gaücià

LONDRES, -1 (A NOITE) — Telcgiapliam
ele Pclrogrado dizendo que a no\a oífcnsivn
tomada pelo creercito do general Cberbat-
eiu-rr, entie o Slola-btpa Hiípcrior e as co-
hoceiras d» Stohliocl, abrangendo o norte da
Galicia c o st-.l tia Volliynia, prosegue com o
maior suecesso pnra as urm.-.d elo czar.

Oa russos avançaram por toel.i u parle, a
oe.to ele- Zalozce, nas alturas de 1'odhorce,
na região <!o Jezierna e no longo ela margem
osquerda elo Slota-Lipa. Os russos approxi-

->—«SOií»-

\mm pa?@s©s em
i
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.-•Til-U.O HORIZONTE, 4 (A NOITE) — O
«Ifercs da 1-orça Policial Annibal liamos ei-
tfectuou varias diligencias em Kgrejiniia, dis-
(tricto de Bemfica, Juiz do Fora, para a çaptu-
ira dos criminosos já jirocessados: Abel de tal,
V.elo furto du duas cguas, e Veríssimo da Ml-
iva e Júlio Jacomo, quo furtaram um cavallo

e um burro.', ¦ —<wm» ' ————
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do Sangue

/tsssaa ÉSaÊ-taii1lis,3
íerca de 14 horas, o bonde da linha Anda-

'rahy, 
conduzido pelo motorneiro Manoel :\e-

ves, quando subia a rua General Canabarro,
chocou-se com uma "andorinha" de ra.udan-
«•as. ela qual ú carroceiro Francisco Amaral e
sijüdaute José Joaquim Filgueirti. Do choque
5-esultou sairera feridos Francisco e José e
¦Manoel Isidro, <iue por ali passava na ocea-
feião. Todos tres foram soecorndos pela as-
ísistencia, sendo lisonjeiro o seu estado, he-

• gundo apurou o commissario Moreira, ile ser-
viço na delegacia do 15» districto, o desastre

(loi inteiramente casual, tendo ambos os ve-

(hteulos ficado avariados.

BI. NISOS-Ai
• ASSBMBLE-A 44

DAS 2 EM DIANTE
TELÉPHONR CENTRAL 5.735

. O salão dos Humoristas
Reunem-se amanhã, ãs 10 horas, na Asso-

"eiação de Imprensa, os interessados no pro-
Wimo salão dos Humoristas, para tratarem dos
espcclaculos que se rcalisarao em tres tliea-
íros desta capital, em que tomarão parle can-
eaturistas e humoristas.

O general nisso Cherbatchcff, á esquer-
da e d direita o general allcmão von

Melicr

maram-se, pelo sul e por leste, dc Brzczany,
cidade importante na margem elo Slota-Lipa,
por onda pausa a estrada ele feiro que liga,
por leste-, o Dniestcr a Lemberg.

Mais ao norte, entre o Styr superior c o
Bllg, na fronteira llu Galicia eom a Volhynia,
03 exércitos austro-allemães, sob o eommnn-
do do general von Mcller, foram rcchassaelos
com grandes perdas.

Kos Ires primeiros dias deste mcz os rus-
tos fizeram naquclla região mais ele 5.000
prisioneiros, entre os quaes oito offlcifie.T_ e
(J09 soldados allemães.

Os allemães rechassados

A'--. 15 horas leve Inicio a sessão da l.i-'-t
Cnnimerelo, quc, como estava annuncia-

do, Ia apresentar tuna moçfu» de protesto a.
ultimas resoluções dn itevi-ino, respeito ã
qunta-oiiro,

O Sr. llnmnllio Orligão. abrindo n se:
convidou pnra lomar parle nn mesa os
guiiile envalliclros : coronel José'- I.ino,
proscntnndo o (dentro de Commerclo_o
(íustrid; Antônio Mclra, a Associação n
Commcreinules c Fabricantes do Louça
Vidros; Accacio I.cllc, a Associação i
merclo c Incuislria do Ftimo, fozend
parte dn mesa alguns membros t
ria efiecliva cia Liga.

O Sr. Ilamalhão Orlliliio, rxplicnndo o fim
da reunião, declarou que, i ela terceira vez,
vne n I.iga tratar dn nssumplo ele elevação
dn quola-ouro, mas desta ve- como um pro-
tc-slo geral as resoluções firmes do governo
em não alteuder aos reclamos do commer-
cio, quo tem se manifestado do modo mais
elucidativo possível.

(I Sr. Orligão expoz, então, á nssehiblea
todas as razões que. motivaram n ntlitude
dn I.iga, que, si lem sitio interpretada como
sendo unia exhibição de revolta, não pode-
rá, cnlreinnio, nssim ser julgatla pelos p.i-
deres constilulelos porque esses snhcin pei-lei-
lamente de como lt:;; a l.ig'i exercido a de-
fesa do commercio como órgão rpresenta-
tlvo e cie defesa que é, e, ainda mais, o Sr.
presidente da Republica só teve
applausos quando ella procurou
governo todos os meios suasorlos para con-
ciliar os interesses recíprocos.

A I.iga — terminou " Sr. Orligão —, for-
mulnndo o sen pròteslo c-ni moção epie vae
ser lida a seguir, não quebrou, nem pre-
tendeu quebrar, a sua linha de principio.*
ordeiros, como órgão conservador que
hem assim, ele respeito ás autoridades

gestos
indicar

r A\," ,
tf?} íy^iii '

mas :t greve pacifica, n greve dnqnclle que
se sento (ipprimidn e mit-í se libertar, a
greve gernl de todas as clnssos, sem disliii-
cçiio, único j-ruies o siguifienlivo para n
momento, desde nue ns representações c!.t-
ras, posllivas c sinceras são olvidadas pelos
poderes imblicos.

As palavras elo orador foram npplnttdlilr.s
com eiiliuiiasiiio jamais visto nus sessões
da l.lgn.

Paluii nindn um commerclanle dn prnça
do Santos, fcr. Manoel llodrigues I.ima, que
ali reprc.íentavn, protestando o seu apoio,
como o do commercio daquella cidade, quc
representava com uma caria que trazia á
Liga do Commercio.

Falou nindn o Dr. lídurtrdo Franca pro-
pondo que seja m.-iivn Ia unia sessão para
One o commercio delibero a sua altitude de-
clsiva, pois estamos fartos de palavras, de
discursos, de papelorios. Si o governo f<u
em luilu isso uma fnrçn, que o commercio
fae.i uma tragédia...

Falou cm seguida o Sr. Rnmnlho Orligão,
qtiu disse :.

A I.iga do Commercio não pôde promover
greves, porque a I.iga t- associação conser-
vadóra, ordeira, mas, sendo n I.iga a c-iín
do comincrció, o si esle se dirigir á I.iga
cincrciiclo a greve nutra cousa não pótle esla
casa fazer S'não abrir a sua poria para at>
tender aquelles que representa.

Pediu por fim a palavra o Sr. Accacio dc
I.nnucs, epie leu a proposta endereçada á I.iga
sobro o feelianienlo do eonimereio, indicação
cjue damos noutro lugar, stlbsci-iptn primeira-
mento pelo Sr. Wnldemnr Fspcrldiiio.

Falou cm seguida o Sr. llnmnlhn Orligão,

L-, C,
COil-

stituidasl; não pôde, cnlreianlo, por nutro
lado, sentir-se indiffcrcnle, quando rcclaina,
protesta e procura accôrdos, os quaes Ine
são negados integralmente, lendo ella con
sciencia de que pede até sacrifícios para a
classe epie representa, comtaulo epie o mo-
menti) eie crise aguda por q:if passa a Nação
seja resolvido sob os melhores auspício*
para a nossa honra, para n manutenção dc
nossa autonomia ele povo constituído I

Foi lida, cm seguida, a moção de pro-
testo, epie grangeoü applausos geraes, sendo
uiianimcmer-.to approvailn.

Fala oin seguida o Sr. Or. Eduardo I-ran-
ça, epie diz -.

.S(T A GREVF. ' SO' O FECHA-
MENTO DO COMMERCIO

poderá ler n. significação desse protesto quo
hoje a Liga elo Commercio upprovn niiani-
memeiilc. Essas palavras foram applaudidas
com um enthüsinsmò ribrniitissiino por toda
a assembléa,

O Dr. Eduardo França disse, enlão, a se-
gliir :

Não t greve da dissolução, da dcsorcicin,

Kllslr de Nogueira — Pnra molcslini d.i pelle
^-..—.— -.—-,--,¦» .-<B3*t|n. < i ¦¦¦¦¦^ i ¦ —«j

0 Danço do, Estado do SJio e o
. desenvolvimento da lavoura

e industria
Ouvimos que um grupo du rnjillnlislan o

Irangeiros pretende adquirir neçoes dn UuiicQ
do Estado cie Janeiro, afim de explorar o
coutralo quo o mesma banco tem com o ri-
ferido Eslado, garan'.indo <-->!e pelo contrato
S V do Juros o ninortlsação .-.obre o capital
do '-."i mil coutos de réis cm apólices hy-
polltcearins. lis-» capital deverá ser lippíi-
er.ilo ao desciiviilvimeiito d i lavoura e in.
ciiisiiia, emprcslndo sob a garantia du hy-
polhecas o penhor agrícola.

I'.' pcnsníncuto do grupo financeiro fo-
menlnr o dcienvolvlinculo tlns ludústrins e
da lavoura no líslndo, nuxülnndu empresns
e,uo st- orgnniftirini para a exploração di
; 'do 

no ph-nllo do arroz, iilgoiiüo, tilfnfn,
cnuiin e eorenes eui geral, pelos . systemas
mais nperfclçondos.

Não é estranho, segundo consta, a esse
grande leiitiiinen, o capital americano,

>—o; i t* -
MBLIOTHECA POPULAR —Aberta

no publico tias n ás 21 horas, no Lyceu
de Artes c Üílicios.

... , —¦—.?—,.lKtv-1 ¦

Os dous garotos
3® má$em • Bí

cv.í- declarou.in 1!.-.ratificar as sua-; palavra
icspeilo, como ns epie lia pouco houvera pro-
ferido. O commercio será o único a resolver
si bre o caso. Continuando o Sr. Orligão fez
sentir não terem comparecido Iodas as asso-
ciíições convidadas para o protesto, o epie era
íamcntnyel, pois, assim, geralmente ficava
patenteada a altitude da Liga, eiue é a mesma
do commercio, sem, conituclci, deixar de allu-
dir epie as escusas eram oulro-im valiosos
protestos de solidariedade de causa.

ÁS DELIBERAÇÕES DA SESSÃO
Endereçar ao governo a moçtío-protesto ap-

provada por acclnmação;
Approvar a proposta do Dr. Eduardo Fran-

ca, sobre h representação ao Congresso pediu-
do nclniitlir como eleitores pnra o Conselho
Muniéipal os tlílnífciliados estrangeiros, como
sc' praliea na Argentina, onde estes votam e
podem ser votado:;;

Approvar a proposta tlc nm voto tle louvor
á directoria ela I.iga pela maneira com que se
houve na direcção dos trabalhos ele hoje, no-
tndamciite nn itléa elo convite collcctivp ás as-
sõciaçõòs de classe á reunião;

Declarar epie não podendo a Liga promover
reuniões para tratar de subversões ela classe,
faculta, entretanto, os seus salões para toda
c qualquer manifestação collcctiva da classe
que representa.

Primeiro chegou um pelotão de soldados.
Fez alto. Cn viu-se a voz do eomniaiiet-i.
Abriram alas e estenderam em linha, cerenn-
do o espaço entre as arvores c o portão th
policia marítima. Chovia. A noite estava
fria c escura. O cães era trislo e solitário,
Pouco depois ouviu-se o rodar de carros.
Piram da Casa du Detenção. Rcnllsava-Sc o
embarque do presos para a ilha Grande-.
Era o desterro para a Colônia Correccional.

O-; carros • entravara uo logar guardado

LONDRES, -1 ÍA. A.)
russos destroçaram as
gen, que tentaram dc
que occtipaiu naquclla

— A oeste (JST.iisTc os
forças de von Linsln-
alojal-os das posições
região. . - - .

(-tíEto-

A OFFENSIVA DOS ALUADOS
NOS BALKANS.

A s"LiHç"a mliiíar

''[-icuraasinflammaçõcsdoj
K™'^ olhos
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sboaO "Duque em
! LISBOA, 4 (A. A.) — O bailarino brasilei-
ro Duque foi recebido no palácio ele Delem,
onde convidou o Dr. Uernarellno Machado,
presidente ela Republica, para assistir a recita
'de 

gala que dará amanhã, cm commemoraçao
ú data republicana. O chefe de Estado pro-
jnetleu comparecer.

u «dcitíH» '< —-

'Dr. Francisco Eíras
docente du l-aculilaile—2às õ lior

A Clinica da manhã - ás 1U "oras—conUiiuti, como
sempre, fi-anipieuda 11 quulquer doente, que deseje iliuu-
nuiçãu ile picçua.

V CARCÀNTA
( NABIZ 15•as 
( o ti V IDOS

Una S. Jus 81.

A inspecção sanitária aos
portos da Republica

Alberln d.i

!A bordo do "Bahia" regressaram boje do
horte os Srs. Drs. Alberto da Cunha, delega-
elo de saúde do -Io districto sanitário, o Mau-
,'ricio ele Abreu, secretario ela Saúde Publica,
que cm commissão ela directoria geral ioram
:ao norte inspoccionnr as inspectorins de sau-
ide dos portos alô Mauáos.

Os Drs. .' uricio de Abreu c
Cunha, interrogados por ura nosso compa-
inheiro' sobre a conimissfio ele que foram _in-
Iciimbidos, negnram-so a fazer declarações,
dizerido-nos que só de volla ele sua viagem

jno sul, para onde partirão ainda esle mcz,
apresentarão o seu relatório ao Dr. Carlos

'Scidl, quando, então, poderão dizer algo das
Isuas impressões e das medidas que serão
•lembradas ao Sr. director geral de Saúde Pu-
iblica. acerca do nue viram e observaram em
todas as inspecionas de saúde dos portos • da
.Republica. ... ¦¦

SS SS foram recebidos a bordo por gran-
£e numero (Le amigos e collcgas de repartição.

LONDItES, 4 (A NOITE)' — As noticias' br-
flciaea c particulares recebidas ele Salonica
registam novos hucccssos dos alliados na
fronte ela Macedonià,

Na região do Struma os búlgaros, depois
elo fracasso ele hontem de manhã, começaram
a retirar-se para leste. As tropas hritanni-
cas, quo continuam a fazer ali grande pies-
:;ão sobre o inimigo, progrediram o tomaram
Jnnoieow.

ívo valle de Monglenitza os alliados fize-
ram também alguns progressos.

A oeste, norte e nordeste de Ostrovo os
servios continuam a progredir. Depois de te-
rem tomado o cume maia alto do Kaimacka-
Iam, os servios apoderaram-se do diversa.,) li-
nhas de trincheiras ciou búlgaros nas encos-
tas norte u nordeste dessa montanha. Os htil-
garoa abandonaram, em vista desse avanço,
totlás as posições que oecupavam cm Star-
ltaitgrob. Também os servios progrediram no
valle de liroda e levam deanto de si os htil-
garoa, que se retiram: para o norte. O3 ser-
vios oecuparam hontem ao anoitecer a ai-
eleia ele Iíovio.

Os francezes oecuparam ag aldeias dc PI-
tornk o ele Vcrliei.i, apocleranelo-ae de mate-
rial Iiellico importante,

Os italianos, cjuo operam na Albânia, avan-
canelo para leste-, nu direcção ela Macedonià,
oecuparam a cidade ele Argyrocastro, o priti-
cipnl centro ele commercio e industria ao
norte elo Kpiro e que eslava sob o domínio
dos gregos. As autoridades gregas retiraram-
se para Janina. Os habitantes elo Argyroçns-
tro ficaram ~ :l"'

zes Pilornk a Vcrbeni, e 03 inglezcs Je-
nokov."
Combate-se dctinte de Mo-

na cidade.

As grandes perdas dos bul«

gaios

PAUIS, i
fonte digna
somente os
sua offensiva
saram aos bu

(A NOITE) — Uma noticia dc
de todo o credito informa que
servios, neste- primeiro mcz da

na frente ela Macedonià, cau-
jaros perdas superiores a vin-

IKiStir.,

PAUIS, 4 (A. A.) — Noticias ele Saio nica
dizem epie já se travaram os primeiros com-
bales entre servios e as vanguardas búlgaras
encarregadas da defesa de Monastir.

No Kainiackalãn os frnnco-scrvios obtive-
ram novos e importantes suecessos. r- -.

T EA\ TORNO DA GUERRA ,;
t^<,*t-i>.

A Allemanha liberta 03 civis

francezes

MAD1UD, 4 (Havas) — A embaixada lies-
pahhola em Berlim communicou ao governo
que brevemente regressarão aos seus lares
as populações do norte ela França que ti-
riiinin sido deportadas pelas autoridades ai-
lemas.

t •ifEfífl"-" 1 " •  

Loteria io Estado do Ria Grande do Sul
6 de setembro
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O Fooíbai! na Academia
Nacional de Medicina

O Sr. Dr. Thcophilo Torres falará amanhã,
nn sessão da Academia Nacional de Medicina,
contra o "loolball" infantil e pedirá a inter-
venção cia douta associação jiinlo aos pode-
res públicos, afim dc scro prohtbido esse sport
ás nossas creanças. Sabemos epie o Dr. Frnh-
cisco Eíras contraditará as idéas do seu col-
lega.

A sessão é publica e sc rcalisará ás 20 horas
no Syllogeu.

CUKA O A GAGUEZ !'
e perturbações da palavra e cia voz

(proc. do prof. Gutzmann)
l)l\. AUGUSTO LINMAR-ES

| Especialista em garganta, nariz c ou-
vidos."-Cons. r. Ui-tiguayana 8 (sobr.) I
»«- »—*ggtP£Ef-«a -...—¦
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gente. Foi assim

alinhavam-

ar, ench.ir-
em scena,
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São premiados os Ires c 03 dous ullimos algarismos
cie 1° prêmio.
bilhcles

preinius — 31o:5o6S'ejoo. 18.000
A* venda em tuila u pui'le.
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caso goas

to mil homens.

Os itt:linno5 oecuparam Argy^

rocastro
ATHENAS; 4 (Iiavas) — As tropas ilali-.i-

nas oecuparam Argyrocastro, As autoridades
militares gregas retiraram-se tl:i_ eij..'_ _ jA.s
civis permanecem,
O comnninJcado ofíiciaí

PARIS, 4 (Iiavas) — Communicado" elo
exercito do Oriente:

"Em cohscqueiicia das victorias servios na
região ele Kaimáclíalan, os hulgaros abando-
naram ns posições quc occupayiim em Star-
haitgrol), sobre o Brocla, i-etirahclo-.se para o
norte, Oa servios tomaram flo.vio; os franssi

Para a avalanche das
emendas

O Sr. deputado Gonçalves Maia deixou hoje
sobre a mesa da Gamara, entre outras cousas,
o seguinte projecto tle intervenção cm Ala-
goas, antecedido ele uma enorme serie de con-
sidcrãhda, terminando por eliminar o art. Io
do projecto 292 de 1915, e apresentando o sc-
guinte:

Projecto substitutivo:
Art. 1". O governo federal, por qualquer

dos seus órgãos, não intervirá nos listados,
qualquer que seja o motivo, emquanto não
lòr regulamentado o art. 6o da Constituição
1-ederal.

Art. 2". Exceptuam-se .apenas os casos ele
aggressão estrangeira, peste, inundação e sec-
cas, em que intervirá unicamente para prestar
auxilio aos governos locaes.

Art. li". As requisições feitas pelos gover-
liadorcs, senados, câmaras, justiças, locaes ou
federaes, simples ou duplas serão archivadas
condicionalmente para serem tomadas cm con-
sidei-ação depois de regulamentado o art. 6°.

Ari. 4". Rcvdgám-se as disposições cm con-
tra ri o.

Também os Srs. Mendonça Martins e Cosia
Rego enviaram á mesa varias emendas ao
mesmo projecto.
—¦ *— <1GCp—  ¦- —--

S cie TOifaiji0©
Além das csrimonins que se rcalisarao ama-

nhã e elas cpiaes damos noticias em outro lo-
gar, o Grêmio Republicano Pòrtuguez realisa-
rá lambem, ás 21 horas, uma sessão sòlcniiié
commcmòrativa da implantação ela Répuhli-
ca em Portugal, estando inscriplos vários ora-
dores.

 Não haverá recepção nn embaixada
porlugueza, passando o Ür.. Duarte Leite o
dia feira desta capital.
a.,- ¦¦¦¦¦¦ '1.1—««gSft^P""—*  - -
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Ultimas créacões pnra verão

CASA COLOMBO
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I a. D, ás

?>:.jiiciiJa de Mc
« horas. — Ucsiü, Aflonso.Peiina 11

lo- J;!l:l
Muive?

49.

que foi a sessão
o

Com a presença ele 25 senadores o Sr. Pe-
clro Borges assume a presidência e declara
aberta a sessão. Lida e approvada a acta an-
lerior, passou-se ao expediente, durante o
qual usou da palavra o Sr. Pires Ferreira e
requercu quc fosse designado um substituto
para o Sr. Lauro Sodré na commissão de ma-
rinlia c guerra. O Sr. Pedro Borges indicou o
Sr. Soares elos Santos, que boje mesmo assu-
mi ti o cargo.

Passando-se a ordem do dia, foram encer-
radas as seguintes discussões sobre as pro-
posições da Câmara que mandam abrir os cre-
ditos tle 1:500? para pagamento de gratifica-
ções addicionaes devidas a Manoel lgnacio da'
Silva Teixeira e Heitor Hugo Moraes, Io c 2"
officiacs elo Hospital Central do Exercito, e
de 24:20C$005 para pagamento a DD. Zúlmira
Frazão Barradas, Zulmira Varella Barradas é
Clc-ris Varella Barradas.

pela força e despojavam
düraiitè uma hora.

Os presos, ele ambos os sexos,
sc, em filas, em promiscuidade.

A chuva balia, pulverisando o
cando os vultos que entravam
uma scena a Gorlti.

Começaram .1 surgir, esgiieirnndo-so pela
balnuslráda do cács, mulheres dcsgrchhadns,
companheiras e amantes tios que seguiam
na leva. . . • .'., . .,..••;;..

Novas vozes do comráando, c a massa mo-
vett-se, cm quadrado, arrastando no centro
o bloco ele condemnados. Fui até a escada-
ria ele pedra, que descia para o mar, onde,
bnlouçando macabramente, como fantasmas,
estavam as duas lanchas da policia.

Começou o embarque.
As lanchas, silenciosas, iam já partir para

o vapor quo us esperava á distancia.— o"M!i.vrink".
Faltam dous ! — grilou estridente-

mente um homem fardado, que tinha a lista
na mão.

—1 Cá eslão — disse um guarda.- Pareço
que são estes dous garotos.Sim, fão esses dous pequenotes — dis-
sc oulro guarda. ,

Correu um "frisson" na massa.-
Os prejos olhavam estupidifleados : para

os dous companheirínhos tle viagem para o
desterro. Os soldados, conlrafeitos, não sa-
biam escondei- os sentimentos de piedade
que. lhes inspiravam aqueiliis duas crealu-
rinhas, irmanadas pela má sorte, uli juntas;
muito unidas, como por instineto de conser-
vação, na defesa coinmum, mudas, estarro-
cidas ileanle daqticlle quadro negro do mar,
para onde os atiravam e que parecia querer
tragal-os.

Desçam — grilaram com rudeza.-
Os dous garotos avançaram e pararam'ai 11-

da, no alto ela escadaria de pedra, até onde
as vagas vinham quebrar-se..Desçam !

Elles desceram, cspavorltlos.
Naquelle momento o mar, que eslava bra-

vio, como c;uc serenou.
As lanchas partiram. Os poucos vultos

dos epie assistiram tle longe, estarrecidos,
aquella scena triste, foram desapparccentlo.

O pelotão ele soldados formou. Ia partir.
O cqmniandiuite subiu á poiicia marittma
para os cumprimentos do eslylo. Um dos
soldados elo pelotão, na extremidade da li-
nha, quedou-se, pensativo. Aproveitámos a
oceasião.

Conheço aquelles dous garotos?Não, senhor. Só sei que vieram com os
outros presos para seguir viagem.

Não lhes sabe os neraes 'i
Não, senhor.
Mas são muitos creanças, os dous des-

graçadinhoH. Quc eclade têm clles ?Ouvi epie um tinha seis c o outro oilo
annos.

Coitadinhos..;
Pòbrcsihhos. Si me quizessem dar um

elclles eu o tomaria. Faria delle uin sol-
dado...

O cnmninnilnntc descia.
Afastámo-nos eautelosamcnle.
Dalíi a pouco o pelotão movia-se e ele*-

apparecia_ por entre ns arvores da praça
Quinze, direcção da Avenida, onde, na ver,-
pera, o Patronato de Menores havia reali-
sado a Fesla da Creança...

0 íjancral CaVSos do1

»9 Sfa Ãiièrefro
O Sr. tonndor Anerwln recebeu liuje o >».

gllilliu dcüpIll-llO teleglnplilcw:'•.Seiiiinoi- Azeivdo, vii-r-presldcnto Sviiiulo
Illn. -- Du Cnvaliá, II, III II, III 111.

Em i'i-|io',la teíi-:(r:iiuina du- V. Ex, du !¦¦.*.
lem u-iilio 11 informar cpiu n Asiomhldn -¦• 1
laudo lei oipoclal roduxlndo iiuiuero ilt-pu^

•tiidns procoainr prosldouto e.racerhou animo*
jii iigitaillssluios negativa Supremo Tribunal"liiilieas-cnrpii''," favor prosldonto proitnndo
toda minliii garantia fiiiiccloiinmonto du nc-l
cortlii com "hnbcns-corpns" Assembléa vnlouj
lei sem inencu- conslniiiglmoitto ponlo A' nolJ
le cxnlliiçAo ânimos olguim dcpiltiidns pro.
curiirnm-iiiu (íitnrlol-gcncrnl omlo pernoita*
I..IU assim como dcputndüR fodenics Viinilml
Toledo u .Mavigiiic-r ponto Alguns (Upulados
cn suni residências ínnntlarain-mo pedir ga.
r.iulia:', pcssoiica ijuo i.ullellaineiilo as dvL
mniidiindo buscnl-os por officiacs o prnçav
ponto Conhecedores nindo por quo aqui ter-,
minam rcvoluçõos como sabe V. Ex. pi-lntl
violentos e saques resolveram nquolloa mora-,
dures sul Eslado aproveitar pnqueto «eguir
dia 2,*i Corinuliá 1- pari Ira in coinpiinlila depu-
Indo Mavigiiici' pediudo-niu entilo uma escolta
que íiü seguir um official meu eslado-mator
com receio elles nlgiiinu violência rio abaixe
Sei que 11 deputados resignaram seu» nmn
ilalos conforino publicou "Gazela Official'
ollicio do 1' secretario Assembléa pnrtlcipan-i
dn presidente Estado essa renuncia não oh^
r.iltnlc falta decreto eslado de sitio e ininhii4
instriicçúcs não puderem ser sinão rcstrlclaa
prcccilos eoiisütuclonncs, como responsável
urdem publica, todavia minha influencia foi.
exercida do tal modo auxiliada pelos podcrcsj
legues uo Estado que neiiliiiiiia violência con-
Ira vida ele pessoa alguma se praticou nem nu.
consta tendo todos, vossos amigos su recolhidol
suas residência:, hospcdaiulo-ao cm meu qunr-l
Icl-gencrnl vosso amigo juiz federal em excr-i
ciclo alé saída primeiro paqttoto e deputado)
Aunibal Toledo cm casa medico guarnlç3oj
Corcllaes saudações — General Carlos Cam-J
líü"'"¦:-Z< BOATOS E CONFERÊNCIA NO SE-I

NADO
Durante a hora do expediente do Scnaelol

fui lido um lelegrnmma elo Sr. João do Al-,
nieleht Castro, vicc-prcsidcnto de Matto Gt-ua-t
-o, idêntico an cpiu enviou á Câmara..

Os políticos inaito-grosscnscs estiveratu
hoje no Senado cm conferência com o Sr.-|
Azeredo. Segundo o que diziam esses politi-'
cos, suspeitavam e-lles de cjue houvesse siilu
assassinado o deputado Annibal do Toledo,-'
que está nnqucllu Estado.

O Sr. Cosia Marques estava bastante aca«
briinliiido a era quem mais acreditava uukí
boato, pois pelo menos ferido devia ter sidev
o deputado matlo-grosscnse, visto t-oiuo, se«(
gundn um tclcgrnmma do general CnmposJ
[tquelle parlamentar estava em casa do uial
medico. í

A julgar-se pelo que elemouslraram os par-,
laniciltares de Mntto Grosso, as cousas por lil
devem ter tomado um caracter inuitissitnul
serio.. ,--—"*

Ouvimos do um político que mio sô o Sr.-
presidente dá Republica como os chefes po-
ílticos de maior responsabilidade estão tra-
lialhando com afinco para resolver o conipli-
caelo caso de Matto Grosso, afiin de evitarem
maior derramamento de sangüo «aquelle Es-
tado.

O SUPREMO CONCEDEU A DESIS-
TENCIA DO -HABEAS-CORPUS"

Ao Supremo Tribunal Federal, o Dr. Astol-
plio de Rezende dirigiu boje a seguinte pòti«|
ção, em que desiste do "habeas-corpus" re-i
querido cm favor doprcsitlenle elo Estado da'
Mntto Grosso: ("O advogado ndeanto assigiiaelo, havendoii
requerido origináriaimeiilo unia ordem de "ha-
beas-cqrpus" preventiva em favor do general]
Caetano tle Albuquerque, presidente elo Esta-!
do ele Matto Grosso, por estar ameaçado' de»
deposição pela Assembléa Legislativa que o|
pretende destituir do cargo sob a fôrma da;
11111 processo ele responsabilidade niillamentuj
orgailisiido, vem desistir elo pedido, visto cs-,
lar sem objecto o "habcas-corpús"j por isso
que, como resulta dos telegrammas chegados
daquella Eslado e publicados pela imprensa,
desta capital, conforme prova com o inclUsój
exemplar ela "Gazela de Noticias" de hoje,
14 deputados, componentes tlaquella Assem-,
liléa, reiumciaraiii os seus mandatos, tendo jàl
o governador designado o Uia 31 do corrente
mez para as novas eleições. I

Como a Assembléa se compõo nctualmenta
dc 22 deputados, fica o seu numero reduzido*.
a oito, que corresponde n menos da metade,
e por conseguinte collocádai na impossihilida-j
de de tomar qualquer resolução. )

Suspenso desfarte o processo da responsa-i
hilidade quo ella vinha movendo, cessa J.
estado de coacção cm que so encontrava o
presidente do Estado, no menos por emquanto.1

Nestc3 termos requer o supplicantc que a
Supremo Tribunal acceite n elesistencia epio
era faz o snpplicanto do pedido que formulou
pelos motivos expostos e declarados.

Rio, 4 de outubro de 1910. — (A.) AstoIph<(
Vieira ele Rezende."

Relatado o feito pelo Sr. ministro redrií
I.essa, o Supremo, unaitimeineiite, concedeu d
desistência requerida. .

m*m>

ÒdO LOUP8Í1ÇO •¦funio Rio Novo, iiarj
,„;,„,„, 1 nana «*• *rM,n 20U rél3' com wllosüfbrindes. LOPES SV it CO.MP.

Â Saúde da Mulher
GUilA IODOS OS

| INÇOMMODOS DE SENHORAS

li.UXIR DE NOGUEIRA = Cui'a sypüili*.

IS»
'¦ Na sessão do hojo da Liga do Còmmèfcw.
foi apresentada numa indicação a ideado fe-
chnmenlo do commercio, como signal decisiva
do seu maior protesto, caso passe no Sonado
a elevação ela quota ouro. Essa indicação ó de
autoria do Sr. Waldemar Esperidião e, antes'
do chegar ú apresentação do tal idéa, cila ar-
guniént.-i os aetos do governo e do Congresso;
pretendendo resolver a criso actual o os ele-1
mentos de que ambos se soecorreram ua ÍB-.
tc-úção de poder cobrir o "déficit". '

-¦?B—
Drs.'Moura Brasil e Gabriel de Andrade*

Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.)
¦ M*» ¦¦¦'

A Sauáe dos Portos

-siC©5ísp^-«—
Wi»»i^wTniriTCCTa«ar«agi3oiaiagiaB7aaiCT

Quorcis apreciar bom o puro café?
Sò o PflPftSJUO
HÊBÈ^mmMmtÍXm%mVJmVmW DBaWaZBWMnDMB
-¦¦¦¦-¦ m —Cj-c^B'* "

CAIU DO TREM
Hoje á tarde, na estação -.In Riaclmelo, um

indivíduo de còr pròla, com 25 annos presu-miveis, ao saltar de um trem cm movimeii-
to, o fez com tanta infelicidade epie caiu ao
solo. Tal pancada icccbCu na queda o im-
prudente que ficou prqstrado 110 solo, im-
movei, como si estivesse morto. Como apre-
senta-se ainda sign-.ies de vida o commissu-
rio Braga, ele serviço na delegacia elo 1S°
districto, fel-o soecorrer 110 Posin do A.ssjs-
leucla, onde chegou ainiln sem taja.

Com o director de Saúde Pu-bllca coníerenciou a com-missão de inspecção
Com o Sr. director geral do Saúde Pubrta*

estiveram, á tarde, em seu gabinete, conferen-
ciando os Srs. Drs. Alberto da Cunha e Mau-'
ricio de Abreu, chegados hoje do norte, onde:
estiveram em commissão da Sauclo Publicai,
iiispcccionamlo tis hispectorius de Saudo dos,
Portos alé Manáos.

Os Drs. Máuricio de Abreu e Alberto da1
Cunha deram conta ao Sr. director da suai
missão, trocando idéas a respeito do que pu-deram observar durante a sua viagem.

Como tenham ainda ele inspeccionar os por-tos dn sul, aquelles médicos esperam apenas
n conclusão de sua commissão para apresen-,
tarem seu relatório, não sendo, entretanto
impossível que antes de partirem para o sul,
apresentem ao Sr. director uni relatório par-ciai, indicando quaes as medidas que n Saudei
Publica deve pòr cm pratica desde já paramelhorar tanto quanto necessário, as condi-,
ções das nossas inspecionas, bem como as
medidas para a fiscãlisaçúo pratica dos ser-
viços ele hygiene.

Entre estas, ao que pudemos sabers a Dirc-i
cloria de Sat-.de Publica tcnclona dispensar o!
expurgo prévio para a atracação no porto do
Rio de Janeiro elos navios epie tenham atracã-lejo im porto da Bahia, mediante certas meeli-cias epie serão propostas ao Lloyd Brasileiro
e á Co-jiLimiiia Nacional Ue v,a*vc,íawí() Cos-¦J teira.
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Oiüiios ilz o emissário d»
Si». iíicBsIío, hoje chegado

lio Ours" 
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RÁPIDAS 6. «MINUOOSftSU^

DA "A NOITE"

AS COMMISSÔES DO SENADO
 • '"-

0 celebre credito da
Faculdade da Bahia

á -•—

,,, eslá tardo falar «>° Sr*/ enpHnC
a„S Tliton l'lvu.inií, «um lioju chciioi
?i i S onde Mm cm ml»s«o do Sr. pro
íi•.,;?. li lui-i.hlica levar no presdeite «a-

1 o in'ulo o laudo paia o accordo solucio-
n,í íf. iiiiojliio «I" tíoiilostmlo.»"';"! ,,':i'c dacwn mllltnr do chefe da Na-
J* ',"";,, ,ms deu av rw«Ses «Pie trouxe
Ki woitu csliulln no Parnnask s, imlcl n»s piiwnileiiHCs pexnr pela pai-

jfai i dii território J>nra <» Ivttndo vMiiilio c
wENt a -i. notei com prazer <> Rcnllmento flr-

. iioliN «I* respeito ao laudo «>u n palavra"".-, ii,.iin"(io Paraná empenhadas pelos seus
fj;i i executivo, legislativo o jiidiri.ino. A

..'t-i in" surfiln '• natural. Hn a «uns raros
¦ -.eus i-ilicinados u desinteressados, mas os
r nis são conforme ouvi de testemunhos In-
t ncitos c fidedignos, peisons (pio aprovei-

,i o pretexto pani fazer opposlyiio ao pml-
nüntc presidente do Estado c no seu partiiln,

Sarando recuperar posições «pie perderam.
. nirlldo siliiiicionlslii o forlo c pujnntc
Lu'conta com Iodas ns Câmaras Municipaes,! L 1'nra"» vMw tr('s VMM *: cin ?nnln (:!'
íh-irini dvns -- o l"'1" 'luo observei pessoal-
jicnt" c pelo que ouvi de amigos — n itniisi
unanimidade das populações dos dous JMn-
dos desejava nrdcnlemcnlo o lermiiwejlo desto
íiticio c Ja se sentia fallgnda dos seus prejui-
r0,s \ «íuoslfio para mim está definitivamente

' resolvida pau hem dos dous Kstiulos e uo
rjjmsil Inteiro.

¦ Ifim dc nssignarem o accordo do laudo do'-Contestado, 
chegarão oo Hio, no din 11, pelo

i ."Jlíigibn", o coronel Felippe Schmidt, gover-
fjíador de Santa Colhurinil, c no dia 12, vi.l

S, Paulo, o Dr. Affouso do Camargo, presi-
idéulo do Parau/i.

O Sa*. iúpkco julga-se
oggravutio

lMIveram reunidas no Senado duna das sua»
commissOes: a du marinha o guerra o do íi-
niinçns. ,

A primeira, conforme n praxe, fes iosíuo
secreta. A du finanças, com a preserva.dos
Srs. I.oopoldo Bulhões, Francisco Sn, Krlço
Caolho, liiicii'1 «lo Pnlvn, Jofin I.yrib Alfredo
i:ili>; v JoiSo I.ul/. Alves, v sob u prcrlilencln do
Sr. Victorlliu Monteiro.

Foi iitsignado o parecer dc accordo com o
da num.ii .mio do legi lação e jll-dlM fll\Ot'll"
vel il permula «iv tcrrciioi do caca do porto
do líoclfo por nnlros perlcnuentes á Conipa-
nhla Itcclfo Diniiiugc, \il> nfio ImíSr nenhum
Inconveniente na Irniisucvfio.

Um seguida entrou em diseussiío o Ju celebre
credito do !'*>": OtlOí! paru pngomcnlo dc despe-
sns nflo aiitorlsadiis para u Faculdade de Mo-
dlclnii dn llahlii. , „O Sr. Vicloriiio fez uniu cxposlvuo snbrc
essas despesas, ""Vonehiliulu que cilas devem
i.er pagas, visto tratar-se dc um estabeleci-
mento no ip ' o governo da União tom res-
ponsnbllldadu dirccla. Acha que com sua rrn-
(In, segundo o voto do Sr. Krico Coelho, ella
não pôde solver esses compromisso"., li* vtr-
dado que a suu dotação é de 1.05:1:000%) mus,
segundo Informações prestadas pelo aclual
director, o "déficit" do anuo piissntlo orçou
cm 18ll:000?00ü.

o Sr. lírico Coelho pede a palavra c narra
que indo á Cnmnro ver as Infurinaçôcs n esta
prestadas em virtude de um requerimento do
Sr. Nicnnor Nascimento, abi verificou «pie o
iiiinislro do Interior narrou ser a renda li-
tinida dc 11)15 de 121:ÜOOft e proviivclmcntc :i
dcslc anuo será cgiuil. Iln, porlunlo, uma dl-
vcrgcnclu, nas informações e, como o Sr. Vi-
itorino dissesse hiiver-su baseado nos dados

Pela policia do A' dlslriclo foi preso na
'avenida Passos o nacional Krneslo Francis-
to Rosas, "hospede" do albergue do cães do
jurto, tuin ü annos, pardo, quando persegui-1 
do por ter, fluginilo-sc mendigo, emquanto
rsptravii uma esmola, furtado uma bolsa dc
praia cunlüiido dinheiro, da casa da rua Sc-
lihor dos Passos u. 1(11.

Foi fliituudo.

A GOERRA
Os rassos avançam

so^o Brazaisy
PETUOGRADO, 4 (Hovns) - Os rus-

sos frunquearam o Slutn-Lipa a» sul dc
Brczany, expulsando os suislro-allemães
dns alturas qua oecupavam. Os acampa-
mentos nos bairros excêntricos da cl-
dade começaram « ser bombardeados
pela artilharia russa.
Os ícutõos continuam ;i

recuar nn Transvlva-
n ia
NOVA YORK, A (A NOITE) - Ra-

tliographam (lc Berlim:
«Um conimimícado ofíicitil informa t>ne

na fròníc i!:t Transylvànià as tropas au-
slro-nllemâs, sob o commando do gene-
ral vo;i Fslkenliayn, foram obrigadas a
re
ri«m
sem as linlir.:; germânicas.»
Os iialtanos cohquisíam

o Epiro « os üPSíjoy
tn»pressionam - so
e protestam
PARIS, A (A NOITE) — Tclegrapliam

dc Athenas dizendo que a ocupação da
cidade cie Argyrocasíro (Erj^cri), ao nor-
te do Epiro, pelas forças iiaihtnií, enu-
sou naquelia capital enorme sensação.
Dcante dos joi'n:tes, que afíixaram essa
itoticia, houve manifestações contra o <;.¦;-

Em 24 horas!
RJüoüs um lios taes cnsa-

mantos vae parar «a
poflicia

Mais um casamento complicado foi pornr
hoje, ú tarde, nn iiolleli, aliviados os inibiu-
les, testemunhas, »nd?lii!u>*, etc. pelo pro«
juio .lul/o eiu quo >u ia jwillsar O ócio.

Foi na li» Pretória, sempru IVriII cm tnci
escândalos, Apurou o jula «itio n noiva, que
era orphíl, nao conslava non papeis como
lal, havendo nlê o coinenllmonlo de Uinil
supposta inflo ! A' vi-li disso, foram os iíol«
vos, o soldado da llrlRilllll 1'idirial .Nenocr.l.
les Pinto Solilniilin, do !!• hotiilhtto, e Joan.
nn AugUJilu, aconipaulmdos das tcítcinunhaj
Arnaldo 1'eiinnfoi'tc, -Vnlonlo lllhelro c Do-
mintios 1'erelrn da Silva, apresentado» ú II'1
dclciíacla auxiliar, pura puu fosso aberto u
necessário inquerito.

Tralou do-, pnpcls o ijldado, coiiiponhel-
ro do noivo, de llolllft João llibeiru da Sllvil.
—,.¦¦-¦ , 11 *mw»* 

___ PS3SQ O BOVOecuor deante de forças muito superiores . Ç __ .^«^«ã^.
umoieas para evitar que estas rompes. S®©ff@SaB*IO (S© P^OlOHO

Assumiu hoje ns ftuicçõcs de secretiúdo
du prefeito o Dr. .Innqutin dn Cosia I.eiic,
inspector do- ensino tci'hii'co das escolas pro-
flssinniios feminina''..

O "caso1' do Archivo
Nacional

Tendo, conformo honlcm nollciamos, o Or.
Alcchitidcs riii-tado rci|iici-ído oo substituta
do juiz federal da 2' Vnra lhe fosse conce-
didii ilcpoillo no Theit.uro, dn quiiulia de
.ri'JH-!. cm quanto avaliou «> Juiz o prejuízo
ciiusikIo pelo réo nos cofres públicos, fornm

VeriHI C o rei Constantirio. O povo julga I os nulos com vista ao procurador criminal

Despacho CollecHvo
MINIfíTKItIO DA (lUEItm

Abrindo o credito especial He B7Ü:MIÍ7R"
para oceorrer mi pagomciito de si.ldo vitalício
a Ütitl viihiniiiriiw dn pntrlii;

Promovendo na Infantaria: a capitou, o 1"
tenente Ollvlo 1'orrolra, sendo classificado nu
li* do Ü80 «Io H"; a I • tenente, o somimto Ocln«
vlo llnifio; o a 2' Icneuíe, o uiplrnula Arlhur
Leito; , . ,(iraihiiuiilo na cavallaria: a caplliio, o r
tenente. Trajano 1.annes dc Cnvvullio;

Transferindo:
os segundos Icncntcs dn Infanlarln Aromo

Borges Leitão, Joilo HarrctOi Mario Ulnn Mo>
chauo , Qustnvo Cordeiro du l-'iiria o Antônio
Gomes dos Santos, este para a artllluirlu c
aqucjícs para a caviillarlii;

no fl" ii-Klineiilo do hifnnlarln: os capitães
Carlos de Oliveira Mello, da I* do :i."i" para n
2' do ;í7, e Manoel Pereira Lluíií, desla parti
nqip.-llii;

Maudiiiulo reverter á I* classe du Kxcrcllo,
o 1" Icncnlo dn artilhaVIa Carrlldo Krch;

Kcformnndo: <• major Alcebiades da Cosia
Itublm, tf ti urlllliaria, o o capitão «foSn Porei,
ru l.clto, nu iirlnielros lenentCH Arnaldo Carncl-
ro o Jesulno ('uiimrr.it, «¦ os MCKundoH tenentes
(Sastüu ila Conto Pereira o l.cnvltflhlo Alvares
lios Prazeres, ila Infantaria.
MINISTÉRIO DA BlAUINHA

Promovendo no Corpo du Armada: a cupi-
lúo-tciicntc, o 1' Icnciito lliicl.viit s tle Souza c
;>. 1" tenente, o graduado Nelson Noronha de
Carvalho;

Transferindo para n reserva o caplliio-le-
iienlo João Polvo Novaes;

Graduando no Corpo tia Armada: cm pri-
ir.ciro Icncnle, o secundo .losé Joaquim Uel-
fort (inlnmrfies;

Couccdciida iiicdalhns niilllnrcs a vários oi'-
flcincs e suh officincs.

(ia Itepiibiu-.i. Dr. Silva Cosia, que proferiu
o seguinte dcspiicll » :"() orl. U" dn lei n. 2.'. 10 só ntlpiltlc a
iiuleiuiiis;ii,-:'io inlc(,'ral lio (li nino CÍlUSlldõ á

do offlclo do director ,h, Foc.ld.idc dn ítnliln. © soberano o unico responsável peljl per-
o Sr. lírico jultía-se melindriido c requer que íia do LpifO, que O.s iiihanos CStaO OC-
por liitennodio dn mesa do Senado, ücjiiin ctipandO lentamente.
pedidos du ('.amara as informações u qiic ai- As autoridades frefilS í!e ArgyrOCastrO I Unliio pelo acrusatlo. !-'sl • ; ¦.•.•juízo foi a\-i-
luo'sr. 

João i.uiz pede i, palavra e explica! ttóãplwram ap.jrovemo conimunican- J^riíà"^Si^^m^m^l^
que a emenda npresciitada ii ('oniniissno "uniu- dO-lne a Ctiiruíla das tropas Italianas na n!1ra o recolhimento dn quantia dc iiütitf,

>*>-•m£i*À&*

0 caso político de
Friburgo

UriB fceíeypamrna do Si*. NiSo
Peçanha ao presidente

do Supremo Tribunal
r , 

'O 
Sr. presidente do Estado do Hio de Ja-

W pairo dirigiu hoje ao Sr. presidente do Su-
)ireuio Tribunal Federal o seguinte tcle-
.iTamma t
i "Tenho a honra dc njeusar recebido o
<eletframma de V. l.x. informando não ler
>ido attingida pelo accórdüo do Supremo Tri-
Imn&l u Prefeitura de Friburgo, crenda i>or
Iliecrelo de 39 do ugoslo p. lindo e fulicclo-
ptiido em edifício estranho á Mnnicipali-
ísde.
i Pfc{0 egualmenle venia a V. Ex. paia
tj-snscrever nqul o telcgrninma que dirigi

IiüJb ao Jbjcmo. Sr. Dr. juiz seccional :
: "Em resposta uo officio da V. Ex., cum-

Íite-ma 

commuuicar não 6er exacto que a
lolicia de Friburgo esteja coagindo o poder

t eghlatívo ('.essa cidade fluminense, ampu-

*riidü 

nor uma ordem de 4'J.-beas-corpus" do
Supremo Tribunal, ti que prestei iiumedia-
ile obediência.

O Dr. (laldino do Valle n mais vereadores
itslão plenamente g.i.T.ntidos uo exercício
«Se suas funcfõc* mutiicipafts.

O odificio da Municipalidade csla entre-'•ino 
ii elles, nâo havendo nenhuma rcstrl-

cção jiroxima ou remota ao fuiiccionameulo
Id» Gamara.

S6 allribuo a reclamação do Dr. Galdino
i*ü equivoco em que elle eslá de" que o Su-
jjromo Tribunal lhe tivesse dado ns íuneções
^administrativas, que, como \'. Ex. sabe,
ipertenccm A Prefeitura, iuM.all.iila cm edifí-
leio differente.
i O governo do Estado cslimaria que V. Ex.
'foise pessoalmente h Friburfio verificar a
impnicedencin da reclamação."

Tal é a informação qu-j acabo dc prestar
ilü Dr, Juiz federal.
i Respeitosas saudações a V. Ex." <

... i m«». »¦ —

í) caso do suborno dos func
cionarios públicos

Foi archivaiJo o Inqueriío
fi Dr. Silva Costa, procurador criminal da

Republica, requereu ao ,1uiz federal da 1* Va-
jfi o archivamenlo do inquérito sobre a de-
liuncin que ])esfui sobre alguns funcciomirios
jiublieos, nccus.idos dc terem sido snboi'nB.dos
pcln Slantlard Oil, visto como o inquérito jio-'licial nada apurou sobre o caso. O juiz, em

•despacho de hoje, concedeu o archivamenlo'pedido.
_ «SS^fclM—• -J^ '

;0s escândalos das tarefas
da Centrai dão ainda

assuRi

que ...
dando abrir o credito de II5/:UÜ0? para pafiii- CldadC :-'Cl) a
mento dn divida da Fnc.iildiulc da Hnhia, raso I inilitares.
a renda dcstii não chegue pura esse pngiitncn-
lo" eslá de accordo i-inu o que pensam us
Srs. Victorino e Krico,

DA amplas satisfações n este, sendo apoiado
pela maioria dn commissão.

O Sr. Erlco não se julga satisfeito c insiste
pelo seu requerimento que, posto a votos, é
rejeitado.

Foram lembradas outras formulas dc rc-
querimento, mus o Sr, lírico não concorda
com qualquer «lelliis. Julgti-sc, segundo de-
clara, aggravudo pela rejeição do seu reque-
rimenln.

Não houve explicação que o satisfizesse.
persistindo cm que .seria no caso voto vou-
rido.

Afinal, é posta a votos c approvada por toda
a commissão, com excepção do senador fluini
iiense, a emenda nos termos acima referi-
dos.

K os senadores deixa ram os seus logares
com visível satisfação por tirem posto Urino
á discussão...
, i—"jj-E-j"—r - — ' '¦ ¦ ¦¦ ¦¦-—¦— •

!leri.i:ài) t!'j necessidades

O embarque dos inflamam-
veis e phòsphpros e as

ou ias da Erefeiturao
A' l:u'de estiveram nn palácio tia Prefeitura

Municipal, cm conferência com o Sr. prclci-
lo, os Srs'. Francisco liugenio Leal t- llumhcr-
to Taliorda, direclores da Associação Coin-
meivial. A conferência versou sobre :i recla-

&

lutie as innumcras la^fas feitas na Ccn-
trai.do Brasil, no trecho tia bitola larga, em
Hello Horizonte, que foram enlregues e ali
já pagas, ligara n tarefa tlailu ao empreilei-
rn Leopoldo Gomes, de um lunuel no Jogar
denominado Pantáiía.

As obras, desse tunnel fornm iludas por

w

concluídas c íi commissão nomeada pelo go-
verno iiara exercer severa fiscnlisação sobre
ns cuníns da Centra] a serem pagas pelo cre-

idito de -lii mil contos, apcznr de ler a .;eu
serviço um exercito de engenheiros, não veri-
ficntl ns condições desse serviço. O emjirei-
teiro foi pago por proposta da mesma com-
missão.

Agora se verifica que o tunnel da Pnnlnnn
nau poderá dar passagens nos Irens pelu sua
«¦strcilezn, isto é, faltam-lhe os üü cenlime-
Iros precisos, para facilitar o jogo lateral
dos carros.

D tunnel eslá lodo revestido, prompto, de
modo une a Estrada terá dc mandar dc novo
iofunn:il-n, gastando não pequena solriina.
("orno essa lurcfo, outras muitas estão appa-
recendo que a commissão deixou passar em
claro, propondo, sem discutir, os seus nn-
wiedialos pagamentos.

^-*tot*—i _— -

A Justiça doPiauhy pado hàbaas-
corpos à federal

Ao Supremo Tribunal Federal, veiu ter. do
Piiiuliy, por tclcgrammn, um pedido de "lia-
.bcfts-cnrpus" em favor do desembargador Au-
f;iisti) Kwerlon U. Silva, para o fim de poder
(He penetrar no edifieio da Côrlc e tomar par-
te nos julgamentos, visto como, em um necor-
dão proferido por aquclle tribunal, sobre um
«ggravo, o presidente o declarou excluido «Io

.r.iiincro de desembargadores, sunimaria c dis-
cricionnriamenlc.

d Supremo, tomando conhcríinenlo «-'n pe-
diilo, concedeu a ordem impetrada, conlra
«inco votos»-  — -.

A ínSía cie homens nu
ASEeinanha
LONDRES, 4 (A NOITE) — O co-

nhecido criiico militar, :-Jr. Barlielí, áii
ter lido informações tíc ionte sej(u.-.i de
que a falta da homens ra Allemanha é
enorme. Não ú somente o apparecimenío
de marinheiros rta frente do Somme que
justifica esta opinião. Hu muitos outros
indicios dc que a Allemanha não tem
meis reservas para sub:-.tiaiif as tropas
que se balem ri» Somme ininterriiptamen-
te ha tres semanas.

«Das 193 divisões do Exercito alie-
mão — di.c o Sr. B-nrileít — ÍÍ7 estão
actualmente formadas cada uma por tres
regimentos de tres batalhões, o que dá
um tola! de 1.0.i3.í)C!> homens. Essas di-
visões de accordo com a organisação ai-
lema, deviam estar, entretanto, formadas
cada ttma per quatro regimentos de tres
batalhões. As restantes 70 divisões têm
um total de 876.C00 homens. O effe-
cíivo toíal do Exercito prussiano é, por-
tanto, actualniènte, de í.'929.«00 ho-
mens.»

A melhor prova de q.:e faltam reser-
vas estratei/icas aos allemães é o Fa-

moção já feita da exigência «'«««"""".p;™" ! cio, comprovado com a mais rigorosa ve
embarque dos inflanimavcis c dos pliospno-| >• ' . . .--..,
ros, incluídos na taxação municipal, em con-
traposiçào ao que se pratica entre nós nus em-
harqties para o interior.

SiÉprèssas.

O julgamento do Dr. AniáTio
Foi subintiltldo n plenário hoje, perante o

Dr. Silva Castro, juiz dn 2' Varo Criminal,
o l)r. Amalio dn Silva, (|ue responde a pro-
cosso por crime de injurias impressas conlra

I d desembargador Torquato de Figueiredo. O
• iulgiimento se rcnlisou na grande sala das nu-

rliencias, onde de' ordinário se cffeclunin as
assembléas .iiidieiacs de credores. _

(Hiando o promolor Dr. Ilumino Coimbra
usou do palavra e proferiu a iiceusaçao, em
rápidas palavras, contra o Dr. Amalio, ju
avullado era o numero de assistentes, com-
mcrcianlcs, advogados e populares. A sala
estava repleta. , ,

Logo após loi dada a palavra ao aceusat p,
eme principiou dizendo que nao yinlio pedir
clemência íi .lusllçu; mas provar 0 que con-
Ira o qiierellado havia publicado lleleie-sc
a segui li' fio processo que a Justiea 1 lie inove,
iiiquiniindo-o de inconsliliieioniil. Jisliula
ldnghtrieiilc, sob o prisma do legalidade, a ai-
iribuicân conferida pela llcfornin .Indicaria
no ministério publico, pnrn a inieialiyn dc
processos • crimes dc injurias. Depois, en-

ra n fazer n apreciação do escandaloso pro-
cesso dá lalleneiii do Lloyd Hspirilo-hilliten-
sc origem do processo a que elle. .jiecusatlo,
responde, lendo doeumenlos, ccrlidoçs e ou-
Iros papeis, procedendo a uma narrativa cheia
dc escândalos, em que põe a nu os meios te
mie se lançou mão no correr do processo de
t-il fnllcncla. A niialysc, assim teila, meu-
cuiosa e oshnuslivn, foi pura provar que _o
desembargador offcndido proferira decisão
conlra o prova dos aulns. .

Bsgoliui o Dr. Amalio Silva quasi oda a
|-irde o fazer a prova documcnlitdo desta par-
tè. dc sua defesa. A assistência niigiiientiiva
"'poralgmiiâs 

vezes o Dr. Silva fiaslro cha-
num o Dr. Amalio á ordem, jiaru o fim de
não otTeiider, lio plenário, o desembargador
Torquato. .

— Mas V. Es'", lia de permitiu1, mcritissimo
iriz, mie, uma vez que no jornal escrevi — in-
fainc, miserável, etc, ao desamhargador, lov-
oüato eu o repita aqui, posto que estou juslo-
mente n fazer a defesa deste ponto. ^"ji 

continuava o aceusado a fazer rofirencins
ao "infame" desembargador....

J'nr algumas vezes lambem se estabeleceu
dialogo entre juiz e itccusado. A_' hora cm que
nos retiramos do recinto, continuava o Dr.
fVnialiri a proferir a sua defesa que, na me-
lhor das hvpothcses. só lerminarti á noite.

A sala das audiências continuava repleta de
curioso:-.

i i ^-friT"—*- '—"

h prapositd dns ésoiíès sobre
veiiüiniiBtijs

nhorn nn pronuiieia lenha o honrado 13
juiz substituiu offirniiid" w.r apciias esln n
iniporlniiein lotai do iircjiiiz. . Pretende cX.u
Procuradoria recorrer i!o tlcspaeho de pro-
niiiicia, para opporliiiitimciilc discutir mai>
deschvolvitlttniente esln pcíslu."

o ,jui:( substituto, cm despacho hoje esn-
rado nos nulos, diz :

"Tendo o despacho dc fl. julgado />
réo responsável -- sóineiile — pela quantia
dc f)2liç, não pôde e-ie .luizo mandar que
elle recolha quantia mtiii .'. Assim, defiro o
requerido, etc."

1—«3*Sr»--. '

As reclamações contra os
horários da Central

O rjssG ó ppeoãso f^r?.ey noa

A< ropotlilas reclaiunçfios que lemos riu»»
bldo accroii dos hoi-tirlos dn Cunlcnl du lira-
Ml, referentes aos trens du pequeno peivui-
so c subúrbios nos lovnruiii verificar
"de visu" n proccdònchi dei.sns rccln-
niiicõe-i.

Pelo qiii> viuioH usslstiiido. essas iv.-ln-
inncóes hão de lodo fundada/, não na parlo
relativa aos horários, iiiiih nus eoiiiposii-iii-*
dos trens, 0h|iccliiliiicnlu nos comboios dos
operários.

Procurou-se dar uma providencia ncisu
seniidii, creiindo-so mais ttimlro trens, qui
couicfnrain n correr uo dia '-'•"• do nu /. p i •
(mio. Os ciiVlios dessa incdldii, porém, no-
nhiiin re.iitlliiitn trouxeram nu caso, porqitu
mesmo tat-s trens ficaram ileslociulos dentro
do horário, (. dnlil subiram c descerem o*
mesmos quasi vnsios, contíiiuaiiili» a nglo-
mcraçào de passageiros no> demais coiii~
bolos.

Os irens do subida! S.r. lu.".. das HI.'.!(>:
S.l'. Illll, dn Kl.•III; S.f. 127, «Io I8.1.'i;
S.S. :i:i, do 10.20; S.l». 21, da 1(1..'10;
S..M. II. dc 10.50; S.l». 115, do 17..'>. o
S. M. I.'l, o.. 17.10, transitam abnrrotados.l
Os passageiros (pio vlnjam nesses trens qun-
si nfio podem respirar; não ha um só loga>*
cm (pie não haja passageiros, até nos engates
dos carros, com risco Immiiicnlo da pro-
pria vida.

i»s irens de descida: S.l*. 20. dc .l.:!.":
S.l'. 22. de 5.50; S.f. 28. do li.22; S.l". 50,
dc 9.10; S..M. 2, dc 3.20; S.S. 2, de 5.115;
S.S. S dc 0.01; S.D. 2, de 0.40; S.M. -I.
tio 0.30, i- S.M. 8, do 0.07, transitam como
os que acima nieiteionanuis,

lisses livns precisam ser ntigmcnlndos de
nniis dous ti.nus de -' cllissu cm siliis com-
posições, sendo que n Irem S.l). 2, que clio-j
gn á Central ás U.-10, care.-e de tres cairos!
a mais.

K, a não serem Iornadas essas providen»
cias. continuará u publico a ser in.1l sorvido,
r com direito a exigir a coninindidiidc i;ue|
llic C- devida nos trens du Centrai.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Snnccinitando as rcr.oluções legisliitlvns que

nutorisnui n abertura dos seguintes crcdl-
tos:

de 7G8:200§, para pagamento dos jiii-tis de
apólices i-iniuiilits para eonstrucçõo de estru
ilii.-i dc ferro;

de 37 ;iií!!•'"('-'.O, para oceorrer oo pngainento
devido a I). Faiiiiy Wornis, cm virtude de sen-
Icnçn judiciaria; e

d.- 2:l"'3''liín, para necorerr ao pagnmcnlc
tios vencimentos do '¦'•" cscriplurnrln do The-
soiiru Nacional Pedro llodrigiies de Curva-
lho;

Abrindo o credito dc 200:000?. supplemen-
lar á verba 3' do omiiiienlo da Kazcndn; l'''l:l '""»,!l "s b:"K'','i «leclararani que s.i-

Ajjprovniido a fusão'dás sociedades de se- cavam a 12 II c 12 1)1.2 d; no correr d->
p.iros lispiritnsaiitcnse e Allianfa Mineira, so'» 

'<''"• 
porem, somcnlc os hiin i IJrasil ei.-

O DIA MONETÁRIO
Pela manhã os bancos declararam que s.l-

cavam a 12 I I i- 12 0102 ti; no correr do
dia, porém, somcnlc os bancos IJrasil e l'l-

ã"denominação qtio: ndoptam de" Companhia de] tramnrinò operavam n 12 !KI2 e os demais a
Seguros AUiança .Mineira, e' modificando osL1- !l '¦' u assim leehoti o mercado. .Nun

«Le Glown))', o acto lyrico pau-
lista, fez suecesso

S. PAULO, I (A; A.) — Alcançou o maior
suecesso, honlcm, no llicnlro Municipal, o
nelo lyrico do compositor paulista Carlos Pa-

chi, intitulado "l.e C.lnwn!
ircsenlaçfio do "Falstaff".

ipie prece deu

houve negócios cm esterlinos; os vendedores
pediam 1ÜÇ950 c ns compradores offcrcciant
199900. I'ar.1 as letras du Thesouro houve ne-
gocios com 8 " ' de rebole. Os negócios cüi
iioisa foram bem restrictos, snlientando-se u
venda de 211 apólices, da emissão de 1912,
ao preço ile 7721*000.

' ' ' ¦!¦¦¦¦ — » «*;;,s>v*—O -—- — ' —

s "casos" da Alfândega
5UÍ5Bí5a «üSBsafiSesfiaíSíai) s$&è

•|,eCOE!D,<B

cstaluton ndoptatlos pela assemliJíii gu-al de
K ne novembro de 1015.
MINISTÉRIO DA Vl.\C'."iO

Snnccioniindo as resoluções legislativas c;uc
nulorisiiin n concessão á líscola de Agrieultu-
rn Pratica de Qliixadá, no Ceara, do usofruto
tle terras pertencentes á União e n concessão
dc uni anno de licença a .Manoel Francisco
Pereira, gunrdu-chaves do 1* classe da Ccn-
Irai do IJrasil,

Aposentando João Chrispiiiiniio como tli.i-
Hsta da Repartição Geral dns Telcgraphos,
5UNISTEHIO DA JUSTIÇA

Adiando para o primeiro domingo de abrii
de 1S117 ;'..'-¦ eleições para a formação ilo Con-.
üellio Municipal c- preenchimento «ia» vogas dcrPedldõ dizendu que a gratificação concedida
uni scnndor e dons deputados pelo Districto ". 1sse? empregados siiballernns dn sua i-epur-

Pelos esíafeías dos Correios
O Sr. director geral dns Correios officiou

hoje ao Sr. ministro dn Vinção, solictanilo a
revogação do decreto que aboliu as diárias
dos estafetas, correios e entregadores, por ser-
viços extraordinários e externos.

i) Sr. Dr. Camillo Soares justificou c.>?.9

racídflde, cia deslocarão rapiíia da -1J»
divisão. A 11 de junho foi constatada a
presença dessa divisão cni Vèrdun e a
2-1 desse mesmo me;: já ella estava na
Voihynia, deante de Luz!', combatendo
centra os russos.
A opinião de um jornalista

italiano sobre a offensiva in-
gieza
LONDRES, \ (Havas) — Telegrapham de

Roma eoniinuniciintlo «jue acaba de regrensar
do Somme o correspondente do "Giornale

tPItalia" junto da frente britannica. O nllu-
ilido jornalista descrevendo o avanço inglez,
ijue classifica de prodigioso, di:::

"Agora que a avançada iiiítleza quebrou ns
linhas tlcfensiviis que os allemãcs tinham
construído succesetvnmentc, gastando dous
üiinos nesse trabalho, e que ella impediu que
o inimigo sc reorganisnsse nas suaj uitimaa
trinclieiras, graças ã rapidez com que o ata-
que tem .sido levado a cffeito, a marcha bri-
tannicii tornou-se verdadêirâniciite irresisti-
ve!. Quando os últimos ponto3 fortificados
das defesas allcmãs tiverem caido, nada mnis
no mundo poderá resistir "ii miiiitvillinsa e
incrível concentração da artilharia brititii-
nica".

Os iillemães, apezar de combaterem fui-iii-
siimente e com as suas mellióres tropas, cujo
effccüvo é avaliado em cem divisões numa
fronte de 2~> niillius, cedem terreno dia a dia
e soffrem perdas elevadíssimas em mortos,
feridos e prisioneiros.

A imincnsh auperloriilade da artilharia c
aviação inglexas o os resultados satiafatn-
rios olitidos peles "ilroatlnouglils" terres-
Ires provocarão, segundo tudo leva a crer,
grandes modificações íia guerra de trinchei-
ras, que não mais sciá interrompida pela cite-
gada do inverno."

-....i.i .1. M ,. ..v^j^^w. r -ii— —

Desapparecido
A* Inspcstôrin tle Seginança íiediti provi-

delicias pnrn a descoberta dr seu filho Lot;-
rival Pimento!, com 21 nnnos, J). Maria Pi-
mente], residente cm Niethcroy. Lourival
dcsapparcceii honlcm de casa.

. a—wtg^t-E^—« ¦ ¦¦ -. ... ¦¦ ¦.

A* ronsiileração do Sr. ministro, il.i l-*:i:<on-
da foi ericnniíuhiítío o recurso de .Mine. Co-
jien, passageira do vapor hollar.de:: "Zccl.ui-
dia", entrado cm setembro ultimo, que não
se conformou com a inulla que a Alfândega
lhe impoz de direitos em dobro e mais
por cento de direitos de consumo das mércii-
dorias contidas em sua bagagem, vislo não
ler a mesma feito declararão verbal c nem
por eseriplo.

N'a sua inforniaçãp diz o Sr. inqieclor que
nãci podia calar ileiuile da maneira cipciosii
coni que está agindo a recorrente, pois so-
mente depois de retirada a bagagem, quniidi
nfio podiam ser mais feitos quaesquer exa-
nies para elucidar o assumpto, c que resol-
vera recorrer. lim seguida diz não ser aècei-
lavei ;i alienação da morosidade tle retirada
dc artigos de uso diário, indispensáveis a seu
filho, e assim se expressa a inspeciona:

'•() mais rudimentar boin senso repelle o
seu procedimento."

Termina entrando nas apreciações do |
ncontlicionamenlo das mercadorias, que ou-
ira cousa não era sinão uma das muitas "ílii-
doriuhns" t|iie viajam,

Uma providencia contra a
vacliàção escolar

Em circular aos in-.p.:e!'iies escolares O
Sr. director tle Instrucção, de ordem do Sr.
prcfeiloi vcjommendoii t".".', na semana em
que houver feriado, as escolas funceiòharão
liil quinlii-úini. ^-
—, .—i—»—««11-SÔ52-—«- .. ¦

A Câmara Municipal de Japu-
li}'ba cassa o mandato a

quatro vereadores
Km virtude de quatro fnllas consecutivas

sem motivo jus.liCicado, a ('.amara Municipal
de SanCAnna tle •Inpuhybn, do Jíslailu do Ilio,
reaba tle cassar os mandalos de vereadores
aos Srs. Horncio .Insé Ouiirlç' Joaquim Au-
gusto Valladiires, Manoel Antônio Alves e .los-
João da Silva.

Pelo respectivo presidente, coronel João
Pereira ila Silva .lunior, foi designado o dia
15 do corrente me/, para ser cffccliindii a elei
çao para preenchimento tias qunlro vagas.

-- ¦ «sue»»—' ———————

redcral:
Considerando instituição de utilidade publi

en :i líscola Superior do Coinmercio ilo Itio tle
Janeiro c a láscblú de. Coininercio de Porto
Alegre;

Invertendo ns parcelln.s de 10:000^ e .10:000$,
consignadas na verba 13" do orçamento dn Jus-
liça, lieslioililit ao custeio das caixas de avisos
policlacs;

Creando uma brigada de cada arma da Guar-
da Nacional na còmnrcn de Caracol, no IvSltulo

• n oo Minas Cera

lição i- pcrfeilnmeiilc jitstu, pois que c dada
por Irabolhps a sol c chuva, feitos em horas
tora do expediente.

O CAF.E'
Ailuiii an preço de 95800 por arroba, nü

base do lypo 7, veutlcram-se -I..Síi7 saccas, pc-Ia manhã, e mais l.llõfi, uo correr do di ¦.
Eni Xova Vork a bolsa fechou, honlcm, em
haixii de 1 a li ponlos e boje abriu com .'! .t
õ pontos tle alta. Hontem entraram !í.!ii'l

Concedendo iicerescimo de üíi "" sobre seus saccar, embarcaram H.SÍIII c o "slocU" vei-i*
vencimentos ao professor ciithedraiieo tia li, | ficado foi ile 'ültl.lKi.l sacras.
\. de IJeUiis Artes Ciiieinato Americn Lu-

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Concedendo nulorisação para Itinecionar ni

Republica a Alliiminiuiu Conipaiiy ot Soulli
America.

—,„ ,.».......>^^«fa(>^»>^s, ^_^.. „,.———w.

A enfermidade de Mme. Wen-
cesláo

Conlimiou cxperinienlniido melhoras du-
fa'. Wenccsláo

|.-."CO-MMÜNI6A.DtíS

riuilc lodu
liraz

a lixm

Or. Srs. !)r. Pereira l.ima c Humberto Ta-
borda, presidente o secretario da Associação
Commcrcinl, estiveram hoje, no palácio úo
governo, em visita ao Sr. presidente tia Re-
pública, a quem apresentar,nn o:l desejos d-i
mclhorns e prompto rt iliibelecimcnlo ti::
lixmii, Sra. esposa do Sr. Dr. Weneeslão
l)I'ilX.

¦ "—"iT^-fi^*^- ~

'afia «JLSaila Iftlir"

Á
—»...

ítimmensc

•As transacções entre o
City Bank e o Banco

cio Brasil
O Sr. ministro da Fazenda declarou a Ca-

mura dns Deputados, em resposta ao pedido
que lhe foi feito, que o governo nenhuma
informação eslá habilitado ;i prestar sobro
operações rcalisadns cnlr,.- i, Cil.v lJank c
o Hanco do Brasil, por se tratar tle um in-
sliiluo tle ciedifo piülicúlar, como é o City
Ilank, gerido por sua direclorla de aceôrdo
com os seus cstalutos e o lei vigente no
paiz.

——,.,,¦¦,¦¦-,- ii. i a—^c^frl^— m - ¦-¦ -ii i i n i»

Mais uma acçao contra
a União Federal

Foi proposta hoje,- no furo federal, uma
acção ordinária, em quç 58 luncrionan^ pu-
lilicos, por seu advogado Dr. I-duartlo \. d-

Miranda Carvalho, julgando-se csados con o

acto do governo que, cm 1915, lhes desconto.,
1*5 "i" de imposto sobre ns vcucimen os, qiian-
,|„ á lei respectiva mandava descontar ¦ i .
como se está pralicamlo este anuo, ] 

çdem
seja a União rondemiiada a lhes rcstiluii,
com os juros da mora c cuslas, o excesso
cobrado,

hiais ccSlectores reintegrados
Na sessão tle hoje o Supremo Tribunal

Federal confirmou as sentenças de 1* in-
slancia que reintegraram os seguintes col-
leclores federnes. vijtimas da derrubada nc-
corrida no qiiatriennio passado : Euclydes
Passos Monteiro, Alfredo Cülllinho dc. Al-
incida, Francisco Anlonio da Cosia Noguei-
ra .lunior, Anlonio José Martins Filho e '/..'¦

charlas Vieira Motla.
——.———.—in g—^giX^*—*»——— ¦'

© giPQÍ&ecf© cias iirs^^óação úo
nos"!© aso EsSaíSo

Sul) ii presidência do Sr, Tfoílo Ouliiiorãcs,
realisou-se hoje a sessão ila Assembléa Fhuni-
nense, tendo comparecido 22 Srs. tleuulados.
Approviida a acla, foi lido um officio do co-
roncl João Pereira dn Silva Júnior, presiden-
te da Cumaru Municipal de SanfAmia de Ja-
iniliyba, declarando que foram cassados nittii-
tír.los ;t quatro vereadores, que fnlliiram tlti-
rnnle quatro sessões consecutivas e sem mo-
livó, c que havia designado o dia 15 do cor-
rente mez, para ler Jogar a eleição para pre-
enchimento ilaquelliis vagas.

I-jni seguida oecupou a tribuna O Sr. Tei-
xcii-ii l.eile, (pu. 'Combateu o parecer da com-
missão da guarda da constituição c das leis e
de poderes, que julgou inconstitucional o seu
projcclo sobre irrigação no norle do Estado:

Falaram contra o projcclo os Srs. Mário
Vianna, Buarque de Nazarelh, Belisario de
Souzn e .lulião tle Castro.

Por falia de numero não foi votada a ordem
do dia.

-—¦ ..— .n *-mt^$fpm—*~ « ' '¦¦"¦ ¦ ¦ ' ¦ ™ ¦

Uma emissão até dez mil contos
em apólices, para S. Paulo

S. 1'AI'I.O, «I CA. A.) — \ commissão de
justiça o fazenda d-i Câmara dos Dcpulados
apresentou um substitutivo uo projcclo n. 13,
de lillõ, autorisiiiido o governo do líslatio a
emiltir até 10.000 contos em apólices dc ren-
tia perpetua, do valor tle 500? e I ;0005, com
o juro máximo dc á uj" no anno. O protluclu
dessas apólices será npplicado exclusiva-

iiignicnlnndo a sua impor-1 mente ao rcsgalc antecipado da* ftyolkes di
..-.„.' ^ .... 1 lypo couiuium. -  """ *~

Acquisição de um navio
uruguayo

Foi lavrada, cm notas do tahellião Ro-
quelle, cscrlptura tle compra do vapor uni-
guayo "Meuquen", adquirido por quarenta
mil" libras, pela Conipniihhi Commereial Cos-
In, que assim va

, taiile frota. - -

Os navios da Companhia Com-
mercio e Navegação continuam

guardados pela policia
O sub-iiispcclor Dordini, de serviço na po-licia in.irilimn, fez ã Inrde uma ins.nciçáo nos

vapores d a Companhia Coinmercio e Navega-
ção, afim de verificar :i o policiamento oslu-
Vil sendo feito de accordo com ns ordens ex-
pedidas pcln inspeciona. S. s. encontrou lu-
do em ordem. Foi feiln a sulinliluição tias
praças que ali es lavam desde manhã.

,-«íist*»—•

direito do voto
ao estrangeiro

Na sessão dc lioje da Liga do Commercio o
Dr. Eduardo França própoz que esta associa-
ção se dirigisse ao Congresso pedindo, pormeio tle uma representação, fosse concedido o
direito do voto aos estrangeiros aqui domicí-
liados, para o fim de eleger os membros do
Conselho Municipal;

Nn assembléa vimos o Dr. l.eile liilieiro, in-
tendente municipal, e, por isso, julgamos asa-
du a opp.orlun.iih.idc de ouvir a opinião de
S.S. a respeito.

— Approvo-n; opprovd-a inteiramente, dis-
se-lios ü. S. O Conselho Municipal não ó uni
órgão de representação polilicu, mas jnira-nlciilc adminislraliva. Si o cohiincrcianto cs-
triiugeiro é contribuinte do município, por quese cercear o seu direito de voto ?

Tem razão o Dr. Eduardo França, allegau-
do que na Argentina esse direito i concedido.
Aíieanlo-lhe, como informação, pouco expio-
rada, aliás, que no Brasil esse direito é laiii-
liem concedido em leis csladuncs, como sc ope-
ra cm Matto Grosso e Coyuz.

A]iprovó:ò sem rebuços, porque considero
até unia necessidade para o còmiiicrcio".

^sí* a exposição dlos hQM®s<

S&2ÍLE U. 3B, ràpisias e esíei-
ras ãsnmpieEfirweawéis, jareços
ee.qsSoos e condições íssàliii-
5?5as eüe pagaõienito'.

Julga-se do gosto artístico
de uma pessoa ]>e!a forma

por que tem mobilada a
sua casa.

Leandro Martins & C.
OURIVES, 39-41-43

.OÚVlpQR, 93-95.
Poilps os freguezes que compram moveis

Reci-Star
tlizeni ipic elles sàu
os nuiis modernos,
os mais elegantes,
os mais ilclicndos,
us mais liem aculimloi
e os nniis laceis ilu pngar.

GONÇALVES DIAS, 71.•u'n.-cjGrj-VY-A.KrA, si...

ir. Herbert 0. ReJchardS ^''f „ c^z
ti mu n ¦¦ in ê 11 —i i ganw in mmmÊmsmia *- '"«^ ** \U\ (.MUI
riu;, uriigiiiiyiiiiu, 7.. Tel. Centntl 1.(510.
'"TK^AíT^ni «iTailleurss tle casimira iuglcza
líO^UyU 

" 
sob.inediiIa.Ooulojefio.iloJIine.

Viirgaç. Olllciim do Palácio tias Müivus. iíiut Uni-"iiitviiiia ii, SU.

-^¦»P» «-

O director dá Instrucção
desiste de direitos autoraes

O Dr, Afrnnto Peixoto, em cai-la dirigida
ao inspector dc ensino, Dr. liaplista Pereira,
declarou abrir mão dos direitos auloraes do
seu livro, "Minha terra, minha ueiile", em
beneficio das caixas escolares.

A prisão de um desordeiro
HELLO Ílom/.OXTI-, -1 (A NOITE) — A

policia desta localidade effcelnou, no lotíav
dcnoiiiinatl i Água Limpa, a prisão do peri-
goso desordeiro Horacio Hetlto, que ha dia;
foi proiiiinciado por uni crime tíe tcnlntivil

i dc morte na cidade de l'l)á.. . . 

Coronel Joaquim Caracciolo
Peixoto de Azevedo

'.'. (Trigesimo (lia)

^ Álvaro Amáruiilc Peixoto de Azeve-
_J^ do (iiusohtc), Eniilio Ainiiranto Poiso-
3*fpiS to tle Azevedo e .loão Felix Peixoto do

H Azevedo e suas fainilias, convidam ns
8 parentes u amigos para assistirem á

«ii» missa que, em suffragio da alma ile
seu querido pae, irmão, sogro, avó e tio,
mandam celebrar amanhã, quinln-feini, .'!()''
dia do seu fallecimcnto, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, ás il horas, pelo que, desde ,já
agradecem.

FALL.EGS MENTO
Kalleeeu hoje, ás M horas, no lios-

pilai du Sociedade Beneficente Por-
lugucza, o Sr. ,10SE' CAMILLO GO-
MLS MOHE1.HA, irmão do negocianlis
desla praça o Sr. Sebastião Gomes
Moreira. O seu ciitcrraniélilo far-se-á

amanhã, uo cemitério dc S. .loão flautista,
saindo o feretro do hospital da licncficcncii
Portugueza; ás 15 horas.

€®Iesiiíi!§ Silva
ft ltesam-sc missas por seu rte-nc
53> descanso, amanhã, quinta-feira, na

egreja S. Francisco de Pílula, ús "1,2

hortii.

.'
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LOTERIA FEDERAL

Ycsumo i'os protnlon da lolcrlo da Capilnl
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LOTÜRIA DIi S. PAULO
Resumo dos prêmios da 12» loteria do pia-
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O Lopes
' 

1,' (piem ilS u lortuna iniiis rápida nas 1-oterisJ e ollu-

rece maiores vantagens ao publico.• caía matriz, rus Ouvidor lfit—- F"pps ~'
IM- üuiunda, 70; Pr molro doMsrço,6J; U hstauo.k
íá, 811'üonornl Câmara, 303.-S. 1'suloi ru» üutnto
•ilo Novembro, íiO.

AGRADECIMENTO
Eurldlce Guimarães dc Paiva

(MME. GOMES DE PAIVA)
.losé Mnximlnno Comes de Paiva c^ seus

irilhos Moxlmlauo, Dagniar o Zelia, Anorno
Joaquim de 1'.cilas liuininraes. SU W*»»
Ifilhós, José do Eroitas Ouimnraos, Antônio de
licitas Guimarães, Ma.-ietia Gumaracs G -

mino o seu esposo Eduardo Gcmlno, Caetnio
José Leite do Paiva (viuva Pn.vn), Noemn
Paiva de Faria, seu esposo Antônio Bento (le

•' ia o seus filhos, profundamente sen .dos
com o prematuro passamento da sua 

çar 
iiho-

su o incstiuecivcl esposa, nine, filha, irmã
aióra, cunhada, o lia 1'EllY, vem por «temei*
neradecor, penhorados, a todos os parentes,
iamlgos o pessoas de suas relações que pro-
ouraram confortal-os no sou infortúnio, vis -

[tando-os na longa enfermidade, velando du-
ronte as noites, dedicando-se íi enferma, como
;.s boas amigas Cccilin e llutb, acompanhou-
ou o outono, enviando coroas, palmas c 110-

'res, assistindo á missa dc sétimo dia c cn-
íviando cartas, cartões e telcgriiniinas de con-
dolencias. Deixam do fazcl-o por caria, na
impossibilidade de se dirigirem a cada um
especialmente, por não terem sido registados
03 numes de muitas pessoas que estiveram
presentes, como por ser ignorada a residência
de muitas outras, com as quaes viriam sem-
pre a ficar om falta. Nem por isso o menor a

'¦* 
lã-atidiio com que receberam de tantas pessoas
a manifestação da mia solidariedade nessa
prova tão dolorosa por (pie passaram, c a to-
dos protestam duradouro reconhecimento,
inclusive aos distinetos médicos que agiram
com desvelo, uo empenho de salvar aquclle
ente querido.

Dous lhes recompense!

D. Mathilde A. Souza No-
brega

Manoel Celestino dc Nobregn, José
Lüeiano do Nobrcga c senhora c I.uiz
da Conceição Nobrcga c senhora, con-
vidam seus parentes e amigos n nssis-
tirem á missa do sétimo dia quo mau-'¦£&¦ 
dam celebrar por alma do sua querida

esposa, mãe e sogra MATHILDE A. SOUZA
KOBREGA, cujo acto se rcalisa amanhã, iiuin-
la-fcira, 5 do corrente, ás 10 horas, no altar-
mór da egreja de São Francisco de Paula.
Antecipadamente agradecem.
no i imi^ur»-™™^MMv.>jiLiiitumimBiimmimin\\i ii—

ias_spi@t@ £ltpl©maü30

MONTEVIDE'0, 4 (A. A.) — Realisou-sc
hontem o grande banquete official de despe-
didn, offcrecido oo Dr. Henrique Moreno, mi-
lustro da Republica Argentina, pelo Dr. Uai-
Hiazar Brum, ministro das Relações Exterio-
ros. Assistiram no banquete todos os meni-
liros do ministério c o corpo diplomático. O
Sr. Jules Lefaivre, ministro de França, no
discurso (pie pronunciou, elogiou u elevada
altitude do senador brasileiro Or. Ruy Rar-
bosa em face do eonflicto europeu. O Dr.
Henrique Moreno, respondendo ao brinde que
lhe fez o Ur. Brum, agradeceu a honrosa do-
nionstrnção de apreço do governo do Uruguay
a teve palavras summanicnte elogiosas pnra o
Dr. Cvi-o Azevedo, ministro do Brasil nesta
capital.

-. «a«a»i —-¦¦ ~

Pc ehnbsto soijza Primeiro deMarço W

As graves is9:
iâias i©

Escreve-nos o Dr. Carvalho Moiirão;
"lllmo. Sr. redactor da A NOITE — Muilo

cordines saudações.
Como advogado do Dr.. Alechiades Furtado,

no processo crime para apuração de factos oe-
corridos no Archivo Publico Nacional, sou

¦obrigado, no desempenho de dever profissio-
nal, n recorrer á gentileza de V. S. para pedir-
lhe que publique, como roclificação de sua

• local de hontem, sobre esse processo, o se-
guinlc:

, Não é exnclo que o Dr. juiz substituto da
2" Vara Federal tenha julgado provadas, na
pronuncia, as aocusações feitas ao Dr. Alce-
Idades por desvio do moedas, medalhas, mo-
vois c outros objectos de valor do Archivo.
Ao contrario: julgou que todas essas nçcusa-
ições são infundadas. Apenas pro minei ou o
Dr. Furtado, como responsável por 520$ por
[trabalhos particulares que se dizem feitos nas
officlnns fora das lioras do expediente (car
toes de visita e outras ninharias), abono dc
faltas a empregados e gratificações recebidas
por Pandiá Taiitphus. Nisto, porém, não hou
vc irregularidade alguma, implitavcl ao ex-
director, como hei de provar no correr do pro-
cesso (pôde V. S. ficar certo, Sr. redactor)

Também não é exaeto que o Dr. Alcebin-
des tenha indemnisndo a Fazenda Nacional do
.pretenso prejuízo, pura c simplesmente; o
<pie seria confessar que deu prejuízo. Para
•poder defender-se solto uté ao fim, recolheu
Ino Thesouro a importância de que a proiiun-
cia o julgou responsável, "sob protesto dc
provar a sua innocencia, de usar, para isso,
do todos os recursos legaes e de rchavor a'quantia recolhida ao Thesouro, logo que seja
reconhecida a sua innocencia". ,

Com a publicação destas linhas muito obri-
gará V. S., meu caro Sr. redactor, o seu
constante leitor e admirador — Carvalho Mou-
'lt'io, 

4—10—1016."

PÊMIÉS81Í2-II
«ilmissiio ao Pedro II, Collcgio Militar, Escola Militar,
Escola Naval, etc. Itun São José n. 87.—De 12 ái 4,

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas «mi doenças dos olhos, ouvido*
nariz e garganta.: Consultas do 1 ás 5.t—A»
aemblé* n. 60-

A conferência do Sr. Luiz'
de Castro

"Schubert, ua sua vida o nn sua obra", etitn
foi u título dn coiiforonela quo honlcui, a tar-
do. no tialilo do "Jornal", cheio o dtltlnoto.
realismi o Sr. I.ulx du Coslro, critico imiiilral

o colliihorador desta tolha, parn nproientacíio
du joveu cnntorn, sonhorlnha Cnrinon Ferrei-
ia dc Araújo. Ha uma hibliothciM ojorlpto
sobro o predecessor do Sohumuiin, de ciijn
vida breve o «K» cuja grande obra (dô-so paia
Schubert o primeiro enhorisiiio do lllppocrn-
Ics: "Ai"» longa, vila brovls") 6 do crer ns-
him mula mais .se lenha a dizer. O coufcrcii-
clsln do hontem, cm verdade, iionliuma novl-
iludo disso mesmo sobra quòm é o "Hcd lul-
mflmc, Iu JnlllIsBoinonl Irroslsllblo do Ia coiw
iiileniv vocalo" •— offlrmou«o Cmnlllo Mau-
elalr, niiina das duas onnforoiiclas prouiuirin-
das nas sessões de "llcds" d.idas por MlIlO.
Mnrie Mockol, im"snllo Washington ,Parls,em
mulo e junho de 11107, depois de chamai
Scliiiiiiuiiu o rei do "llod", Schiiinami, que
soubera seguir e ultimar a obra prcvlsln por
Scliiibort — n croiiçãi do uma musica pul.v-
morphn, variando com cada cstrnpho e cada
verso -- fundando sobro este principio Ioda
uma nova literatura do "ilcd", crcnndn mn
gnlflcamonto uma llngungom cantada tão du-
etil como a palavra noctica, Inventando o im
prcsslonlsmo musicai, "do poser los prlnci-
pos (Puno declaratlon lyrlquo, il'uiio nolnllon
des élats d'niuo".., ("Ln Itoliglon do Ia Mu-
siquo"). O üv. Luiz do Castro Inmbciu não
cítirou, coiisclciiclosamonlo, para uhl, iiinii
inohographla palllda, cansativa, xarope dc
offoilos soporificos, Sua conferência foi Inlc
ressnute, sobre ser pequena; foi bem a obra
de um critico musical sempre cm funcçilo em
jornaos, O coufcrcnclsln disso, é ccrlo, dc"Scbubcrt, nn sua vido o na sun obra", quan-
to so conheço através dos numerosos trnbn
lhos blographicos e do critica, entre outros,
dc Curzon, Cnrraud, Stnyrloger o lloiirgnult-
Docoudray, do deste ultimo principalmente;
mas fcl-o o necessário para ai tender ao fim
ipie o levou a semelhante tarefa — a npresen-
tação da scnhorlnhn Cnrmcn l'crrcirn do Arou
jo isto é, falou "li In Icgére" do gcnlo dc
Scluiliort, de SCU pliyslco, de sua vida precn-
ria o de sua admirável obra, dcmornildo-SC
porém, e, numa critica syinpathlen, sobro os"licds" n sentir nqueJIn joven cantora, Tc-
nho, ncsla altura, que o litulo da conferência
devia de ser mais modesto, ou mais prcteii-
cioso, assim: "Ema interpreto dc Schubert",
ou, assim: "Alguns licds de Schubert". Te-
nho, mais, que o Sr. Luiz de Castro melhor
obra faria, cm beneficio dn musica nacional,
palestrando sobro II. Oswnld. ou Nepomueo-
no, ou Glauco Vclasqiiez, cuja obra cacriptn
para canto, já conhecida, do forma alguma
pôde ser considerada pouca para a apresenta-
ção cm publico da maior ailista-Ciintora...
A senhorinhn Cnrincn Ferreira de Araújo pos-sue uma bclla voz do niczzo-soprann, iiinpln
firte e capaz de plnslicisnr quaesquer iiu.ni-
ças de "intimismo" c é pena lh'a venham odii-
cando sem o npuro quo seria de desejar, n.i
melhor escola (le canto. A joven cintura foi
afinal, fidelissimn dc sentimento sclnibcrtcn-
no, cantando "A canção do rei do 'ilude",
"Impaciência", "Silencio" c "llorcouso do
regato", da collecção dn "Belln Molclrn"; "A
porta" c o "Tocador de sanfona", da collc-
cção da "VingClll do Inverno"', e "A milllin
mansão", "A" beira mar" o "Primavera", dn
collecção dos"Cnntos de Cysne", quo aliás não
são os mais lindos"licds"de quem levo alguém
para escrever da sua obra: "Harmonie, frni-
eheur, force, charme, réverie, pas.siou. apai-
seinont, Inrmcs et flnnuncs <pii se degagont
des profoiidcurs de ton cieur et de 1'élévntioi,
dc ton osprit, tu ferais presque oublier. efier
.Schubert, Ia graudeur de Ia mailriso par 1'on-
cliahtcment de lon coeur". Os acòmpnnhnnieit-
tos foram feitos polo prof. Erilaili ilragii. —
E. De M.

i -T-trr—*
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TODAS AS NOITES
Extraordinário suecesso nu
CABARETRESTAURANT

no
Bit Tenentes do Diabo

Avenida Ido branco 17H
pela troupe aitistica soli n dirccçüo dj
caliuretíer ASDIIB' DU.MAKOin 

'
li.\it" som precedente do notável
diietlo MOJiTBiNBGROrPEPB
Apncliinelte  Hslrella mundial.
«eraLjS  Dansarina classirn,
Flor de Cuba.... Cnntorn á transfor-

á.^'i niiiçfio.* , Montonogro-Pcpe Dnotto lyrico jj
Diana  Ciinçonotistn porlu- !

gti.cznHosiln  Cantora mexicniia,
La Giocondn..., Cantora imló-or-

Koiitina
La Silliona  Cunçonctislo inter-

nacional.
Variado rorpo de biiilos.

3 Successu pela Tzigíuie Orcliõslcr
I BIIBVKMENTK .NOVAS KST11B'AS
• KWH B I a I ¦ I i li li WJ^.7^-nFP^P^.in7V7r«T;^r?aijrgn''>i'
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A Companhia Commercio e
Navegação pede garantia

contra os pilotos em greve
Ao Sr, sub-inspector Miranda, de dia á po-

lieia marítima, foi requisitada pela Gompa-
nhia Commercio o Navegação força para ga-
rnntir seus navios "1'iauhy", "Aracily",
"1'iraji'i", "Assii", "Jacuhy", "Gunptiry" con-
tra as violências (juo possam solTror jior par-
te dos pilotos daquclla companhia, que so
declararam em greve.

A força requisitada seguiu iiicontinenli pa-
ra todos os vnporcg acima aliudidos,

•<• '¦—> ¦¦JSygltS» 9 -•"¦ — ¦-—

Dr. JEdij-arAbrani.es TSado°sea
pelo Pneuraolhòrax — Rua S. José 106. ás 2
horas.

«aS^&Síu—&*-

A pressão contra os
pescadores

O Sr. Antônio Francisco Júnior, pescador,
quo, como outros seus collcgos, anda na
árdua vida do mar e, como elles, paga as
licenças da Prcf.eilu.r.a como os alugueis do
Mercado Novo, tem sido ultimamente victi-
mn das violências do guarda do mercado de
nome José Melão. Este, porque lenha as cos-
Ias quentes pelo sargento cominandante do
destacamento de policia, nietle-sc eom os
pobres pescadores o move contra elles grande
pressão. Ainda hontem o José Melão chegou
a sacar o revólver contra Anlouio Frnncis-
co Júnior, s6 porque esto eslava a vender
um peixe que havia comprado para servir
um amigo. Pois, ainda por cima, o sargen-
lo prendou o pescador e deixou em paz o
guarda Melão.

O delegado do 5o districto. naturalmente,
dará providencias sobre taes irregularidades
praticadas pelo regulo do Mercado Novo.
"*" ¦"' ¦¦¦¦ 9 — Sgy>tp>W» »>--¦¦¦ ——.¦.-. —i.— 

gGEWEBBtft TYPO HQLH.ANP.EZf
d:i Usina Suo Gonçalo é u mellior

-Rua da AsscmbOéa, 28—

«A Vida de SVlinas»
A cxcellente revista de arte que se cdila

cm Bello Horizonte, "A Vida do Minas", dis-
tribuiu o seu lí,">" numero que, como os dcnini3,
está repleto de uma leitura escolhida o de
uma grande copin de gravuras o photogra-
phias. Com esle numero a revista suspende
temporariamente a publicação, até que se or-
ganise, definitivamente, n sociedade anony-
ma que vae passar a admiiiistral-a.

—oí«Sb-

Ul. líODeriO rrulICSõos,npparo!li03o vh- iiiiiiariu
Carioca, 20, sobrado.

AS MISÉRIAS DA POLÍTICA
| *> ^w^->V^v,*^rf

A ARTE, AS ARTISTAS 10 PREFEITO
A Etelvlna Serra o uma ostrella do proico*nio. Dcnfihroehiulii om Jardim da lunl.oi.i ter-

ra fulfiuru ua coiiHtclInçAo tliential, |{' uniu
orentura doei', encantadora, ohola ilo porfunio,110 frescor da Juventude, Irrndiuudo sjnipa-
Ihln em vollíi de seu busto, espalhando flui.dos quo onloiitccciii, quo sulijiifiam corações,
hl lia roprosontacflo críticos lhe descobrem se*iiécs, apontando dascuhloa o Infrncçflos, súo
Iodos nccnnlCH no roeoiihoulmciito dn kiui grn-
çn, du Mibtll galaiitcrla, com carinho culll-
yailn, da aprumada olopncln, du ilomlnanlo
fucolrico, de um Imlir du olhus ca puxos de
provocar dedicações. K' uma dessas figuras
quo, om detalho examinados, podem forno-
cçr margem n roparos, d baixo do ponto dovista nrllsllco. mas analisadas de conjunto
baslanta agradam, constituindo elementos do
Incoiitoslnvol realço para ns empresas que >v
propõem n conquistai' o publico.

A Htclvhia Sena veiu iimn vez a nossa pa-Iria em substituição do nfanindn diva quo paratoiiinr parlo im "toiiniéo" tantas exigencius
risorn quo nn empresário mio foi possíveloguenlnr com o peso de responsabilidades ta-inanhas. lira nova, não possuiu nlmln n rc
querida desenvoltura para pisar no pnlco, dono-
luva corto acanhamciilo, mas deixava entrevercinbryâo dc uma futura artista, produzindosobretudo na platéa um bem ciar pela sunriiljlnii formostirn. li depois a respeito deliacon Iam versões du romance, coinuioveiile
Iransplnnt.inilo a para u osplicrn da lenda sem'
pre provocidorn do interesso. O corto ú quea litclvlnn foi npplaudiii.i, ncclamiida, comrcryor festejada, deixando, uo partir, muito
peito n nrfar do tristeza o de saudade.

A Etclvina Serra voltou ns plagas lirasilei-ras, ja com mnls renome, já mais feita, commais fulguração do talento, rodeada do com-mentos nobre lances românticos c, cm umaentrevista concedida, onnunclou a sua predile-cçao pelas peças do transes omoelonantcscheias do crimes, com uttrlbitlos para a pro-vocação do profundas commoçõcs nu nssislen-clu clecl risada. Gastou do nosso pniz scilu-zlu-sç pela Guanabara, a mais bclla baltiii domundo, encniilou-so polo Corcovado, rendeuso nos aiii-aelIvos da Tijucn, deslumbrou-secom oPiio do Assucnr, a descorlinnr do picons helle/iis dn cidade e—por (pio não dizer?- cscravlsou-so n mollifluidode das falas dosmuitos que cantaram liymilos ao sou valor ¦,„¦,
seus encantos e a,, ngraço dn sua nioeldade.i. a litevino por nqui f.,i ficando, presa nosenieios deste trcclio do globo onde o Sr DrWencesláo Brnz finge de prcsidciilo e ó Dr'Azevedo Sodru cntnrna como nababo n or-
ídherc!itcs.,S 

b'r"Cn3 "°S í""iiíüí" "ÍU'cnles <-'

rimSn'™n.i,"ni"?0 d? S" (;,)1"-''10. •' ("trada daui.ii.ii i dn Morcstir. mesmo sobre os escoan-liros de um barracão de madeira, onde no
;¦'¦ 

'o uni estrado bem comprido, nprinclpinr¦ m dn Ajudo, fimcclonou sob „ „0nio dolicnis Dra iinllcn uma casa de espectaculos
campo dc glorias dessa admirável trindade ni--lis ica formada polo Wsqtios, polo Mattos opelo Guilherme de Aguiar, louos levados neia"1"'- ''., ¦'•'' ondo os "Sinos de Coriovil o»
Sen lis nlA }mer,\ 

rC1,ÍCarm" "'"•'¦'»»« I"1zei ias noites consecutivas, „ ndennlado capita-lista Gjinlo fc, resurgir das próprias cininsuma outra Plienix, com os requisitos das cou-slricçoos modernas, lembrando o 'flieatro \l
±ÍPci ,^"- P0,,t0 PPauciio. Ou por motivo «l,sun¦» Inação, ou por qualquer outro, ficava oedifício sempre desoecupado, no passo que ver-d.-u.einis nrnpucas, sem elegância, sein regrase nrchitectura, som condições dó coi,,„oSde constniitcmente estavam alugadas
.ila pouco, porém, quebrou-se o ciicuieo o-sigimes de vida, do agitação, princi. nrá?ndespertar^ ntlcnçfio, pronuncinndò n a s"ri •de funeções sob „ direcção do Theatro Va.quono, fundado por um grupo .Io • ,» • és , •tojados o resolutos. E òs cartazes passarnin npniuncinr a exhibição do -- '-ívi, hit verl»

imo provocando npplnusos, gerando conme,:'arios, impressionando a cri ca «So na tra"«cçao - arranjo descobriu pi 
'roses 

âs-e','!"»m pouco for;, das raias da mor hH.n ' '

nzafa,,,., desolo! -idf ' 
Jff* 
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A identidade de um morto
mysterioso

Pelos esforços do major Bruce, administra-
dor do necrotério, foi rcslabelecidn a idehti-
dade do indivíduo encontrado morto, sob unia
ponte da Central, entre as estações de Jjondo-
ro o Ricardo de Albuquerque. Era elle o cida-
dão francez Adrien Revel, com 43 annos, sol-
loiro, residente á rua São Euiz Gonzaga >Sã.
Eoi reconhecido o cadáver pelos Srs. Moraes
& Irmãos, estabelecidos com fundição á rua
São Luiz Gonzaga 87, onde Ilevel trabalhava,
e pelo Sr. professor Glenndel.

A morto, como foi noticiado, linha sido um
çollapso cardíaco,

-naja-^in»

jQsanâo a p.èlãòlà qàer
O 1° delegado auxiliar, a quem compete

flscalisar o serviço das delegacias de 1" en-
Irancin, prestaria um relevante serviço aos
moradores das ruas Coqueiros o Gonçalves ii,
a qualquer hora do dia, fosse As ruas acima
para constatar a vagabundagem que ali fran-
camenté campeã. Tudo isto porque o delega-
do do districto que passa o tempo a instruir
o "Gigante", seu "promplidão" esquecendo-
se de que deve lazer policia.

pus» de IlopliaUtOS, dcim grego do fogo o do
melai, ¦'• iiithiiülnstu do lílipbroslPO, mui dat<
Tios Graças n sua preilllocçílo >•¦ pura Thali.i,
ii musa du comediu o do Id.xlllu, com a Mia
urlnalda do hera. Mnl iiImo não Im. l'lcn alo
bem no governador do Dlslrlclo niiiuiur ns ar-
les u ns industrias. Um toda a parle us fio-
uTiiitnies i|in- so prcxnin foinontani ns nspl-
rações, dos obrolros dos bnilldoros. Merece por-
t.n.iii lonvoros ii hypnotlsnçAo que u Dr. Azo-
vedo Sodré experimenta com a luz das gani
blnrras, com os clarões dn ribalta, com os or-
nnmontoa do "foyer", com o talento o a graça
d'-, artistas o dns artistas. Nada impede que
cm dosenipenndo htirgo-inoslro, cioso das suas
nrerofiatlvas, zeloso dn linpeccahllldada da sim
linha, firavo coiuorvndor da compostura, seja
Idolatra do puiino do hnccn, lenha paixão polo
tablado, revele Inclinação pelos herões o pelas
heroinas das rasas da Okpcctneulos, ileixaudo-»»'
arrebatar nu correi.lu do ei.lhuslas.no pela Sn-
iiih, pela Duse, l.ydlu Qiiaranta, Tina do l.o.ou-
zo, !..vda llorolll, Naplorluiwslca, llorlliil, Leda
Gys, llubli.i, Isndora Duncan, liarrientos, lies-
peria c... Elolvlnn Serra. Tudo se compre-
lie..de, so ndlliittc, se explica u longo de mim
n desastrada idéa do formular qualquer cou-
•ura, longínqua embora. Si uma palllda extra-
uiie/a ouso offereccr é, uno ú homenagem cio-
quenlomonto jircstada, mas ã forma de sun cor-
purificação, ã iiiancira do desdobrar ns oblnçõcs
do preilo, no modo do render o culto de nd-
mliiisl.iidur sensível nos predicados da graciosa
o domluudorn portugueza.

)¦'.' quo lia uma cousa chamada lei orça...eu-
tnrln para o exercício do l'Jli), decreto u. 17t!ii,
du III de dezembro, que, regulando n receita
o mais a despesa da municipalidade, contém o
art. 116, assim redigido; "A fiscnlisnção 0 n
arrecadação dos impostos de licenças cm ciisuí
dc diversões e impostos Ihoatraos ficam ex
clusivamcnto n cargo dos fisenes dos Iheatros,
sob a direcção da Sub-Dirccloria do llciidns,
Os fisCncs entregarão diariamente ns quantia!'
arrecadadas uo dia anterior acompanhadas de
um niappa demonstrativo, o qual, antes da en-
(rega, levará o "vislo" do Mib-dlrcclor de ren-
dns, E mais o 112 elaborado nos .seguintes
termos: "Somente quando o espectaculo for
oni beneficio de associações de caridade, hc-
ncflccnciii ou insliucção ou molivi.do por lado'
do interesse social e humanitário, poderá o
prefeito dispensar o pagamento dos respectivos
impostos." Aquclle "somente", é rigorosiunen-
lu taxativo, é posillvnmciltc obrigatório, é in-
discuttvelmenlü imperativo, Eiilrctnnto, o pre-
feito, desejoso de ampliar ns proporções d.,
manifestação á divindade nrlisticti, em logar
de comprar uma "bnrrelte", uma pulseira ou
um par do brincos, no Oscar Machado, um'¦poiidenlil", ou rico diamantino, no I.UIZ de
Rezende, ordenou a dispensa do pagamento
dos impostos transloriiiando ii "serat.i d'ono-
re" da gentil e viva rapariga cm movimento
do "caridade,", em acção do "beneficência",
em objcclivo de "instrucção", cm "facto so-
ciai" ou acontecimento "humanitário"-, li pa-
rn isso, nessa noite, terminados os festejos,
acabada n npotlicosc, o agente flscalisndor, por
ordem superior, não recebeu os 3()'!, da taxa
fixa 0 mais .'I "j" sobro a renda bruta, avaliada
cm cerca de cinco contos, cm vista da offlu-
encin de apreciadores dos dotes da ditosa filha
da terra de Camões.

Os cento c oitenta mil réis não repre-
sentam uma sommn do aleijar em unia épocn
de abastnnçn, mus valem por um desfalque
exlranhavel em quadra de miséria, om mo-
monto do aporto, em conjentura de crise,
quando o cheio do governo dn edilidnde, em
niensugcm dirigida ao Conselho Municipal, pro-
põe o eorlo nos vencimentos do funccionnlis-
nio, a reducção do ordenado dos serventes, o
fiiigmento dos impostos de transmissão dn pro-
priedade, a nggrnvnção de quasi todas as con-
tribuições, o cscorchamcnto do cotnniercio e
de todos quantos concorrem com a sua per-
contagem para n manutenção deste admirável
s-iviço administrativo. Ias por que não me é
dãbo applaudir, do imo (Palma, como dose-
jíiru, o gesto magnânimo, admirativo, inaniles-
tanto e largo do nosso prefeito lídima e subii-
memento thoatrlsla.

E não seja islo um impécilho a que eu apfc-
senle á Etclvina Serra ns minhas expressivas
felicitações. Podo. gabar-se dc haver conseguido
um grande suecesso. Si as seducções deste po-d.iço do paraíso terrestre não a prenderem
por cá, si regressar uo seu querido c velho
Portugal, lá, dn margem dn Mondcgo, da riba
do Tejo, ou da plena Holuiuln, em meio dos
hymnos fostejantes da victoria dos aluados,
voltando olhos saudosos parn o Brasil, lem-
bre-se de quo foi tal a fascinação exercida pelasua passagem, no seio da nossa população, quochegou a fazer a primeira autoridade do mu-
nicipio saltar o muro da legalidade para, do
lado de fora, crecla, calcando aos pés um'dis-
positivo de orçamento, desfraldar garhosa e
entbüsinstleameiile o estandarte da sua incx-
cedivel c escaldante admiração.

Jivicio Pilho

maravilhosa combinação dc GLA
RANA E MAGNES/A 1'LUI/J,

- PODEROSO ANTJACIDO—
—¦--——.j-*•*—^-

Uma Salta Intoléi^àvel
Chega a parecer impossível que se consintn

no fimccioiiamento do uma casa de diversões
sem que eslr. offcrcça aos seus freqüentado-
res não só toda n commodidade, como sc-
giiraiiça. Não é isso, entretanto, o que se vae
verificar pelo monos no Cinema Exoolsior, á
rua do Cnttcte. Não ha ali uma retretc, si-
quer, de modo que, no caso de um aperto,
o espectador se vê em palpos de aranha...

E' uma irregularidade, contra a qual se tom
reclamado cm vão. Os senhores da Prefei-
tura, nnquelle districlo, fingem que de nada
sabem, fechando os ouvidos ás queixas for-
muladas, Mas, de qualquer maneira, é preci-
so que cesse tal situação, cumprindo aos fun-
ccionnrios municipaes a obcdiciicin as de-
terminações da Jci.

UMA VERGONHA E UMA INIQÜIDADE REVOLTANTE

A situação de miséria
BaMattSMBBBW VÊnWinBttSBaSlIWKSBBBmna&tStKlÊmWXmKàlÊBB^

dos subalternos da Prefeitura
E' n mais precária a situação dos empre-

gados subalternos da Prefeitura. E' mesmo
unia situação de miséria a em que se en-
contram essas centenas de pobres homens
que, para ahi cidade a fura, aos rigores do
tempo — cocando ao sol e sob a chuva —•
se vão desobrigando do trabalho que lhe
deram _ para o ganho honesto do pão de
cada dia. Ii é mais precária o é mesmo de
miséria a situação dos empregados subal-
ternos da Prefeitura do Districto Federal,
porque os seus minguados vencimentos, dia-
rios ou mensaes, vêm soffrendo, de certo
tempo a esta parle, cortes sobre cortes, .e,
mais, porque os lhes não pafia o Municipa-
lidade, desde maio ultimo. Nesse mez, vale
a pena juntar, foi que a Prefeitura dispen-
sou cerca de duzentos empregados da-
quella infelicíssima classe, os quaes,
até hoje. não receberam os tres mezes de
que, então, já eram credores dos cofres mu-
nicipaes, vasios c tão fechados para os des-
grnçados trabalhadores, cheios o abortos liara
os protegidos e afilhados do Sr. Sodré e to-
dos os "gros-bonnets" da politicagem do
Districto...

Devendo n Deus c ao mundo, ao senhorio
e á venda, e falhando a cada promessa que
fazem do pagamento, num amanhã que niin-
ca vem, os pobres o desgraçados emprega-
dos subalternos da Prefeitura chegaram já
a um pnulo dc nenhuma confiança mais
lpo.i'."v,er dc quem lhes dava, cm coudições

taes, o tecto a morar, a roupa a vestir c
o prato a comer. Juslificam-se dahi, de so-
licjo, as queixas que nos são feilas, diária-
mente, por tantas victimas do calote offi-
cinl-muniçipal, e jiislificnr-se-ia mesmo
qualquer outro movimento de maiores pro-
porções que cilas promovessem, daqui por
iPavantc, contra quantos não responsáveis
por semelhante vergonhoso estado dc eousas,

A Prefeitura não paga seus empregados
subalternos; dissemol-o acima, desde maio
ultimo. De então para cá, pois, jardinciros,
guardas, fiscaes, carroceiros, cmfim Iodos
esses pobres verdadeiros trabalhadores da
Municipalidade vêm amargando o pão que
o diabo amassou, ou que o Sr. prefeitoamassou... Eoi por isso que, contra o S"\
Sodré, ouvimos hoje, num passeio que fi-
zemos pela cidade, dc muitos dos emprega-
dos em questão — da Inspcctorin de Maltas
o Jardins, dn Theatro Municipal, da Directo-
ria de Obras e da Limpeza Pública (os desta
ultima repartição fazem serviços partícula-
res, pelo que ganham c bastante, e isto á
revelia do regulamento que melhores vistas
deviam de ter dn superintendente Sr. Souza
e Silva H — as mais razoáveis reclamações,
Ioda sorte de queixa, uma série longa de pa-
lavras nada gentis, queixa", pragas c des-
composturas... E, combinemos, até certa
allura, é justa tamanha revolta do povecredor da Municipalidade, que o explora, o
tortura, o leva á miséria, o ameaça da ma.
lar a fome!

1 ira via in
Voltam as comédias

decentes
Torfi cossiido i\ (ira dn revista

|iorm>{|rn|>!ilQi?
Dá fo com o nono publico freqüentador dc

tlientro um jilioiioineno sluguiar.
De quando cm quando, iit.iulfagln uma tão

decidida preferencia por mu gênero do espe.
OlaOllloi que os demais gêneros téui, fnlnl-
mente, quo desi.ppiiiTcer da scena por falia
de amparo,

Ainda ha hr-iii pinico tempo, rolnava a rc-
vista — si rovlstas so podia chamlir á inalo-
riu dns mixórdias que nor abi se cxhllilnin,

Nessa época uno havia melo de ter \ ida
qualquer drama ou comedia, Hopcrtorlo ipic
conllvesso peças du aspecto passional ou do
ironia t>ublil ou de assumpto moral ou ainda
ondo estivesse dissimulada uma Icniluucin de
ordem ideológica ou social, embora Intcrpro.
li.das pur bons artistas, eslava irrcinissiiel-
n.ente condemnado. o theatro ficava á. mos-
ças, porque — dl/.la-sc — cm gênero dc thea-
tro iria nllerar o pacato fuiiccloiinmeillo do
cérebro do publico,

Quando n vida é árdua c n luta sem Ire-
guas. não ha tempo para meditar, para re-
llectir... li nfflri.lllva-HO! o publico quer npo-
nas o theatro lulil, brlncallião, quo fax rir
pelo dlspautcrio ou i Io picante das sccnns
ambíguas,., scenas que excitem, mas que não
obriguem a pensar,

li por esse motivo via.nos alcançar sue-
cesso companhias quu exploravam uulcamcii-
te peças ('.') som entrecho, de linguagemduvi-
dosa, sem grnmmulicn nem literatura, grolcs-
cos arremedos do obras estrangeiras, frisando
quasi todas pelo foscciiino, posto que iiumi.i-
ciadas como moraes o para famílias.

Ora si o Ihealro du idéas, du these, de psy-
chologla, ou simplesníenle dramático assusta-
va, espantava o fazia fugir o publico, era cvl-
dente, quo retrogradávamos.

li dizemos retrogradávamos, porque, em pns-sado não muito remoto, o nosso publico uni-
niiiva com a sun presença o esforço dns bons
companhias dc dcclnmação quo existiam ou
vinham até mis.

A quo attrlbuir, pois, esse afaslamento. sym-
ptoma flagrante da decadência do gosto nr-
tlslico? A' exhibição dc determinadas revls-
InsV A' mingua dc elementos artísticos? A'
coucorrcncln Indiscutível do chieinalogrnpho?
A Iodas talvez.

Desnecessário será apontar nqui os perni-ciosos cffcilos produzidos pela exhibição de
determinadas revistas que, tanto nn essenein,
como no fundo, se nbstinhnm do "uianio dia-
pliano da fantasia" para esconder ns ente-
zas c delírios eróticos dc sua linguagem e
Jicims. Affrontnva-se o publico om algumas,
dizendo-as "moraes e pnra famílias", u cm
outras, de "gênero alegre", quando deveria
dizer-se: "gênero alegre para homens mal edu-
cados".

Ii, quer as pessoas educadas, quer o im-
prensa, quer a própria policia, aquietavam-
sc- pensando que essas más peças acabariam
por fntignr o publico;., depois de lhe ter der-
rançado o gosto.

Expectativa digna de censura. Cumpria pôrcobro á perniciosa invasão da obscenidade,
que, afinal, era tão somente uma tarefa de
moral e do escrúpulo: inadiável, porque a cor-
rt.pyão so alastrava; indeclinável, para salva-
guarda dos foros de educação que nos urro-
gamos.

A mingua do elementos artísticos de ha mui-to que se faz sentir, entro nós; mas o pu-blico não so aperceberia delia, si, por vaidade,
ou mal entendida ambição esses elementosnao andassem divorciados. Assim, viam-se fre-
quenlcinanto artistas som envergadura ar-caiem com as responsabilidades de papeis es-inagadores... e as peças, parn satisfazer ca-
pnchos, eram escolhidas som orientação. Rc-soltado: começou a correr que não Unhamos
artistas e a breve trecho o boato converteu-
se em convicção.

O cinemalograplio foi, realmente, uni con-corrente, tomivol para o theatro. Descoberta
maravilhosa, om pouco tempo ultrapassou aarte dn "mise-en-scéne" no thenlro fazon-
do-nos assistir ao flagrante da "vida",'já sur-
prehendeiido-a cm plena aclividade já', serviu-
do-se ndiuirnvclmcntc do "Irucs" que iniri-
gani, quo surprelicndcm, que deslumbram! Iie dever reconhecer lodo o interesse evoca-
tivo do "film" panorâmico, assim como o
grande realce educativo do "film" scienti-fico.

Si é certo que o cinema foi para o Ihealro
um concorrente formidável, não ó menos cor-lo que elle trouxe á vida das casas dc di-versão, milhares e milhares de espectadores
que, mercê do preço e da brevidade da fim-cçao, começaram a frcquentnl-o, passando do-
pois, a principio por curiosidade o depois porgosto, a assistir a outros espectaculos.

Parece, pois, que as Ires causas indicadas
procedem, como acima ficou dito, e si o tempo
o o espaço nestns columnas nos sobrassem
procuraríamos traçar também algumas linhas
sobre a psycliologia dos espectadores, cujaorientação de idéas e sentimentos, bem' comon moralidade, pôde —- segundo a suggestãó —
ser o reflexo de incessantes modificações'.

13 para nttcstnr esse phenomeno basta vero que se está passando nos nossos theatros;
c!os_ cinco que, agora, funceionam, em quatroestão insinuadas companhias nacionaes sendoIres dc comedia. '

Essas tres companhias que contam cxcellcn-
les artistas como Cremilda de Oliveira Eor-reira de Souza, Alexandre Azevedo e Anlouio
Serra no Recreio; Lueilia Peres, Leopoldo
hroes e Alves díl Cunha no Palace e Etclvina
Serra, Adelaide Coutinho o .Toão Barbosa noPlienix, essas tres companhias estão ai Inibiu-
do o publico com comédias e vuiidevillesonde não ha pornographia.

Si não é caminho para o resiirgimentó doIhealro nacional, é pelo menos o primeiro
passo para a rohnhilitnção do bom goslo.A estrada está franqueada, cumpre seguil-ncom serenidade.

Agora, pensamos, bastará apenas uma ho-resta orientação collectiva da imprensa c porparte dos empresários um pouco menos detransigência.
V.

11 lia Ma-
, chndò do' Assis, 5,

conforto
Mine, Mendes.

0 MERCADO DE CARNE VERDE KI
niiitntliiiiro d» Hiintit trux

Alui!Idos boje: fil'j ré/os, Ul! porcos. 111 eii.
nelros o 40 vllollos. ' "^ 

HMnicliiiiiles: üondldo li. da Mello, :;¦ , . /
:i p.i Durlich & <:„ ia r.j a. Mcmicü ,v, r 1b"II r.; l.iiim it 1'lllms, ai r,. 8 p, i> I v.' | 

'
1'raa.cisco V. Ooiilarl, :tl r. « 18 v.j Jofio Pinionu

do Abreu, ri r.; Oliveira Iramos & C. i:n »
e na ii. j üailllo TnvoroB, 7 r., :. p, o 8 v. cdos liolalhlillai, H r.; 1'ortlnlio »v; c„ 15 r«lidgar do Axovcdo, 'M r. •, Norberto llcrti sr.i V. I'. oliveira & C, B5 r.: Ponmnàii»v. Marcondes, 10 p., u Alexandre V. Sobrinho
U r. 0 I p, '

l'oram rcjclladosi 13 3]8 r., !í p„ 1 c<
1'ornin vendidos: !l,'l p, rom (1,000 kllos."Sioel,",' Cândido li. do .Mello, 01 \- . j',,,rlsch & ('.., 108) A. Mendes, .|24j 1,1 mn 

'&. 
1 ]lli»'*». '.'.VI; Prnnelsco V. Onulort, •)!; c„ ii,,'.

lletallllstay, 57* 1I0A0 Pi.mula de Abreu" j|ih,(illvclrn Irmilos it C„ 0ii3; Ikslllo Tavares *«!
Porlliilii. »\: C, aiij lídgnr do Azevedo ']!,
Norberto llertz, 40; Augusto M. da Molln'•112; E. P. Oliveira »S: (',., 105, « Alexandre
V. Sobrinho, 35. Totol, lí,(iH'.l. 

' ~ e

No entroposto do S. Diogo

O Irem chogou ii hora.
Vendidos: 405 2J4 r., li! p., IS c. a IJ v
Oi preços foram os seguintes: rezes dáÍ71U a íVfili; porcos, do 18 a 18100; carneiro»

a 1$8Q0, o \itellos, de $000 a $800, '
No 1nntadn1.ro da 1'enhn

Abatidas lioje: 18 rezes.
Exportação

Foram aballdaa hontem 488 rezes por ou.
vclra Irmãos & (',,

Poraiii rejeitadas 4.
—¦ ¦ ¦ <os» ..

Doenças do appareliio dítios-llvo o do svstema nervoso.—iíalos X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 59, de 2 ás 4 m

¦ I ¦»•«¦ I  fÂcaiu nn i
MISSAS

Rcsnm-sc amanhã as seguintes:
I), Frnnciscn Cândida do Magalhães, Jj

8 E2 hora», na matriz de S. .losé: 1). Maria
da Piedade, ás 8. no Santuário dc Maria. ,\
rua Cardoso, no Meyer; 1>. Wnldcmirn Mon-
loiro (iomes, ás U, na egreja de S. Fran-
cisco do Paula; I). liulina Ribeiro de Souza,
ás !l. nn matriz de SanfAnna; I). Zemir.i
Messias, ás í), nn egreja do Divino Espirito
Santo, no Estilcio do Sá; Or. Rodolpho Sil-
veiro, lis U, na Calhcdral de S. .loão lia-
plista, cm Nictheroy; I). Francisco de Oli-
voira, ás 9 1!2, na capei Ia da Raiz da Serra,
Petropolis; Eulina de Souza Barbosa, ás v,
na egreja do Sagrado Coração de .lestis, á
rua iicrquA, na Piedade; Antônio Joaquim
Vieira, ás ü, nn capella do hospital de Nos-
sa Senhora das Dores, cm Cascadura.

— Enllcceu no dia 2 o sepultoü-so bonlem,
.'1 do corrente, o Sr. Francisco Ernesto d;l
Silva Chaves, nmnmicnsc dos Correios, esli»
inado funecionario dessa repartição, saindo
o ferclro da casa n. lill dn rua Senador
Alencar, em S. Christovao.

ENTERROS

Hay
e asseio, próximo nos Imnlios de mar.

ÜiTil

IfwJj)m

ft.iKiffl— ' j—¦—:«;í;rr
FUMOS EM PACOTES

MARCA VEADO
—Excellentes qualidades——Recüsae as imitações—

Vli'^m
VA)5
arai

-*—•tÇflrtff»

Dr. Telles de Menezes
Clinica em ner.al — Ksp. moléstias das senhoras

e partos. Cens. It. Carioca n. 8, II ás 5.—Teleoh.
006(1.— Resiil., Av. Mcm de Sá, 7-2. 'ielep.ílUC.

Chamados a qualquer hora.
B8BBBSS
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Os que paríem para a Colo-
nia de Dous Rios

A bordo do vapor "Mayrink" seguiram
hontem, ás 21 horas, cerca de 80 presos, cn-
vindos pela policia para a Colônia Correi:-
eional de Dous Rios. Entre esses presos ha-
via lambem mulheres c crcnnçns.

• -iii^ ¦

Limpador c polidor universal

ESVI TODA â PARTE
-— ¦ «at» i _____

Amanhã, succulenta feijoada
tzrA Casa AsscmWéa, rr.itahrante de primei-ra ordem, tem üinrinmenle o mais variado"menu" c os melhores vinhos. Itun da Assem-

bica, 19. Proprietário, Ültouiar Mollcr» '.

Não se pode dar in-

— Appliquc esla po-
; Amylo c Talco, ã.i ó

Não ha de que." DE OUTIVORA -

(Só se responde a cartas assignadas com
iniciaes.)

MME, X. (Grande) — Pincelar a região
frontal com "Corifina" 

(ethcr etliilglyeocol-
lo). Deixa-lhe uma impressão de frescor <pie
se mantém por diversas horas, excusando,
assim, de tomar drogas internamente.

J. L. G. — Cura-se. Deve procurar um cs-
pceialista cm otho-rhinò-lnryiigointria, O tra-
lamento é mais ou menos longo. Nãci é cou-
sa liara se indicar pelo jornal

M. S. (Ouro Prelo) -
dicação sem exame.

P. 13. R. O. Li'. A.
niada: Resorcina, 1 gr.
grs.; Vaselina, ^(1 grs

G. R. A. T. A.
UMA CONSULENTE

Idem.
A. J. P. N. R. — As verrugas não lhes br-

lindo seria melhor... Ou então vigilânciamedica.
}}' V' ?' A- — E' Preciso ver a doent*.
F. C. — E* preciso exame,

i . — Procure-nos.
A. T. G. — Valeriannto de quinino,Pyrnmulon, 0,15; Carbonato de lilldn.n,Para uma cápsula. Mande fazer oito e
jima pela manhã e outru ao meio-dii.

no I- D- A- — Appliquc: Phenol l>»Jro, i;2 granima; Sublimado corrosivo, l ceii'tigrnmmo; Codoformio,.l gr.; Salol, Analge-S 
Mfrr m-' Voselina", 100 grs.MELE. P. — Faça duas npplicáçõcs diáriasdo seguinte remédio: Tintura do Peru, 1»

grs.; Salicyltito de sódio, 4 grs ; Glvcerin.i
P«.JP» í° Ers.; Água de alface, 200 grs".A- "• R- — Dò um pouco de Santonlna
(a-!0 cenligrammas, conforme a ednde) pelamanha cm jejum, cm emulsão oleosa, e meiahora depois dar-lhe um purgante (da prefí-renci.i calomclanos. por ser elle também um
vcruiifugo), ,- -l

Pr. Nlcoléo Clancle

X.
M.

0,'20;
0,50.
lome

F.

i

&

Foram scpullndos hoje:
No cemitério do S. Francisco Xavlerí icmil-

cc, filha de Francisco Pereira Martins, rua
Dr. Aristides Lobo n. 250; Rosa. filha de Ma-
noel do Abreu Câmara, rua Dr. Maciel n. 41;
Djalina, filho de Yictoriíio Pereira Soares,
run liarão do Mesquita n. 518; Olga, filha da
Francisco Duarte, rua Dr. .losé Hygino n. 70;
Paulino, filho do Paulinõ Zéfirò, rua Dr. Gar-
mor n. 23, casa III; I.uiz dos Santos Leonor,
rua Clara n. !l(i; Nuir, filha de Olcgariõ Po-
tra Padilha, rua dó Livramento n. 10Ii; Fe-
li])pe Nuiininilil, rua da Relação n. 8; liduar-
do, filho de Eduardo Lodo, praia de S. Cluis-
lováo n. 21; Perfeito Poros, Hospital S. So-
bastião; Luiz, filho de Washington Martins
(ia Silva, rua Maria Amalla n. -11; Rosa l.o-
pes dos Santos, rua Marqitcz dc Pombal n, L'ã;
Sylvin, filha dc João Pereira de Almeida, rua
liarão de Mesquita II. 117; tambor dn -1" ba-
Inllião do 2° regimento de infantaria ,loão (lo-
mes de Moura, Hospital Central do Exercito;
Custodia Rosaria Lopes, rua Vidal do Negrei-
los n. 70; Paulo, filho do Antônio Plácido,
travessa Affonso n. 51); Oclncillo, filho dc Is-
menio Melgaço de Almeida, praça dos Lazn-
ros n. IS; Albino de Souza Paschoal, Santa
Cosn da Misericórdia; Oswaldo, filho de Uai-
duinp João (Ia Costa, rua Visconde do S. Vi-
cehté ii. 20.

No cemitério de S. João Bnplistn: Odaléa,
filha de José Fernandes de Magalhães, rua
Ilapini n. 100; Manoel, filho de Manoel Vlel-
rn Pontes, rua Ruy Barbosa n. 147: Isabel,
filliti de Maria da Costa, rua Bento Lisboa nu-
mero 40; João Antônio Casimiro, rua Maria
Angolicn n. 51; Cândido de Almeida, rua Pe-
dro Américo n. 07, casa III.
<—Foi effectuado hoje o enterro do nego-

clanlo Sr. Antônio Carios Espinhcira dos San-
tes.

O corlejo fúnebre saiu da rua dos Arntt-
jos n. 61, tendo sido feita a inliiunacãò era
carneiro, no cemitério dc S. João liaptisla.

O feretro e o cnclio eram de 1" classe.—Teve logar lioje o funeral do engenheiro
Christianò Baptista Franco, que foi sepulta-
do, cm carneiro, no cemitério de S. João iiu-
plista.

O ntnude saiu da run Nossa Senhora de Co-
pneabona n. 72.

—Será inhumndo amanhã, no cemitério de
S. Francisco Xavier, o foguista do Lloyd fira-
sileirò Isaac da Silva Cardoso saindo o es-
quife ás 9 horas, da ladeira do Barroso n. 94.
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fciiic) netos iiitcllcctuacs c incgunlnvcis
Cinco aclos de perfeit-ão e <le

deslumbramento.*
Mise-cn-scènc luxuosa, totlettes rjquis

cirnas, bailados fascinantes e de extra-
ordinário brilho, photographia nítida c dc'elfcito dc luz jamais vistos cm trabalhos
anteriores.
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A primeira de hoje no S José
15' hoje nn San José a primeira*representa-

ção da revista nacional, ile Ignacio Raposo
c Restier .liininr, "0 Pistolão", ipie tem mu-'sica do maestro Paulino Sacramento, Essa

(peça irá á scenn com umn npparatosa monta-
igem. Os compadres ela revista serão iuterpre-
tados pelos netores Alfredo Silva c João dé
Deus. Nos demais i>:ir>pis, além dos conhecidos
elementos dessa "Iroupe" nacional, entrarão
os artistas Lino Ribeiro e Antonia Denegri,
<iue estrenm nesse thcatro.

i 0 5 de outubro nos theafros
Em commemoração á data da proclnmação

jda Hcpiiblica cm Portiiííal, haverá amanha
dous grandes festivaes nos Ihealros Caídos
(lomes e Palace. Neste, a companhia nacional

.de comeÇias e "vaudevillcs" Lucilia Péres-
Leopoldo Fróes representará, cm '*premiérc",
n peça em •! actos, ile Pinheiro Chagas, "A

iinorgiidinlia de Val-Flor", fazendo l.ucilia Pé-
.res e Alves dn Cunha os protagonistas —

a morgadinlia e l.ui/. Fernandes. 0 esperta-
culo será completo e n preços de sessões. No
Carlos Gomes, a companhia portugueza do
IKdeii Theatro de Lisboa, tombem em especta-
culo completo, representará: n peçn de Júlio
D.mlas. A Ceia dos Cnrilcaes", fazendo os
eardeacs os itetores Carlos Leal, Henrique Al-
ves c Jnyme Silva; e n revista "No Paiz do

.Sol". Henrique Alves dirá uns versos palrio-
ticos, "5 de Outubro", dn lavra do Sr. Avcli-
no de Souza. Ii ainda haverá uma rhapsodia
dos fados portuguezes, feita pelo maestro Ucr-
nardo Ferreira. Ambos os espcctaculos, que
começarão ás -0 .'ti I, são dedicados á colônia
portugueza.

j Um novo vaudeville do Feydeau
Vamos assistir depois de amanliã á primei-

ira representação de um novo "vnudeville" de
iFeydenu, o festejado escriptor do gênero. 13'
."Sou Altesse", nrrcglndo por Luiz Palmeirim,
com o titulo de "A duqueza das Folies-Bcr-
jgéres",. Essa peça c a continuação do nosso
[conhecido c applaudido "vaudeville" "A La-
gartixn". A companhia l.ucilia Péres-Lenpol-

ido Fróes ropresental-o-á depois de amanhã,
no Palace. com n "mise-en-scéne" rigorosa

;que. Feydeau exigiu em Paris, onde "A duque-
jzn das Folies liergércs" alcançou reeentemen-
(te grande suecesso.
' Lucilia Peres irá a Lisboa

A Agencia Americana nos forneceu o se-
guintç telegramma :

LISBOA, 4 — Os jornaes, cm telegrammas
dahi, noticiam que n actriz brasileira Luci-'lia Péres virá brevemente n esta caiiilal,
dando umn série cie representações no Éden-'Theatro.

Nos círculos tbeatrnes, principalmente,
causou a melhor impressão, apezar de spv
essa n primeira vez que Lucilia Peres vem
representar cm Lisboa.

Por toda n corrente quinzena deve rc-
abrir-se, completamente reformado, o theatro
Maison Moderno. Oceupal-o-á uma companhia
dc comédias e "vaudevillcs" ou uma "trou-
]>c" de variedades.

A companhia do Theatro Pequeno está
ensaiando uma comedia de Itobert de Flers e

(Calllayct, traduzida com o titulo de "Entre a
cruz e n caldeirinha". Na representação dessa
peça estreará o actor João Barbosa.

A companhia Lucilia Pércs-Lcopoldo
Fróes partirá para São Paulo n 13 do corrente,
dando assim seu ultimo espectaculo no Palace-
Tlieatre, a Í2; 0 thentro dn rua do Passeio vae'ser de novo oecupado pela companhia ita-
liana de operetas Vitnle, que deverá nli cs-
trear a 1.r> elo corrente.

Espcetaculos para boje: Recreio, "O
canário"; Plienix, "A alma que refloriu" e"Noivo cm apuros"; Palace, "O café do Fe-
lisberlo"; São José, "0 Pistolão"; Carlos Go-
mes, "Maré de rosas".

'¦ ¦• — ¦

Corridas
3 prêmio dn A NOlTB

Nn vitrine da Juullirrla Adauiu. A rua iln
Ouvidor: ctíl exposta o objecto do nrli* que\ N011R offorcco nu proprietário do nnluin"vencedor do Orando Promlo Imprenm Plu<iiilnoimo n Rcr tli-i>ui:ulu domingo próximo,uo Joclisy-Cluli,

FoolbaH
. . S. Clirlitovllo A, C.

0 :i" toam ilo S. G. A. C. fura, nmniiliil, cm
seu campo, ás t:t horii», um tralnliig, aalnniín
Cícalndos oi soituiiiloi Jogudoros: Pigiiclrodo,
Llncu, Major, Frniichco. linicslo, Amiuidliio.
Odilon, Molllnlio, Luiz, Pinto e. Dlnius,

llcserv.is: Lincoln, l.nlii, Jorge, Ayrcs, Lo-
broto, Maggloll e Hugo,
A INAUGURAÇÃO 1>A IMIAÇA DB SPORTS I">

CI.1H 1)13 JUIZ l)E MVItA
Eyercal vorsim Spurl Club

Foi uma fustn sporllvn, deveras brilhante,
a que se eliVcluou domingo ultimo, nn mn-
jtVulçu pr.iça dc sporis do Sporl Club de Juiz
de l-úlll,

Nudu menos de iluas mil e quinhentas nos-
soas nfflulram iiessc-din no esplemlldo
e.rouiiil do club dn lirniosu cidade iiiliiclra.
iifiin de n.sslüllr ao in.iteh du footbnll que de-
veria sor di.spuliula no inesino din, entre o
Spmt Cluli Kveiv! o o glorioso club locnl. A
vulcnto équi|ie carioca, que daqui linvin se-
i;uiilo sablmilo ultimo, pnrn corresponder á
líenlilezn do convite do ciub da formosii ei-
dade ínliicirn segundo Informações dos nos-
sus confrades, de Juiz de Fora, portou „e dn
maneira mais digna e illslincln, Imito no i|,ie
se diz, em rcforcncla no nialeh que ali ilinpu-
lou, cuino tninhem nas suns rcprusêiilntões
offlclnos,

Eram iireelsntiicnlo lfi horas c -lõ ininulos
quando entre vivas c neclnmiicões o club vi-sitanto deu cnlrado na vaslu prnçn spoillva
do club mineiro.

0 mesmo nconlcceu com o Club de Juiz de
l'órn.

Tirado o toss, leve inicio o jogo, sob a dl-i-tcçno do reforce Dr. Ayres Dnrroso.
Fazia então gosto ndmirnr-se o enllnisias-

mo dn .selecta nssistencio o o jogo admirável
que <Ie parte n parto endh um desenvolvendo
üin lindos kioks, ora de ataque, ora de defe-sa. 'IVriniiiou o primeiro tempo sem resul-
tudo favorável n qualquer dns equipes.¦Findo o descanso dos phiycrs ilns equipes
disputnnlcs, o jogo passa então a ser .muito
mais ntlrabcnle.

Os ntaipies sticccdcm-sc com mnis ardore as defesas, com nmis pericia.
Entretanto, a assistência contlniVn em pesosem poder nffinhàr, ou iirmnr, uma Idénvi,gn slqncr sobre qual dos clubs termine ven-redor da imporltmlc prova.
Finalmente, ha uni comer do Everest e

hom centrada a linln p> r um plnyer do Juiz dcI;o..i dá om resultado, por uma dura fnlali-onde um plnyer do '«ani visitante, num iníe-iu. kielt de effcilo contrario, mandar n bolaao seu goal, fazendo nillnhar-sc nn r.-dc deImiisIo. o magnífico Itccpcr do Everest, queembora muito colmo o ngilissimo não tevetempo dc evitar tão lamentável nccidcnlcl
Mnis dez ininulos depois terminava oinulcli Rio-Mineiro, com o seguinte resultado:¦Juiz de hora, I X 0.
0 juiz não contrariou nos

como quasi sempre acontece,,
portanto, que, foi imparcial.

espectadores.
Quur dizer,

Chegaram boje, pelo vapor "Bahia", vindostio Pnrn, os rowers nrgenlinos que vém dispu-lar o Campeonato do Brasil que se rcrilisünesta cidade no dia K. do corrente.

sano
Cnmmimiiliça-so aos Srs. molocyclislns (pie

se acham abertas ns inseripções para a corri-
dn de molocyclclas de força livre, organisadn
pela revista "Auto-Prupulsno" 

quo, será ren-
lisada na avenida Atlântica, soli o.s auspícios
do Automóvel Club do Brasil, pnrn coirinie-
morar o 1" Congresso Nacional de Estradasde Rodagem.

São consideradas validas para esta corridaas inscripções feitas para a que foi suspensano dia II de maio, havendo valiosos prêmios
para o.s tres primeiros logares.

Informações a respeito s3o dadas Iodos nsdias tlns.lli ás 17 horis, na redacção dn "Aulo-
Propulsao", á rua S. Pedro n. 183.

siario
Sport Club Ev-íresl-Juiz de Fora

O presidi nte do Everest, Xavier de Freitasem palestra com o nosso redáctor sportivo'
mnnifestou-sc de fôrma muito expressiva, enise tratando do carinho, conforto o distineção
que a directoria do Club de Juiz de Fora dis-
pensou á comitiva do Fveresl durante a suaestadia na encantadora cidade mineira.

JOSÉ' JUSTO;

A
hsteriliíhulc c fraqueza geralCura certa, radical e ranidn — Clinica eloclro-nie-

dica especial dc PU CAETANO JOVINE
Das í) ás 11 o das "11% ,ri

LARGO DA C.AItlOCA 10, sohrndo
¦ -anirr i

Uma sessão extraordinária no
Congresso chileno

SANTIAGO, 4 (A. A.) — O presidente da
Republica Dr. João Luiz Sanfuenlcs, convo-
cará o Congresso Nacional para se reunir em
sessão extraordinária, a 12 do corrente.
——  -mv- •
0 ÚNICO MEIO 1)E SE FAZER CESSAR A FER-

MENTAÇÃO DOS ALIMENTOS

^6B»
LOTERIA BA BAHiA

AMANHÃ 

RS.
5 do corrente AMANHÃ
-12:000$000

Tor 1SÓ00 cm quintos de dOO réis.
A' venda nas casas lòtoricas.

Quiicrqucr iiilormação e pagamnnfo de prêmios nii
Cnso Uaucnria lieis lc C, Avenida llio branco, 105 (es-

jquiaa da Itua do llosario).
¦ «lifc i

A "Cidade de Santos'' sus-
pende u publicação

S. PAULO, 4 (A. A.) — Suspendeu a sua
publicação, devido á crise do papel, segundo
declara, o jornal "Cidade de Santos".»•- » ¦ou» ¦

Talielllào fiOEMlO 06 SILVEIRA

,HliA UA M.FANDKiiA H2,- lelephóne SM.

•Quem será o chanceiler do
governo Irígoyen

BUENOS AIRES, -1 (A. A.) — O jornal "La
Nacioh" assegura que o ministro das Rela-
toes Exteriores do gabinete do novo presiden-
W> da Republica, Ur. Hlppolito Irigoyòn, será
o Dr. Nicoláo Malieuzo..

Ncutralisar a acidez pela Magnesia Risurada
A causa da tlistcnsão do estômago e daquclle

rubor e aspecto empnnzinado depois das refei-
ções, acomjiahbadò de dores de cabeça, azia,
flntuleneia, etc, etc., não é outra sinão a gera-
ção de gazes pela fermentação dos alimentos;
e ofncto que nenhum alllvio dão as dj'ogas, cs-
p.cclficos edigestivos artificiaes se explica pelarazão dc «âo terem elles, por assim dizer, qual-
quer c.ffeito sobre a acidez, que os médicos cs-
tão de accordo em reconhecer como causa ori-
ginaria de quasi Iodas as fôrmas de doenças do
estômago. Para neutralisar este ácido nocivo,
é preciso empregar-se um antiacido ou neutra-
lisante de uma pureza absoluta e o preparado
adoptaclo invariavelmente nos hospitacs e
preseriptn pelos médicos especialistas é a "Ma-
gnesia Risurada". Encontra-se em todas as
pharniaeins conceituadas, acondicionada cm
frasco azul — garantia de sua conservação in-
definida — e na maioria dos casos bastará to-
mar-sc depois da refeição meiri colherinha, das
de chá, desse pó diluído cm um pouco (1'agua,

para ncutralisar-se instantaneamente qualquer
excesso de acidez no estômago e evitar-se des-
Farte a possibilidade da fermentação dos ali-
mentos.

¦ •Hf 

àtuttifir,ià^*r^iii,i^litllSJlviii»iíUiiiid^4iiiuíiinji/iirj\.iavjnuiifÊrai^ãiiivijtirrm. ,» JJm eS>JíO©4«CMIO tíO ¦.: stiv. ítíi! fl-Ias mmm^
C, II, lli-rniiiilino Machado

0 Centro I)oiiüflcontq Dcruardlno Mnc!i.i-
do cpiiimoinorn umnnhà o ciunrlo anuo do
sun fuiiilnçào, Por asso motivo ronJIiorÃ, no
Gliil) Oyiiiiinsllco Portugmtx, umn sossllo so-
lonillõ', ÈOIlt a presença das iiiitoridiides por-
lllgiiexns, sendo orador olfnial o |)r. lfro-
dorlco Auguclo Silva.

Club Recreativo Frnlornliludo Latlnn
Inniigiira-jo niiinnlifl, ú rui s. .loso u, vi,

o Club llocronllvo Fraternidade Latina, om-
possnudo, por essa occuslilo, u directoria de-
finlllva. O aelo eslá marcado para As -'I
horas.

S. Musical du Rumou
A Sociedade Musical Progresso do liamos,

que tem u Mia sedo ueslv local, imidoii-ai
paru n lohrndo da run \ndii5 Pinto n. ló
antiga si5do do Club Fidalgos do liamos.

Domingo, S do corrente, a querida soelc-
dado dará a prime ira doinliiguclro do mo?
dc outubro o, a julgar pela grande nnlmn<
i.áo quo sempre lein havido nas festas dn
sociedade, será mnis umn victoria.

Giuimadôs médicos íi noite com
upooncia

Dr. L.ncet-cia Guimarães
Tclcpl .*..!i."if, Ccnlrnl.

hua i>.\ noNSTiTi;n;'Ão x. 

Os retirantes que partem
Seguiram hoje, com passagem do governo,

para o Pará, no vapor do mesmo nome. 11
retirantes que, vindos dc .labú, S. Paulo, vão
trabalhar na colônia de S. Luiz. naquclle E>-
tado do extremo norte.

Industria nacional

O Sr (iernido Daiiíi cuprlolioiá Indtn-
trlal, eonsogiilii rubricar uniu loçdo puni o
onliollo mia rlvnllin eom as inulhoroa ostrnn«
gslros, l)o facto, n "Lopüo Dniul" foi a uni-
cn que obteve o "graud prlx" t. modnlhn de
ouro nn Exposlglto Internacional de 1'rogrói
Modorno. pela mui "perfeita o hyglonloo pro-
punição", segundo rosn b diploma que llio
foi conferido.

0 Sr, Arthur Dniul, representante do cx-
rillenle pr. parado, nos enviou alguma*
amostras uollo, qug agradecemos.

o.úüüü M. W o.uüojj
Mi Mesa®

MOVEIS A PRESTAÇÕES
IVJ. Gomes de Andrade

--«lo ¦*»-?-

O Sr. barão Homem de iVleíio
regressou pelo «Bahia»

Regressou hoje, n bordo do vapor "Bahia ',
vindo do norte, o Sr. barão lloiiam de Mel-
Io, S. S. fez parte do Congresso dc Gcogra-
piiia ullimnmente reunido, tendo optima im-
prcssRo e maiiitestado mesmo o seu parecer
de quo até a data presente foi mu dos mnis
iiiiporlnutcs congressos gcographicos que sc
tem reunido no liras)!,

Aeeresccntoii S, S, quo ar, memórias apre-
sentadas foram importantes e de grande, va-
lor seientifleo.

S. .'>. fez elogios aos Drs. ,1. Hnnlfncio, Rol-
leux e outros, salientando os seus trabalhos,
que foram bastante apreciados.

£»4^^"'3a*Pttc:jjtja'wia'r"g"pu'" y^iKlr

''ANúiteMundma
AhHmnsAMüs

Fazem nnnos iiA;nhA:
Os Srs, tenente-coronel Josú iVrnniiilo (Io.

mus da Costa, I" toiionto Florlnno Ooinos du
Cruz, Mllc. Maria Alclllil, filiia do Dr. Ileu
Inmiii do Matlos; as inoiilniis Laís c I.nlsyn
lllhas do Sr. Romeu Machado.

Fazem annos lioje:
Os Srs, I" tenente Augusta llotclho Filho.

Dr. .Itillfio Ribeiro do (Insiro, dopulnilo esta-
diinl fliiuiinonsoi Dr. Adalberto Oiilmnrfies,
clinico em Nlclliaroy; Dr. Franolsco Lcmci
D. Isnnifl Mattos.

Por motivo de sou nitnlvorsarlo nnlnlielo
rcecbçrn hoje, ú noite, om sun resldunein, os
euiiiiuiuiento-, de seus ninlgos, o Sr. 1'rnncis-
co l-rndürn, do comnicrclo desla prnçn,
_••• 1-nz nnnos linjp Mil Aiilonina Draga
tone:., filha do Dr. IJrngu Torres, engenheiro
ll.lS C11 n-;. , ,!,, piiltn,

-- Passa hoje o annivcrsario nnlnlielo du
Mlle. .luliil.i Ma.vrineli l.iinu. noiva do Sr.
Annibnl Neves, fiinccioiiario do Tribunal do
lury,

COXGEIITOS

O concerto vocal c
ficio do Instituto de
;'. '"'"•'"le'''., promovido pelo Icnor brasileiro
I*.. liei', c Sil\a, com o concurso dc elementos
nili.slicos da nossa sociedade, renlisa-sc no dia

11 do con ente, ái 20 1'2 horas no vilão da
Associação dos Empregados no Commercio,
(.UY/7.7 Yf .7.1 .'•

instrumental
Pi-otecçáo c

cm bciie-
Assistência

Supprcssào

isjiera

" .--ry.:.-.ca.ifi.*ví-3í« OI«. „i.iL-.^'i'm, ¦' * •.-ar_*ü-jr.'xt\. -.:.v;t'.-.*iu^.-j.«í*,.»íva=w«.iixiíV4*jwu« •a-js.%ri,',' &

_ Na Ribliolbcca Nacional rctilisa-.se nmaiihii,
a:, ai) 1 ¦'.' horas, n eoiifcrcneia do Dr. Affonso
Riindcirn dc Mello, que disscrlurii sobre o Ibc-
ma: "A Idén nacionalista e as convenções iu-
ternncionacs".

- E' Imic (|iie o engenheiro Octavio (ar-
neiro realisará, ás an horas, uo snlão dc con-
ferencia.s da Rlbllothccn Nacionnl, uma cx-
posição sonra n nccunrin na Argcnlinn e no
([riigüny o o meÜioranicnto dn Pecuarin Ura-
sileirn. 0 confcrcitclsln apresentará por essa

íi,{ ! ocensião tJlvi

PA cuusnuv

• v*- V^-^n- +U-

fi RtessBOw j>,vtr.vi
¦i_-i*.rír.3

Amplo,
Arcjacio
Conlottavc

Um film HÒR5
í\

i*os apparulhoí c artigos rela-
Argentina, e

alguma:-, pro-
tivos á penaria que trouxe (
iIlustrará a conferenein com
jecções luminosas.

A conferenein (|ue deveria ser bole ren-li-.ada pelo presidente da Federação Marilima
Prnsileirn foi Irniisrcridn para outro dia des-
la semana, que será niiniiuclndo prcviniuénte.
PELOS CIA ia

JRS3 K.< s.^ >»S *.J i t •-*

f^aâs uma «ez: se (tsfeij~vt& umavic o^sa jiajpa o
%-*'• jfil, '¦"ír/ th\ r-r:,,'

sf*r o arbitro supremo..tais uma vez o publico
Mais uma vez, o; «dilcuauti» tia arte Ciuemato/ítapiiica vão
vera cidade das assetções dn

i

— I

\ directoria do Rio Club offcrcce no dia 21
jj do corrente aos associados um grande eoneer-

ti no qual tomarão parte hlgumiis senhoiüas.
Após o concerto haverá baile, estando a orchestrn sob a regenein do maestro lírnestoNerv.

1WFERMÒS

sc certilicaf das
CINEMA PATMIi', quando virem deante aos seusf

olhos cteslunibrauos o primeiro
FILM P£ ARTE da FOX-FÍLM CORPORATION
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Cinco actos decorridos na própria índia Myslcriosa — Acção magistral, rica
e bella — Scenas do liarem — Um bailado suggéstivo de ioo formosas

odaliscas — Scenafip e apotlièosc soberbos

«) galante que este film síão tem conffrotriScD e
será na opinião unanime o ranellbiop da. seríõBHia.

smsa

O l)r. I.uiz de Carvalho e Mello, presidenteda Ordem Scicntlflcn do Rrasll, acha-se emfranco restabelecimento de saúde, c cih rego-sijo os seus amigos mandara celebrar ama-nha. as !) horas, uma missa cm acção dc gra-ças, na matriz de São João, em Nicthcroy.
VIAJAM i:s

bognophia urtrn moillufita

MéBéé de Amor
Sublime c incomparavel chcf«d'ccuvrf

cm cinco actos

/m^&imtim
Íi ... 

.-.•'¦ ... ¦,*-V:'*t(íà.!'«\

màmmm fã
•.'••'¦Av.' , ;• '*¦%($,,:: • • \:.':mÊ

Cinco actos de asssumpto novo •
empolgante

Cinco netos dc enscenação jamais vista
Arrebatador drama da vida real, estudo,

aprimorado dos costumes sociaes.
Castellos sumptuosos. Luxo asiático.

Desempenho atiistico impeccavel. Pay<?.
sagens admiráveis da bella l- poética

Itália.

ocos de Caldas, afim de fazer uso de
partirá por estes dias, acompanhado

rara
águas,

.de sua H:imn. fasnilin, o Sr. Arihur Wrnubcch
proprietário dn Casa Hciin.—A bordo do "Porá" partiu hoje para o
Fará o Sr. senador Lauro Sodré, que teve oseu embarque muito concorrido
LUTO

ruaFalleceu hoje, em sua residência, áVisconde de Sàpiichhy n. 71), a menina Fs-
llier, filha do Sr, Fortunnlo Ferreira de Aii-driidc, sendo o seu enterro amanhã, ás 11horas.

-i—aQ^fib»m\. iiiwo\'—\

_i

insillloiio: rua s(.i(>
j Scleinliru n. !)ü, ilns

i. ás •). Itesid.: rua Machado de Assis n. X\
Cattele.

Aero-Club Brasileiro
2» CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. prcsidenle são convidados
os Srs. associados quites para se reunirem, ás
JU horas do din ti do corrente, no I" andar do
prédio ii. lHa da avenida Rio Branco, afim dc
ouvirem a leitura do ri-lalorio da administra-
Ção c parecer do conselho fiscal sobre a lo-
mada de conlas a ser apresentada á assem-
bico geral, e cm seguida proceder-sc-á á Ciei-
ção da nova directoria, que poderá ser feita
eom qualquer numero ile sócios.

Dr. S, Alencaslro Guimarães.
t" secretario.

0 roubo de oito contos'
na Pensão Americana
Hclalivnmenle á noticia que demo-, nntfc

hontem sobre um furto sof -*ido pelo Sr. An-
tonio Ferreira Júnior, na Pensão Americana,
cumpre-nos uma rcclificaçfio. fiados em In-
formações que por malandragem nos deu a
policia, deixámos entrever que o Sr. Ferreira
simulara ler sido victima de um furto. Agó-
ra, entretanto, coiii informações novas quooblivcmos e demite dos documentos que o Sr.Ferreira .Júnior nos mostrou, temos certezade que realmente esse senhor foi victima dofurto de cerca de 7:8008000, e está sendo vi-
clima da desidia da policin, cujas "providen-
cins',por meio apenas de um agente bisonho
lem sido absolutamente imiteis e pro-for-mula.

A ver si a piveonisada argúcia e actividn-.
de do Sr. Bandeira de Mello não cairá destavez como um cnstcllo de cartas.

—-T?f 9 rjT» i

^élsalíi'**©
Docenle da Faculdade c da Academia de Mcjdieina. Cuidados especlncs á pelle. Tratamento!

da lepra, sypliilis e moléstias venerens.'. Comes Freire, !)9, da*
1202, Central.

C-»-e ,^

Consultório:
2 ás 4. Teleplione:

De 500$ a 350$, de 350$
90$ e de 90$ a 20S0O0

©1WÈ dé %b§® emm

Itelalivanitiile á nossa local de hontem,
eom o titulo supra, em que ha envolvido
cm um confliclo no Palace Club um senhor
Ângelo Borges, empregado uo commercio, te-
mos a informar que se não traia absoluta-
mente da pessoa do Sr. Ângelo Borges, en-
gonbeiro mecânico, residente á rua do Gaite-
te n. \Wí c. estabelecido á rua S. Pedro
n. 327.

¦?¦"OlHPi"1»11

0 d©Bf©3 B72K&S fé3"a naíSa"
A' 2" delegacia auxiliar queixou-se o negoo

eiante Francisco Antônio Borges, cstabeleciddi
no largo de Santo Christo, de que fora furtai'
do em uma cautela do Monte do Soccorró, dis
um "pçiidènüf" do valor de B00$00'0;

Diz, porém, o Sr. Borges que cot regara a
Domingos .Mendes, residente no largo de San-
la liiía S, a referida cautela, no valor de ttãüíf,
para ser vendida. Uste, de accordo com Ale!-
des Alvim, residente á rua Barão de Mcsqui-
la, empenhara a cautela por í!l)i?, vendendo #*
outra depois por 20$000.

A policia está agindo.

'trimwmvritmnrwKm.^iKnMiirvw&xíi^ttzufaxiz.vivivfni • sitmmaimmièiimitaammsmssiaiBt^í

(5*1) FOLHETIIVI

Emocionante romance da aclua-
a lidada de Gaston Leroux é

2) PAUTE
A terrível aventura

K-;

E o cobertor do sub inspector Ia
se foi para a Colônia Correccional

Foi roubado, á noite passada, dos aposen-
tos particulares do sub-iiispeclor dn policia
marítima, um cobertor que se achava sobre
a cama.

Sobre esse fneto foi feita syndieaneia, ten-
do sido apurado que aquelie objecto fora
retirado por um preso que se achava na
saia contigo.'! ao referido quarto e que devia
partir hontem para a Colônia.

A respeito disso o Sr. Júlio Bailly lele-
graphou ao director da Colônia, dando os si--
gnaes do cobertor o pedindo ayprehendel-o.

.Tulieta repetiu a pergunta, mais apavorada
ainda:

Que vae fazer com isso?
Esta água fumegante causava-lhe medo.
Feind respondeu a Julicta; esta, porém, não

o ouviu devido ao rumor que se produzia, en-
tão na rua; .um bando de bávaros berrava:"Icíi bin chie kleine confcclionneusc" 1... com
vozes roufenhas de ebrios. Estes já se deviam
ler regalado eni qualquer cidade próxima.

Depois de se terem elles distanciado, Julie-
ta olhou pnra Feind que ainda ria da resposta
deda e que, por causa do barulho, não ouvira.

Elle repetiu então, rindo mnis alto, e apon-
tmdo para a panella de água fervendo:

li' para dar uni banho de pés no pobre
Prunçois, que muito tom corrido I Veja como
somos bondosos!... E depois disso, ainda nos
virão chamar de bárbaros 1... Mão somos bar-
ha ros!

Desta vez Julicta ouvira, c Frauçois Iam-
bem ouvira.

A rapariga viu o guarda mudar de cor. Sob
a' manchas de sangue que o desfiguravam,
Fránçois mostrou um semblante de espectro.

Todos julgaram que elle. linha medo.
Julicta era a única que avaliava a atroz si-

luaçíio, Não, não, o tio Francòis não linha

medo! ou. pelo menos, não era pela defesa
de sua pelle toda curtida dc velho guarda lo-
renense que mostrava subitamente tão trágica
emoção.

Mas, lcmbrnva-se de que os s?us algozes iam
tirar-lhe o calçado. Ora, por oceasião da ehe-
gf.da dos allemães, elle mcltcra os papeis que
devia entregar ao general dc Castelnau, nas
botas!...

Já os miseráveis se haviam apoderado das
pernas de Frauçois, a tini signal do seu digno
capitão, (punido o guarda, repclliiido com uni
movimento de hòmbros o.s boches que os cer-
cavam exclamou:

— Não Im tortura que possa fazer-nne dizer
ou o que eu igno-

mergulhou a

o (pie eu nao quero dizer
ro!..."13 por sua própria vontad
mão lia água fervendo''!

Sublime, inspiração! Jnliçla (lera uni grito de
horror, mas os outros não puderam conter
um murmúrio de admiração pelo geslo herói-
co, com o qual não contavam absolutamente;

A Cstupcfacção de que foram presas era tal
que julgaram inútil torturar o.s pés de um lio-
me.m que assim sacrificava as mãos. Xeni se
lembraram mais dis

Exames de sa.wguae, anaSyses
ds MifiíBais, etc.

Drs. Bruno Lobo e Mauricio de Medeiros, da
raeuldade de Medicina — Laburato.io de Ána-
yses e Pesquizas : HOSAHIO 1(58, esq. praça

ncnlvc Olá- t'el do l.ah N 1H:í4
iiíOTíaiOT-aEJnaiHraMrawsH^ xassy^BnwiK

tavani salvos. Os boches eslava.ni vencidos, lamente tomadas
Ê elle, emquanto a sua carne se queimava, sor-
ria Iriumphanlct...

Nesses entivnicnles a porta da agencia abriu
se e uma mulher por ella precipitou-se, cha
mando por Frauçois.

Era Moniquc.
IV

SEC.ÇA0 INEDITÔRIAL

y»M s2s^fflsâ«2Bíte processado
Na 1" delegacia auxiliar foi iniciado niu

processo contra Damasio Comes, estabelecido
com o armazém "Fama do Cattele", á rua do
Caltetc n. 117, por dar cartões numerados da.
casa Rápido, eom direito ao sorteio de uni
prédio no dia de Xatal; por esse crime acaba
de ser absolvido Damasio Comes, pelo juis
da -1" Pretória Crimina],. E assim se foi o pro-
cesso, cheio de sustos e complicações.

Antes assim. Porque os dous dcnunciantaft-l
não comeram.

(Do "Jornal do Commercio").

MONIQUE E O GENERAL TOURETTE
Moniquc obedecera u, Stiebcr. Viera instai-

lar-se de novo em Brétilly-la-Côtc, livre ap-
p.-réntemcntc, mas na realidade mais acorreu-
toda do que uma martyr ao seu poste de tor-
lura.

Logo á sua chegada, pudera verificar que
tudo havia sido preparado liara rccebel-a!

Encontrou em sua casa quasi todo o pes-
soai de antes da guerra, pessoal tão singular-
mente aggregado á "sua casa"! Fora recebida

por Marielta, sua camareira, com manifesta-
tações de dedicação a toda a prova e, iiríme-

ifim du que a sua rcausa-
ção fosse perfeita!

Possuir Munique era condições tão raras o
tão... artísticas, era cousa muito diversa da
di tel-a prisioneira num recanto de um sub-
Urranèó, em Berlim!...

Que desforra c que triumpho para Stiebcr,,
que conhecia agora suficientemente Munique,
p. ra poder avaliar o grão do soffrimentó quo
rc impunha!

Moniquc não tornara a ver Sticbei), mas
presentia-o, a cada momento, muito próximo
dilla; todos o.s olhos que a cercavam Irabn-
bivani por conla de Stiebcr.

Eni sumiiiu, apezar da guerra, os secretas
continuavam... Muitos haviam partido, mas
qrantos haviam ficado! Melhor do quo nin-
giiem, Moniquc, que estivem em condições dá
vir o reverso das cousas, calculava o poder e
a flexibilidade dessa organisação formidável.

Por entre as malhas dc (pie rede de espiona-
gem deviam se mover os nossos exercito.^

(liatiiiineute, verificou que era mais ou menos pensava Moniquc, considerando as oceorren
prisioneira de toda essa gente

Nessas condições, sentiu-se feliz por saber
Frauçois engajado e a sua irmã Martine na
Bretanha, para onde partira recentemente, de-
pus de ter despedido todos os empregados e
entregue as chaves do caslello ao general Tou-
rettc, "na ausência da patroa de quem não
tinham noticias".

Moniquc. preferia cáj-lamenlc estar só no
meio dessa horda vendida a Stieber^sem nin-
gitoin tuna lastimar-lhe a sorte, ou para com
cttmnal-a ou mesmo para tentar salval-a, pois
que não havia salvação possível!

Portanto, elles haviam preparado essa cnsce-
n:ção! Era isso o que elle qiiizera, "elle'", o
supcrhomem. Desejara essa festiuha, cuja rai-
nha seria Moniquc e elle amante galanteado!*,
i o roinnnsò desse longínquo eastellu da Fran-
ça, á entrada da sua victoria: Nancy!

Fora essa a razão pela qual elles a haviam
(teixado fugir!... li tora por isso que Sticber
a havia tão de perto vigiado durante toda
aquella viagem através da Allemanha: "rc-
veiava que cila não chegasse ao seu desti-
no"!...

Desde que haviam ideado semelhante cou-
deviam cffeclivnilieiltc fazer delia grau

Frauçois fora bem inspirado. Os papeis cs-'d questão e todas r.s precauções estavam cer-

cü.s de que se via theatro o seu eastdlo, á
alguns kilometros de Nancy!

ü seu cnstcllo pertencia á Allemanha! Os
criados que para elle haviam regressado por
ordem de Sticber; alguns dias antes da sua pro-
pria chegada, obedeciam á Altejnanha... •
l a, ella... a dona. da casa franceza desse
caslello ailemão, aguardava a chegada do "se-
rdior da guerra", ailemão!...

Só abi estava para isso! Só vivia com esse
pensamento: estou á espera deliu 1 E não po-
iba furtar-se a cspcrul-o!...

Todos que a cercavam esperavam por elle.
Operários vindos de Nancy renovavam qun-

si inteiramente o caslello... Moniquc tivera
que reeehel-os, "pois que1 era ella que os ha-'
via eiicommendado"!... peto menos é do quo
estavam convencidos, pois que lhes haviam fa-
lado em seu nome e que uma "ordem" de
Stiebcr que encontrara num cnveloppe fecha-
do, uma manhã, na sua mesa dc cabeceira, •
que devia abi ter sido posto por Marielta, in-
timava-llic que a nada se oppuzessc."Não se prcoçcupe com cousa alguma, aclu-
almcntc, dizia o bilhete do chefe da espiona-
cem de campanha... todas as despesas são'
por nossa couta..."

{Continua,)^
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PARA O VERÃO
>ii,^ í Hl jt 11. 5 {**>» IJN»

com co.lurlnho o punhos, sem uomma, dn
Irlr.ot. /eiilivi* o musselina. bttlUssl.no sortl-

mento a 78. 83, B$ e liíssooii eacla uma

A NOITE «• Qimr.a-felrn, .) do Outubro de 10.6
a--wajjf»i«aii «iwisssjwsisnqsysjjswssisj^
•MMNMt_»»*IM-*M----P-K|J-M-»--l-,i*>^^

POft PREÇOS BARATISSIMOS V. EX. PODE COMPRAR NA
i— im ii n im ——

««W»*«

jfi** l-.-vv flf^fc ut ESTR El 1B_m Hsrai
Homas brancas do primeira qualidade—134-lUA DO0liVIiíOR134

Pyjaaias
dc tecidos especiaes cni fina confecção,

('(ilo-.inl soninicnio a
8& 10, 148, 1.18. !0S, 178 0 208000

Loterias da Capital FodgrQl
Companhia de Loterias Naolonaea

do Broill

Lmiucçõcs publicas, sob n flscall-
ração «Io governo federal, ús 'i \\'i e
lios snbbndos As !l liorns; h rua

Vlseoiide do Itnhornhy n, 45

Amanhã
5-l5~ w

Poi IStiCO. rm na-i is

0j pedidos de bilhetes do inlc-
vier devem ser acompanhados de
/iii.is Oufi réis pari. o porte do Cor»
'rclo o dirigidos nos agentes geraes
Nazorolh <£ C„ rua do Ouvidor
m. dl, caixa n. SI7. Teleg. Lis-
\ l-.L c ua cnsu !•'. Guimarães, lio-
.-.i.io, 71, csi|uli.n do be.-o das Cuu-
Ceílas, caixa do Correio ti. I._7fl.

üaÜ I n.a ...ne..

jlllll I KllUO .w»-) ^
, sPMvVa i U6fl«iU ,,„.,, (nw

ilcsappareccr INSTANTAISEAMENIli l.
\ l'0ll COMPLETO todo c qualquer suor

fétido do corpo (pis, uxillas, ele.) A' !•
voada na perfumaria A NOIVA, rua B
Rodrigo Silva u 80, ctí (j 3
ma todes as drogarias 'fcWÍ-J'ê?\ Ij
o perfiununas. [Tji íjjsijíji |

CltiXa í!$(.ÜUpolo Lul- 1 ISíslSí IreioSSbOO. üaS4J|ÜÜ6
Bh a lAvrtrv t BHBBR tf ni» BRI «nau* HM MRH w (MN .

Cautelas
Compram-se as do Monte dc

Socçorro c das casas dc pe-
nhores, na mais antiiga casa-
Avenida Passos n. 29 (antiga
jua do Sacramento). C. Mo-
íaes òc Comp.

-CAiWíiSTltE-
Ourives 37, lelcpliunc Müü Norte

Amanhã au almoço .* Succulento cozido.
Rabada com agrião.

Jantar :
Leitão á brasileira.
Camarão torrado.
Além dos pratos do clia, lia

gra nele variedade.
Boas peixadas.
Sardinhas nas brazas.
Ostras cruas.
Canja e papas.
MILHOS DO COSTUME

mEmwmm&Bmmmttsm

i MOVEIS A
PRESTAÇÕES

E R ÃURELL
FUNDADu EM 190S-

Director c proprietário: -DR. OSWALDO BOAVENTURA
ftulat» tíjuir-nas e iiooiumius

CURSOS DE PREPAUATORIOS r CURSOS INTERMEDIÁRIO
t f-KIMARIO

CORPO DOCENTE
Dr. JOAOniuBlllO, lontedo Colloglu Pedro II, norlnguo». Ur. AIITIIUH Tlllltl'.',

I011I0 do Colloglu Pedro II, iiiatlioiiiallca, Hr. OASTAO IlUCII, loiile au Colloglo
Podre II, franco*o hl.torla universal. Dr. MHiSOKS ÜIJ AOUIAU, leio do Coltcjíio
Pedro II, I.U.... br. Jo.Si.' MASIUANGIOLI, medico ..«Men.: da Faculdade do
Moillclno, rnnires. Ur MaNOl I. PEREIRA DA CUNHA, conlic-ido pr..f.'í»or, phyiica
oclilmlca Piofessor CUIDO MONFOUTB, da Untversidado do Peniisylvuiiia, geo-
gniplila o inglês. OSWALDO UQAV_.NTU.1A, medico o director do Bxtoniatu,
maUiomattca o historia natural.

Rua Se£o t_o S lembro, 179

A IU l íhlwwIaB&m UM tm

rjo HQUITANDA, T>

A. PINTO & C.
OBBmSW!SS^V^!S^TJ!S!S^^

Pmsm Brasileira
Tradicional preferencia das

famílias c cavalheiros de tra-
tamento.— Haddock Lobo viò
¦a 127.—Rio. Telep. V. 171(1.

Emprosta-so sobre jóias,
poupas, lazoiulas, metaes,
pianos, moveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPIIONÍÍL972 NORTE

[Aborto ilus 7 hurus da
muuhã ús 7 da noito)

j;líbêral & c.

ftos Sps. Veranistas
A Agorici» Pestana, con.» nos annos an-

leiores, onoarrega-se de to.nai' a domi-
¦eillü nufta cufiilui a bagagem dos Srs.
Veranistas, e õnlrogar lambem n donii-
filio mn Palroi.olis, Friburgo, Campos,
Bello lioiizo.lto, Juiz de Fura e Bàe- 1'i.u-
)», a taxiis muito reduzidas e por con-
l.nlo com a Central du li.usil o Leo-
poldllla, assim cenio paia as estações de
ajiias, Ca.vii.nbú, La.tibary, Cambuqtiira,
Cuidas e outras, vendendo bilhetes para
todas estas estações c.u.i direito a alia-
linionto nos frales da bagagem, o leitos
para os uoclurnos da Central e Leojiol-
diiia,
65, rua do Carmo, 65

Tolepboiiü 'i\i Central.

Atelier de pintura e
desenho do professor
Sebastião Fernandes
-líncarrcgii-so de fazer retratos a óleo

|é criijou, restauração de quadros antigos
n: liçóes cm casas particulares, áiua da
.J.npti n. i)0, sobrado.

Compra-se
qualquer qu:...lidado (le jóias velhas

ro... ou sem pedras, de qualquer valor o
/cautelas do «Monte de Soccorroo; pitgu-so
\)vm, na rua Gonçalves Uias n. o7.

Joalheria Valentim
Telcpiione 91)1 Central

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Ilrusii. Occupundo a melhor ei-

tuaerüo da

Avenida Rio Branco
Serviclp por elevadores eleclricos.
í'rèqueuciu aiinual do 2U.UUÜ oliexi-
3es. Üinriu uouipleta, u piutir cie
.ÍW0-

End. Teleg. - AVENIDA
>~ UIO ülí JANE1HÜ

secçães a preços sem
úenfesn

Ccaai_t_<_gB3B3PBHgBfflaBZ^^
,'j Fíri.'ac'_ lünergil poderoso tônico
1 *S3E5m N°vo auti-rhcumaticò

: VTWi Energil depurativo agradável
fl f*"g3! l^ei dos taxativos

$aú?n$ «rande remédio da mulher
m Mi-.-i*ii-inn integra a força do homem

ganoaaa Ljc0r 0 i11;)i:S sallOIOSO

íj A' venda cm todas as boas pharmacias c drogarias. J.
g M.Pacheco, Granado cc C. e Araújo Freitas & C.
cslSm^JSÍti^íí^iiM^^7:mXi£S!SÍ^&

O Café Criteritxm
- NO -

L^r.-iíssvsiíííi^o feVtüi='í:.ü2[0-ail
Analyse n. 2.033, de 19 de julho de iÇ)iG,aque foi submettido

o nossso café
RESULTADO

A analyse revelou ausência de terra e areia, e o exame
microscópico nada revelou de anormal

CONCLUSÃO
Pr-oducio .jQjr. pa&va o consumo

ASSÍGNADO:
Deocüecísno Pegaiüo — Chimico.
Pedi*o d!a Cunha —- Micrographo.
VISTO, Da*. Fiiií.csasâa..o — Director.

32, Praça Tiradentes, 32
Esquina da Avenida l':.b.-os

SAAVEDRAãVAZ

â WeálGinà ¥efi©'. 21

Moroso
1 Poderoso dopuraíivo do siKjgue exclusiva-

íüeinío vegetal
| 

"B.ua 
da l\.ssov«vu\.éa, 

*52—^ua"R\xcxv.os 3\.vc&s, fiA.
I 

'R.W& 
íia QuVtaftAa, oi 6 TV-a 

"EiMauos 
SVvrcs VâS

í^ íV^*à« -*H I

LOTERIA
in;

PA LO
üaraiitida nelo itovciiio do

calado

Sexta-icira, 6 do corrente

Por i$8oo

Bilhetes ti venda cm todas as
casas lotericas.

CAFÉ' SANTA RITA

k\-J£'. 
'"»»->-1rVl>»4''¦ 

^^«cflA

wmw
XW.K>*'«<ú'&W
^3CX'MfV;^tW

...... do Acio n. 6l.'rolapliona 140-1 .Norlc
o rua Marechal Ploiiauo, '--. Teicpliouu
1.218 Noite.

Mq seillnâiaini:
Com os preparados para i

pelle. Usem sdo PRIlOUNA KSJI.U,-
ii:, único quo adquiro o conserva
a 1'cllcza da culis. Approvado pelo
Instituto dn llcllcza de Paris c pre-
miiiiln peln Exposição de Milano. Pre-
ço 3$000.

Encoulra-so á venda ern todas as |
perln...árias aqui o em S. Paul...

STADT MUNGHBN
Par e rostaurant no terraço

Hoje ao jantar:
Cariirú ;í bahiana, peru íi

brasileira, ostras frescas, may-
onnaises.

Amanhã ao almoço:
Rabada eom caiiirú, peixa-

das, canja, arroi-. dc forno á
portugueza.

Ao jantar:
FEIJOADA ESPECIAL.

Gabinetes no terraço
Preços módicos.

Cozinha para todos os paladares.
Praça T.í-à ;esiies, I

Telephone 663 Central
0 proprietário, A. Moita llastos.

Teifs Bier
A cerveja preterida pelas Se-
nlioras (leve e sauclaveU.

Infroduzidü no Brasil desde
1865. Premiada na Exposição
Universnl de -Pnm em 1889
com MEDALHA DE OURO.

toa EiaüiMeio 92
anti«(i Cervejaria Logos
TELEPHONE 2361

5

A ÁGUIA DE OUUO, 109, Ouvidor, Cx-
põe á venda o seu ..ovo fOltimento de
blusa? em iii.nzouek e soda, bordadas,
artigo de muilo bom gosto, a preços que
só á ÁGUIA DU OURO, pela sua grande
especialidade, pótle fuiiiecer desde u mais
simples á ...ais fina.
COSTUMES de linlio branco

para senhoras, confecção
muito perfeita, desüo .. C8S000
Si.ii.s do brim branco o blusas de Iin-

ge.ie, sorlimento incOmpatavol u preçosdc verdadeiru reclame

•'0 sangue viciado é a causa latente de
iodas as moléstias" — (BOUKDIEU)

Depurae o vosso sangue usando a

TAYUP1RA SILVA ARAÚJO
Licor exclusivamente vegetal

O Curso Normal de Prepara to pios, o de maior
freqüência e o ele mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualmente o CIJÍrlSQ ES-
íPEC.&L PARfl A E. iMOfíSLSML, a mensalidades re-
düzidissimas é a cargo de distiiícta directorá c completamente
independente do curso de rapazes. — ÜPMgMayâlffBa wS^

tí" anuSas1'. —; Informações de 14 ás iy.

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRESSE

oosé t^vQue.\,i*üom'vvA,v^ues
Largo S. Francisco do Paula, 44

TELiEPlIOSE ES14 ISTOICTE
RIO DE JANEIRO

0 mais confortável salão, coziuba
primóiosa.

Menu
Amanhã ao almoço:

Mayonnaise ele salmão, va-
tapa á bahiana, cozido especial
á madrilena, carneiro mint,
sauce.

Ao jantar :
Suecesso!...

Peru á brasileira, supremo
frango á bahiana, peixadas á
poveira, Ostras frescas, Legu-
mes paulistas.

Excellente garrafeíra
CONCERTO 0U0 DE CYTHARA

iJ^i^ide!... ^fe'i'^^
c d.zc. a Ioda a Ç-n\-téyfaQt$$i
queosDOCESe fâ^jfljlivíval
BEBIDAS da W WímBÊ
MINHA USINA tiwM

SAO FEITOS POR WAOOEMESTRE

PROPBSSOK
neecni-vlnd.) do norlc da Itepn-

lilicn, aerclla collocavAo em qunes»
quer liihillutos do onalno prlmnrlo
o ncouiidarlo, no Districto Federal
mi 0111 Nlollioroy, para ensinar lo-
dai ús disciplinas do CuMO |NÍinni'Í0
o — nintliemntlca, solonelaB physl*
eas o nalUl'1108 — do curso secunda,
rio.

Prepara lambem nlumnos, om ca-
sns particulares, para pre turoin
cxnriíàs 110 WIIcbIo Pcflro II e na
ÍSsoola Normal; c bem assim enndl-
(latos nos exumes vcsllhlilaros, 11:1
L.8O0I0 Polvleelinlcn, Faculdade do
Medicina o Escolas Militar >• Na-
vai.

I'1'.'ç.ih modicoü
Roüldoucla: avenida llio Drtuico

n. 11, 'i° andar.

Nao precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEio.iiTO cnrtAi,
Rua Tiiuopjilio Oiioni n. 31

Tele|ili(ino Norla Sõ.",

Pó do arroz
Medicinal, adherenle c per-

íumado. Lata alfooo.
Porfuinaria trlanúo Banysl

Escripturacaj mercanti
Profissional competente lia-

bihta ein pouco tempo; preço
módico. Das 7 ás 9 horas da
noite. Avenida Rio Branco
n. 183. 1. andar.

mmM
aHnkn !í':/-' ha

A Mala Cliincza, í. rua do Lavradio
11. 01, 6 a eas.i que mais barato vende,
visto o cn.n.lc sorlimento quc tom; chama
a uttenção dns senhores viajantes.

To£3í!-L-iroríGhiísS''Asf!ima
0 Peitoral ile Juniá dc Alfredo de

Carvalho, cxclusivaiucntc vcgclai, é"
que maior numero reúne de curas. In-
111.meros attestados médicos c do pos- j

ji soas curadas o aflirma.n, A' venda nas
jj boas piilirmacias e drogarias do Itio j
í e dos listados. —Deposito, Alfredo de j' Carvalho & i'.-ltua I- do Março, 10. I

Casa especial de bordados, plisses etc.
Piuados Ourives... II) —Sobrado

Pont à jòiir c picot, desde
200 réis; plissei desde 100 réis.
A única casa que faz plisse
chato, accordeon e machos em
pregas íinas e borda soutache
em pé.

DELICIOSA BEBiDA

Espunianle, refrigerante, sem
álcool

ÉS È lill! MÈ
para canalisaçãc do águas

VICLLOJÍ, JJUIVKLXjI & OOMP
Praia do Ci.j.i 11. Oo. — Telep. Villa 101).

Fabrica do vi^as ocas de cimento ar-
muilo, vergas, iageotas para divisões,
mais leves o econômicas de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-iuadrcs massiças e postes paracercas.

Vendem-se
Jóias a preços baratisslmos :

rua Gonçalves Dias 117

Joalheria Valentim
Teiephcmc n. P!)l Central

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

SAGOOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade — cou-

sultem os nossos preços que encontrarão
vantagens.

 B. SOUZA 4 C ——
5i—Rua da Misericórdia—5i
Tolepliono Central ÍJÍC9.

y nn is K9 I fS M fi1 fi I m s% tâ
São cxpollidas com o

u fERiFÜBÍ .ti wm
Agradável oo |.,i!,.iiu., injo irrita os inlc.tinni, não tom dicia nem puva u» orean-

çilH d» SOU* ll.diii.i*
0 VlillMIFUGO Pi:iii:siiil.ll.o 6 laxalivo o o sou u«o £ .Io ciieitu loauro tento
para as c.eauças como para os adultos. Vidro, :i$uiii) llo.nollo-.o pelo Corrojo um

vidro por 4$0liO; seis viilros, |mr I8J500, o doto vidios, por l)6$00Ü

Vcmic-sc nnft GARRAFA GRAN D E
Rua UruflUiivatia, 66—Peroatrollo & Pilho

/fS\ E' preciso domi-
nar a multioâo

elegância força
o êxito!/ Jo» E/iIfM ^s'stfSÊ 

\ fw M \i %&$' \'»y^~ri''W \ nn m

Ur i Ia I

wMíMmm Jm

22,Urugtiayana, 22
Butre S.-le doSctciul.ro

c Carioca

60$SÍ8fll
Ternos por

medida
DE -

cheviots,
diagonaes c
casimiras

das melho-
res marcas

Mahicurã c massagens manuacs c
clcetricas por professor diplomado che-
gado da Europa. II..a ÍJão José u. 

"'

Undar. Tolepliono Cenlral fi.-i57.

©no
tsammMomamami

§ Uiiico que

,<TTiTTlgiiaTffn™TOCTI^^ Mnmum

adquirida ou hereditário e.n todas ns
inanircst..çõC3. Ithcuinalisnío, Hcze-
n.a-, ül&ras, Tumores, Dores museu-
lares c ósseas, Dores de cabeça no-
cturnas, et-, o todas doenças rcs.il-
lantcs de impurezas du snngue,
curain-se inlVillivciiiiotila coin o

com um só frasco faz dcsápparecei' qualquer inunilcstuçãu. Uma
colher após os releiçòes. lim todas as pl.arriiaciasi

# ?hm M CIGARROS fis m i
A0& 0 BOM FUSMQR DÜB ppmais [liâPOÉi)

um$j@r 
d3 BRAUNSTEIN írêros. - PARIS

0fí??P rorneceíorei co Estado ftaDtei c tu-' prliioliiàes laiirlcas iitailitir-is
rVKROS
inas

Fora do Concurso
Londres 1908 — Tu riu 10H

FUMADORES, Exijam em iodas as labacarlas o ^"A3i

'll^W WÈ $Ê& #l> ^Sf para PAPEL 
'cio 

CIÚA

Curso Normal le Preparatórios
As aulas desle curso, vanlajosauioulo couliecido pela PONTUALIDADE, ASSI-

DUIDADE E C01IPETENCIA do seus professores, funceioiiaui com a máxima re-
gularidade. ,,_,¦„., — gg--— ' ¦ ¦¦

Corpo docente: DP.. OASTAO IlUCII, DU. MESCIIIK, DR. 13. CÉ I!A-
DAltÓ, DÜ. OLlVElItA DE MENEZES, DR. HUYPIiNIlEIRO, professores do Exter-
nato D Pedro II; DRS."SEIJASThiO TONTES e AUTUAM DOURADO, professores
da Escola Militar; 1)11. HENRIQUE DE--' ARAÚJO, e DR. FERNANDO SILVEIRA,
docenlos da Escola Normal; DR. PEREIRA PINTO, professor do Collegio Militar-;
UR. AUGUSTO ANESI, autor do valiosos trabalhos didaclicos; e outros.

Aulas praticas doMATIIlíMATICA e CIIIMICA. Dous proiessores para o estudo do
uma mosuiíi li..sua,..... dn parle theorica o outro da p.iiliea.As notas de aulas são
polygrupliudus. Mensalidades moilicas. Cursos DIURNO e N0CTURN0.

Aulas dc repetição pura os alumnos que se matricularem e.u atraso.

A sódo do curso foi mudada da rua dos Ourives 29 para URUGUAYANA 3'J
2- anilar —JURUEXA DE MATTOS, professor e director.

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA FUNDADO EM 1S64

Saques á vista
c a prazo sobre
todos os paizes.

Depósitosá dr-'
dem e a prazo ás
taxas mais vanta
iosas do merca-
do.

Empréstimos
caucionados.

Descontos, co-
brancas c todas
as operaçõesbau
carias.

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA-ALFÂNDEGA

^í n^nd'Si0rí^^R

Agencia na Cidade Nova—PRAÇA 11 DE JUNHO

nua Mtesmumsm

CASINO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

Único theatro por sessões quc fun-
cciona na Avenida

HOJE= :ÍIOJE
Duas sessões— As 8 c ás 10 horas

Aalma que refloriu...
Original de Heitor Delirão

NOIVO EM APUROS
dc Eugòiio Lubiclie

« Mise-eii-scé..o» de Olympio No-
gueirá.

Scenurios de Jaymo Silva.
Mobiliário da casa A Ideal, S. José,74.

Amanhãj « ninlinéc ^ — A ALM-\
QUE REFL01UU.., o NOIVO EM 8
APUROS. íj

Theatro Carlos Gomes
Grande coiiipanliia dc sessões, do

Edon-Tlicalio, do Lisboa
Empresa TEIXEIRA MARQUES

Gerencia de A. Gorião
H()JE;_=__SHOJE

Duas sessões—A's 71!/.l o ü 3/4
da noite

A rcvisla-fantasia de costumes
, purtílguezosMARÉ DE ROSAS

Coriipúres Zé l.erias, CARLOS
LEAL; 1'iiitasilgo, LUIZ BRAVO.

Amanha, ás 8 1/2 — RECITA DE
GALA. con.memorai.do o uiiuiver-
saiio da Republica 1'orluguczu.

Ceia dos Cardeaes
0 5 de OUTUBRO — Versos de

Avelino de .Souza par Henrique Al-
vos. Rapsódia ue fados, do maaslro
Bernardo Ferreira. Ultimas represou-
laçôesda .revuctlo o —NO PAIZ DO
SOL.

Soxta-feira—MARÉ' DE ROSAS.
;"SJwrtVT-^-S.t

THEATRO RECREIO
Coninaiiliiu ALEXANDRE AZEVEDO

«. Tuuruúc i» Crcinilda d'01iveira

Icmiil
Urilliuiite creaçao de CREMILDA

D OLIVEIRA. ANTÔNIO SERRA en-
graçuilissiiuo no protagonista.

Amanhã, ás 8 o às 10—0 CANA-
RIO.

3 A seguir, a Sô.nedia ingleza de
a Piiioro— MENTIRA DE MULHER. í

Exilo absoluto ^

olnema-TJlioairo S. iEobó
Empresa l';.scltoal Segrclo

Companhia nacional, fiimliulu em 1 de
luli.o de 1911—Dirccção sceniea do
acior Eduardo Vieira—Mncslrò direcloi
da orchestra, José Nunes.

-A maior victoria do theatro popular

i de outubro de 1910—A's 7, 8 3/4 o
JO 1/2

1", 2« e 3a representações da revista
de costumes cariocas em dous acloa,
nove quadros e duas upollicnses, originai
dos'conhecidos cscriplores 1GNACI0 RA-
POSO e REST1ER JUNTOU, musica do
inspirado maestro PAULINO 1)0 SACRV-
MENTO

0 PISTOLA0
Compèrcs: ALFREDO SILVA, no Po-

bre_l.liul.it; JOÃO l.K I.Uls .... I'i?lulinl.a,
Suecesso garantido I Montagem des-

lumbraulol

Petiiiaj á mima
FILIAL OA CASA BARROCAS
105 ROA DO n.OS'RI"103

(ENTRE ÜOITANOA E AVCNIOA.
CASA MAÍItl/, nil dn ll.»|.....i IHI,

conto .li n.a (ia Concpiçau
A1...1.I..I .... olmnço:

Siil.iihi do peixe ii poveln»,
fcíjoiitln em cniiOii, lingun do
Rio Grnndo com bntnlns.
Au juntar

l*ui éála Condo, coelho n.,
mntcloto, perua ele: porco ai-
s:t'l:i com fnrofn.

Ostras frescas, Ingoslas *
cacas todos oo dias.

Peixadas e hacalhoadas, s.in
dinhns d'Aveiro nas braiar.

Eipuci.il garrafelra
Ciiopp (Ia lli.l.:..).ili.-.-

Novidades musicaes
Para r.hno, iilliinóí l.ngni, valia.,

ono-ilopi de f.icrossn exoeiiui.lo» noira-
l.arili chies da capita), á venda ns Ctt>t
.Stoj.li?»n. Sect,r.o musical do

J. AKDKEOZZI.
Gmnilo sorllmonto doroloi [.amAUlO-PIANO,—In.;. Silo José a. II* (cantolargo da Cniiocs),

A FIDALGA
llcsltturnnl ondeso reunem a» utetlm-

res liuiiilius, liig...o-.i e-.i.lh.t lella di^-
riainoiuó, cm ca.no», caças o Usuinti.
Vinhos, importação do niíieas excluilvfti
dü c.iia. Preços módicos,

P.UA S. J0.SL', 81 - Telop. 4,513 C.

TINTUKAKIA
ilBfiFSB»! ADORA

CONDÜCÇXO GRÁTIS —Chamados: Te-
le.d.oiio Contrai n. 4.305. - Kspcciall-
iludo em limpjíu el.i.niea a soeco, Lova-
-o e lingc-.í) qualquer tecido, por mais
fino que seja,

Lavain-3o g passam-se roupas de casi-
mira cm dia c meio. Entrcgam-sc roupa»
de ca-iiiiiia de limpara passar cm duas
huras, l.:tv;iin-se roupas do sonhora, por
mais finas que sejam.

Limpam- e c Unge...-se luvas, plumas,
hoas, i.ig.ellns e chapôos de liuni.rui,
ISxccuta-sc tudo com perlolção c a pre-
ços módicos.

Rua Senador Dantas n. 35

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião de.lltv.

ta pela Faculdndo do Medicina do Rio.
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
lho? garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda ... 48.

eives perdas
Roga-.e a quem ael.on, hoje, no tra-

jeeto cdinprehcndido entre a Prefeitura e
.. rui. Lurgh, ou em algum *íomlo do
Alegria ou São Januário, um ...olho .In
chaves, ontrcgal-o á rua São José ti. 56,
2° anilar, ao Sr. Arthur, que será grati-
ficado.

Pensão Brasileira
—o —

Tradicional preferencia das
familias e cavalheiros de
lamento.—Haddock Lobo
a 12 RIO.

tra-
123

Terrenos á r. Dr. Keflo
bopes

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

e a prestações; trata-se á r, do
Carmo 66-i" andar; telephone
5848 Norte, com J. Senna,

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em 30 lições (da

meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poeta lyrico João de Ue.us.

Vontade e memoiia, e todos aprendem
em 3ü lições, homens, senlieiras o cro-
a..ças. Explicadores : Santos Braga e Vio-
leta Braga.

S. JOSÉ' 52

S. LOURENÇQ
HOTEL CENTRAL

— Proprietário: José Juslino Ferreira —
Redo Sul Mineira — Eslado

de Minas
A cstnçâo de nguas mais próxima

das grandes capitães tteS, Paulo c llio.
informações : rua Clapp 7 e S Josá 1,

RIO DE JANEIRO

edraPanellas de p"Mineiras"
Deliciosa comida.

Oblom-se, cozinliando-a nas ufamadas
paiiellas de podia «Mineiras». Deposito :
Bazar Villaça, 120, rua Frei Caneca,

Louças e trens do cozinha por inewn
20 •(. que nas outras casas.

Yv
ás Ex.nas. freguézas que já chagarai.if
os flguniiiis das ultimas modas, ussipl
como revistas ojor.iaes diversos; ácham-so
sempre á venda novidades, na nvcnieli'
Rio Branco .1. 137, junto ao CINEMA
ODEON. — SORIA BOFFONI.

Ciu.ide comminhia LUCILIA PERES-
LEOPOLDO FROES

HOdE HOJEI
A's S e ás 10 horas

ULTIMAS reproso.itações do grande
sueeesso de LE11PC LDO FttÒBS

llíilíiliiil
(le pa' r : •» •¦ \

Amanhã — Grandioso festival da
COLÔNIA PORTUGUEZA - lispaofo-
eiilo oomplelo a PREÇOS DE SES-
SAO - a MOUGAühNliA DE VAI.-
FLOR, a ohra prima de Pinhoiro
Cliaittts.

H Scxlii-reini - A DUQUEEA
I FOLIES BERÜERES.

PHS-

oiig<^taHsi^;-w'vffli-»jri-fr-^


