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A RKFOHMA CONSTITUCIONAL
• ...

0 momento é opportuno para
a sua discussão e votação

¦08 .
Assim pensa o Sr. Leopoldo de Bulhões
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IVpriIs dc submergida cnliv as.cngílíiçôos
orçamentarias :. Idéa .lu reforma onnslllu-
r>i>nal ameaça voltar .. uma p.-l;... mfloa ncr-
vasas do u-nndor Leopoldo de llulhcics, S.l\.
Já cn. palestra» deu :. entender f|iie prclenilln• e lazer uni paladino de uma reviaitn eon-
slllitcionnl, a seu modo. lnlerpclli.il.i desde
l.a multo por um de nossos companheiros, o

senador goyano cllzln-
iv "' ! nos sempre cslnr nln-

«Ia estudando alguns
ponlos. Alas hoje, li-
iialioeiile. ,S. IÍX, sc
dignou .li- nos falar
ninphiuiciilc sobre u
(issiiniplo.

— União, doiilor - —
perguntamos ao ex-
ministro da Fazenda

cpinudo iiiil.lieará A
NOITU a sua a.lclosil-
incute esperada entre-
visla solire o revisão
constitucli.nal V

-— .\ revisão consli-
liii-ioiial — respondeu-
nos pro.up t a ... e n I e
S. Iíx, - - é uma que-
slão vencida. Podei-
mos repelir, applicnn-
do a cllll as palavras""¦" «le .lo:.í|itiin Nahuco,

O .Sr. Leopoldo de no pi rindo inai
fítllllõcs lado da (llieslão ah

cionisln: '•() que c
feito, eslá feiln e O CjUC eslá por lazer e
feito". Nos meios políticos, em que cslou
agindo, ainda não encontrei uni só adversário
«Ia revisão. 'Iodos são nccorcles ein reconhecer
a necessidade cln reforma do pnelo federal.
t'ns, receiosos dc que o espirito i.inovador le-
ve muito longo as modificações, aguardam
para prnnuiiciiir-sc ...na oppnrlunidade que
nunca chega. Outros, definem firmemente
»eu pensamento c entendem que :. reforma não
i.óde SCI adiada. Estes subdividem-se, ohede-
(i-.iilo a tres correntes dc opinião: a primeira
p.nnlém as linhas geraes do regimen presi-
leiieiiilisla, procurando melhoral-o e eonsoli-
Çal-o, dando garantias reaes e cffcetivas :.o
/.do popular c ú justiça, firmando .. principio

tia responsabilidade da alia administração fe-
derãl, armando o governo nacional de rectir-
'u.s que assegurem :. ordem constitucional em
todo o pniz e de rendas snfficicntcs para f.i-
zcí- face aos seus compromissos.

lista corrente pretende garantir os di-
reilos i.ulividui.es c politieos. definindo, com
precisão, os casos, os cffeilus e- o alcance do
estado de siiio.

A segunda corrente propugnn por altera-
çõos mais profundas, arvorando a hiindeira
chi purlainentarismo, com"n'fedcrnção~OU' Sem
«.lia. A terceira é ainda mais ambiciosa: pro-
põe uma remodelação total dos órgãos poliu-
eus e das fôrmas de representação, dentro, po-

PELA DEFESA NACIONAL
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0 papel das estradas de rodagem
na grande perra
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Observações dignas de attenção
ré m. «Io regimen presidencialista, pnndo-o de
accordo com o nosso melo o as nossas trudl-
V-u s.

A' primeira cleslos correntes fllhim.se ns
republicanos conservadores e é sem duvida a
mais voliimusn, pnreocndo que scrn a Irii.in-
phnule, si a reforma for logo proposta ao Con-
grosso.• - Si for logo proposta ? Por que, indaga-
mos, curiosos.

Porque os adianionlns Indefinidos leu-
di in a enfraquecei, esta corrente, sen. dar ga-..li., dc causa ú segunda, nem .'. terceira. Taes
adiai.íeiilos geram a descrença no regimen de-
niorrnlico, na sua adaptação no nosso povo,ei,tildando :. acção dos homens político:..

Si uni., reforma necessária, em moldes con-
serv.iidnro.s, imposta peln experiência <• que
j:i conquistou a opinião encontra óbices in-
vcnclvcis no próprio appt.rcll.o (jue deve rcu-
lisal-u, o rcsuitiiilo será a descrença na forma •
republicana, I

J-.in Iodos os pni/.cs clvlllsatlos, e o nosso
não pôde deixar cie ser coi.le.nplado neste
numero, os homens públicos ciicuminhiiin os
aspirações naeionaes para os congressos, quens devem allendi-r. estudar e resolver.

lrà.siirdcecr-sc ao clamor geral, eonl.-a as
lacunas e defeitos da Constituição, já clenun-
ciados e se.ilidos por Iodas as classes socll.CS,
e por Iodas as unidades da federação, será eo-
var profundo fosso enlrc :. Nação e os seus

Importantíssimo como t pnra o lirasil o o'-sumpio máximo do Congresso de Estradas d.'
Rodagem, reputamos cie grande Interesse,
mesmo para o-, congressistas, .. antecipação
de algumas considerações ú niarg rh de alguns
dos muitos aspectos das questões a serem

•\ ex:.geração do principioconservador 6 exlremanienlc perigosa e. não
raro, provoca explosões, que levam as refor-

além do (pie convém ao paiz. O
ippToximn-se muilo do re-

Figueira
rlação do

agi- 1 represe..Ia.ii.
li-

^lá
.lá mas i.iuil.

iillra-conscrvndoi'
volucionnrio. lim 1871, Andrael
preferia a abolição i.n.nediala á lih
ventre e a reneção escravocrata de Cotegipe,
em 188ó, apressou o advenlo da lei áurea...- li cm ipie lermos ilcvin ser concebido o
projecto de revisão '.'

—- Muitos dos amigos que estudam eslas
questões, e, entre ellcs o maior dos nossos
coiistllucionnlislas, e que tem grandes respoii-
sebllldadcs na orgonlsnção do iiaelo federal,
entendem que devemos tratar das questõesmais urgentes, deixando para depois as eom-
plcnicnlnrcs. Entre aqucllns figuram ar; que-slões das rendas, da liberdade de voto, das
intervenções nos listados, da independência
da justiça, da responsabilidade ministerial e-
dos casos c effeilos do eslado dc sitio.A' vi.-.la elo «pie acaba de dizer, parece-me que o projecto da revisão já demora em
ser apresentado ao Congresso...

Penso «pie já se devia ler tratado, no
Congresso Nacional, da revisão constitucional
e que o momento é opportuno para debalol-u,
disculil-n e votol-o...

Ji o Dr. Bulhões estendeu-nos a mão. des-
pedindo-se de nós, ou porque julgasse ler dilo
tudo a respeito do impórlnnlc nssurhptò da
revisão ou para livrar-se da nossa bisbilhò-
liee. ,:„
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A granira mostra um trecho ile uma es-
Irada de aulo-cars, ua Itália, na cm-
lioéadurn de Vai Cagnalia, onde se deli-
UCTuill os austríacos, quantia dtl sim of-

fensiva, em maio
debatidas nesse ccrlnmcn. Neslc propósito ti-
vemos a feliz opporlunidade de palestrar com
o Dr. Ricardo Ligonlo, secretario geral do Au-
tomoyel-Club do IJrnsií c um dos secretários
tambein do Congresso de listradas de Roda-
gem. Taes e tão interessantes observações
nos fez S. S. ouvir, que nos não conliveinos
e lhe pedimos que uol-as escrevesse para que
as traiisiiiillisscinns aos cpie possam conlri-
buli- dc alguma forma para que algo se laçi
cm lornn de lão urge.ile problema.

A guerra ncliinl demonstrou quc as es!.-;:-
das dc rodagem, em muitos casos, são mais
ulcis quc as estradas de ferro. .Nos casos pu-
silivos observou-se:

a) Quando uni trem é ntlingido na sua
corrida por uni obiiz, o conseguinte desastre
ubstrue a linha um ou mais dias. Pelo con-
trario, si um obns eae sobre um comboio de
autó-enrs, destroc um ou dous ou mais dos
mesmos, mas :i.s destroços são tirados iin-
media lamente para o lado e o movimenio
fica interrompido uma hora, no máximo. Um
lodo caso, o dnmno soffrido pelo comboio

nso de Paiva
queixa-se a 1

com
um

i.lgu-
lauto
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Querem que clle se suicide!
Não lhe duo banho !

1— Roubaram-n'o !

Gamo lhe responde
o Si». Kl e ir a Lima

A' nossa redaeção compareceu hoje, de-
pois di. meio dia, o Sr. Demelrio Ilan.an.i,
advogado, ;¦ nos pediu que enviássemos um
nosso representante á Detenção ouvir o réo
Manso de Paiva, que teria revelações a fazer
;i A NOITE.

Para lá nos dirigimos e, oblida a ncees-
sarja licença, fomos ouvir a Manso de Paivi.

lim seu cubículo, logo á entrada da ga-Icria térrea, o de n. 2, Manso dc Paiva;
através das grades, nos recebeu
.11.1 desconfiança. Depois falou
agi In do.

Sim, queria protestar contra o banditismo
do carcereiro. Vivia a perseguil-o. li, dc
olhos brilhantes e fixos, nos interrogou :—¦ Acha o senhor que seja siífficienlc um
anno de clausura neste cubículo ?

Não. li é oreciso acabar. Ulles, porém, que-rem que c-u me suicide, como se suicidou
um, aqui ao lado... Isto é que não faço !
Olhe, o senhor quer saber? lia 17 dias quenão me dão um banho I Vivo a ser vigiado,
de maneira irritante. Appai-çcem aqui indi-
vicluos que se dizem meus advogados, quan-d", na verdade, meus advogados são o Dr.
Caio e o Sr. Demelrio. Um desses indivi-
duos, que aqui vè.n a mando dessa genle
(Manso, em um gesto de cabaça, sc referia
á administração dn Detenção), me roubou
algum dinheiro, resto da "subscripção" do
seu jornal.

Queria que o senhor reclamasse, pelo sen
jornal, conlra essas perseguições. Isso não
1'óde continuar, Também não ha governo...-Mas, esse bandido (e apontava o carecei-
rol que se colloquc no seu papel de carco-
reirn, qne cv me colloçarci no meu, ele ele-
tonto... Acho-mc doente, com nevralgias, c
não nie dão banhos... Ii' demais!

Deixámos^ Manso de Paiva em seu cubi-
culo. A' saida, eneonlráino-nos eom o coro-
nel Melra lima, (pie, interrogado, nos fez n
seguinte declaração :

¦— E' exaclo qne esse detento não tem lo-
macio banho. Alas. exclusivamente, porquê
não tem querido. Desde què aqui foi in-
ternado, tomei o alvilre de mnndnl-n ao ha-
i.ho ás primeiras liorns da manbã, antes dos
demais, li isto porque, lendo clle aqui deu-
tro numerosos desaffcclos, imagine o senhor
o que não seria encontrar-se Manso de Pai-
jva no banheiro, em çommtim. Faço isto
r... nome da minha responsabilidade, (jnan-
to ao facto dos falsos advogados, veiu, certo
dia, procurar Manso de Paiva um tal Sr.
J'i.;to, rp.c se dizia mandado pelo Dr. Caio.
Foi esse que levou o di..beiro. :. pretexto
dc compra.- roupas brancas,'o nue não fez...
Depois des^c caso officiei no Dr. Cosia Ri-
beiro, juiz do Jui-y, pedindo especificasse
quaes os advogados dc .Manso. O Dr. Cosia"Ribeiro 

me Officinu, e aqui eslá o officio.
que os advogados desse réo eram o Dr, Caio
«' o Sr. Haniann. R' a esses únicos que
eu pcrmitlo a e..Irada, como advogado de
Manso, que, aqui no presidio, é mantido co-
mo que cm situação privilegiada. A clle se
não podem appliear penas regi. lamenta res.
Os senhores da imprensa seriam os primei-
ros a verherar o meu procedimento, em
•lios brados. £' esla a situação.

Como

Um scientista disse que sim,
mas outro affirrna que não

n;"::r:::';"::::;':r::'r:'":."«tí;: • ,.,,,,,,..,,,,.,,,.,.;;;.:,..

o ®s*. Eitras demonstra a negativa
anmineiaram quc o Dr. Theo-

iria levar á Academia Nacional
. idéa revolucionaria de suppri-

por ser o causador

Os jornaes
philo Torres
de Medicina
mir o "foolbnll" iiifãnli
ele prejuízos ao desenvolvimento physico «Io
adoleseenle c pernicioso lambem pelos graves
accidenles que determina.

A NOITU adea.itou mesmo, que o Dr. 1'ran-
cisco liiras refularia as idéas do Dl". Tbeopbi-
Io Torres. Ouvimos boje o Dr. liiras sobre o
que S .S. feria dilo na douta associação. Uis
o que ellc nos disse:

— Si bem que os affazcrcs profissionacs me
dirijam para outro clcpartamento da mediei-
na, sempre me allrnhirani os estudos da hy-
giene nos sports; durante muitos annos mes-
mo, no "Jornal do Commercio", escrevi so-
bre laes iissumptps. Membro da Academia,

como sou, e acampa-
iiliando de perto a
educação physiea dc
meu filho, aconselhou-
do aos pequenos doen-
tes meus «pie joguem,"com todas as regras
severas", o "foolbnll-
associalion" — pensei
que não mo poderia
calar perante o que
iulgo um attentado ao
desenvolvimento phy-sieo e moral á nossa
raça, c ao civismo do
nosso, povo, conside-
raiidó o "foolbnll"
como o mais completo
.Ios sports collcctivos,
no ])onlo de visla phy-
deo, c como o mais
apto para educar o ca-
racler, dando á crean-
ça idéa perfeita de sen-
limento iinlrio .e a eo-
i-iigeni, de que tanto
precisamos para a dc-

inndeira, insubstituível, pois.
entre nós nada discutido em

— creio eu, não o nf-
um serviço n todos os

vcrdiideiramcn-
, reunindo uma

into-
mes-
para
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O iir. l<raiicisco Liras

fesu ela nossa
Como não existe
agremiação scie.itilica
firmo — pensei prestar
biasileiros quc se interessam
le pela nossa educação pbysica
serie de elementos colhidos cm vários
res estrangeiros, mestres nos sports, o
Ires na bygiene, c leval-os á Academia,
servir' de base a futuras discussões .

Tive a ventura dc senlir que n Academia
recebera bem os meus esforços. lislou- com-
plclnhicntc, é excusado dizel-o, isento de qiihi-
quer sentimento dc emulação ou rivalidades
entre os nossos brilhantes clubs sportivos,
tanto assim quc pura desfazer a asserção
emitticln pelo Sr. Dr. Thcophilo Torres, dc
que os "footballers" ficavam de estatura me-
dia.ia ou abaixo, mostrei pholograpliias que
eu próprio fui buscar ao phologrnpho, de va-
rios clubs nossos — America, Flamengo, lio-
tnfogo, São Christovão, Fluminense, ele. —
para que visse a Academia a valente rnpnziá-
da (pie constituo os seus "tcams".

O meu discurso foi longo o cheio de cila-
ções dc vários autores: Lcfcburc, lirouardel
e Alosny, Deine.iy, l.agrange, e muitos an-
tores que figuraram lio Congresso Inlernaein-
uai de Educação Pbysica de Paris, cm 1018;
com difficuldadc seria possível resiimil-o,
porciuc perde, ia o sabor da argumentação.,
listou certo cpie a Academia se compenetrou
(Ia verdade dos fados e que poderá aconselhar
se... receio a meninada que desde os 10 c II
annos jogue o "foQtball-ííssociation", eonfor-
le categoricamente c ein lelra de fôrma orde-

na a grande autoridade quc é o commundanlc
I.efebure.

U .nara lhe provar a convicção da minha vi-
ctoria é quc o me» prosado amigo e. eminente
çollega, Sr. Dr. Carlos Seidl, deu-me a sua
impressão valiosa apreciando os meus argu-
me-nlos. e o meu illustrc collega Sr. Dr. Theo-
philo Torres, o dislinetn educador que é, pe-diu-me mesmo que fizesse constar a sua ele-
vilela intenção de converter-se ao meu credo,".pervertendo-o" eu mesmo, a ponlo de ncom-
pri.il.iir-ine aos "matches" de "foolball" in-
fanlil! Dé essa boa nova á gurizada e que não
veja nelle sinão um cpiasi futuro "torcedor".

Quanto a clle, pessoalmente, eslava cm po-sição esquerda c extremada, na "extrema es-
querda" c coniprehendendo o "off-side", hon-
tem mesmo, á noite, mudou de posição, e pas-sou-ee apenas pura o centro n distribuir jogoo a "driblar" os "bncles". li com isso mos-
tròn o seu descortino grande de vistas, em
matéria ele seieneia!

O Dr. Francisco Jiiras terminou n sua ex-
planarão na Academia fazendo um appello ao
critério e á responsabilidade que possue n
Academia, pedindo ao seu presidente que no-
measse uma commissão de seus membros, que
pudesse levar, conveneeiido-se ela veracidade
do que nffirmnvu, ao seio da Academia, um
relatório para servir dc. consulta aos dirigen-
tes do nosso "foolball" e aos membros dos
nossos poderes públicos interessados na que-stão.

» —«•— .-

0 Sr. Antônio José de Almeida
reassumiu o cargo

LISBOA, C (A. A.) — De regresso
hon o Sr. Antônio José d'Almeida,
dente elo gabinete, reassumiu o seu
mi pasta das Colônias.

a Li-.-
presi-
poslo

Em vão...

dos mnln-cars «'• rni-ri.,!, e cam o Irem «"• total
para Iodos os canos quo o eonslllnem,

l.i In. ob../ on uma (urgir de explosivo
lançado dc uma (-.quadrilha de aeroplanos
sobre uma estrada dr ferro, cm ponlos op-
porlitiinnicnlc escolhidos, tem como resultado
st.siai- eomplelu.nente o movimento, cjue não
podo ser restabelecido sinão depois du varieis
dias. Si, porém, como pode sueceder com o
Brasil, ficam destruídos vários pontos <L.
mesma linha, c ...'.o existem outras linhas pa-
rnllclns, e faliam as estradas de rodagem,
será impossível, dc qualquer modo que se-
ja. o movimento de tropas, fornecimentos de
mui lições .-o viveres. com resultado desastre-
sisslnio paru .. exercito e para a defesa nn-
cioiial, O caso mais lypico é fornecido por
esta capital. Si uma pequena esquadrilha de
hydroplunos levantasse vôo, impunemente,
numa nollc «le luar, .saindo de uma csqillt-
dra de navios de guerra postados algumas
dezenas dc milhas fora da barra, e lançasse
cargas de explosivos em dous pontos, soiiicn-
le, das eslradas de ferro opporli.naincnte cs-
colhidas, o llio ficaria complctnincnlc corta-
do for.i c separado coni o interior, como si
fosse uma ilha dominada pelo inimigo, Tudo
islo merece ser tomado na mais seria con-
sidrri.eáii, Pelo contrario, um o» muitos olill-
zes que caeiii sobre unia estrada «lc rodagem,
produzem um on muitos buracos qne podem
ser immcdialai.iicntc tapados, e, cjunsi sem-
pre, os aulo-cars continuam sem interrupção
o seu caminho contornando ò ponto altlngidn.

c. A despesa <¦ o tempo da conslrucção dc
umn estrada do rodagem e das suas repara-
ções, como lambem das obras de engenharia
e de- conservação orçam cm uma quarta, sex-
ta, c cm alguns casos décima parle da estra-
da de ferro.

dl O trem. cpie não se pode disfarçar, é
muilo mais visível e alvo desastrado do ini-
inigo que os aulo-cars.

c) Si, por serem alguns ponlo.. demasiada-
mente expostos á artilharia inimiga, sc pre-
cisa uma immcdinlii rectificação ou modifi-
cação dn linha, islo pode-se fazer immcdiu-
tnmenle com as estradas dc rodagem, c é tal-
vez impossível ou demasiadamente moroso
com as cslrndas dc ferro.

f) Perto d:, frenle. cln batalha, c quasi sem-
pre numa zona de dez ou doze liilomclros,
é impossível ulilisnr as estradas de ferro,
em visla do poderio imincnso da arlilharia de
medio c grosso calibre e elo auxilio dos nc-
roplnnos e dos "drncUbalIons"; hcsln zona
só servem as estradas de rodagem; e si eslas
não vxisli-.n os exércitos modernos, cpie são
formados pia totalidade da força viva da no-
ção, c não são os pecjiietiltos exércitos de
anifliilèò (a "graiurarmée" de Nhpòlcão era
de meio milhão de homens, e a pequena Ru-
mania mnhilisou agora 800.000) ficam na
impossibilidade de rápidos movimentos c cie
ser abastecidos de viveres o, mais de tudo,
de munições, cuja despesa é fabulosa.

g) Pa.:, o lirasil ha, pois, outra conside-
ração de ncluhlidudc: paru construir uma es-
Irada de ferro é necessário levantar capitães
no estrangeiro (o que é agora clifficil); qua-si todos os materiacs empregados nn cons-
trucção têm de ser comprados no esl rangei-
ro, e o lirasil deve, por conseguinte, destinar
grande parte das suas receitas pelos serviços
dos interesses e da nmortisação dos cnipres-
limos levantados. Com as estradas dc roda-
gem, pelo contrario, nada se compra no cs-
trangeiro; matérias primas, mão de obra, tu-
elo se acha no pniz; os capitães despendidos
ficam todos aqui: os pagamentos não devem
ser feitos em ouro, não ha saida deste pro-cioso melai. Dá-se trabalho n milhares dc
pbreiros sem trabalho, que, em vez de fica-
rem u cargo da nação e cm doloroso pesomor)o, se. fazem coefficicntcs do enriqueci-
mento do paiz.

Todos sabem quc Paris foi salvo pelo ge-neral Callieni, cpie. quando a armada dc Mn-
noury eslava cxhausla, depois de Ires dias
ele lula encarniçada contra a hoste, mais nu-
morosa do general Kluk, embarcou os 20.000
homens qne sc achavam cm Paris em 5.01)1)
,-uilos-laxis, c, com a sua inesperada cíiega-
da determinou a derrota do inimigo, a sal-
vação dc Paris e talvez da França.

Apezar dc dispor livremente cie'todas ir,riquezas da França, o general .loff.-e, nos me-zes em quc eslava esperando o ataque conlra
Verduh, e|uc se pronunciou cm 21 dc feverei-ro passado, não construiu nem uma esl rada
de ferro para" defender áquella praça ãmea-
cada, como fizeram do outro lado der Verdimos allemães; coiislruiii, pelo contrario, mui-Ias estradas de rodagem. <J residindo foi que,depois de poucos dias de iniciado o alaque,os pontos vulneráveis das estradas de ferrodos allemães ficaram inulilisados c destrui-
dos, e as estradas de rodagem salvaram
Verdim.

Quando os austríacos pronunciaram o seufulnuneo ataque no Trcntino, pondo em li-nha 11.000 canhões, dos quaes 1.000 de médioe grosso calibre, e meio milhão de homensmima linha de pouco mais de 40 kilometros,os italianos puderam lançar com as estradasde torro, em cinco dias, «00.000 homens cmVerona c Viccnza. Mas foram os aulo-cars
que transportaram este grande exercito no
planalto das Sete Communas, vencendo coma rapidez de 40 kilometros por hora, uns 80liilomclros dc distancia e transportando osviveres, a arlilharia c montanhas de muni-
çoes, percorrendo as hellas, magníficas es-t.-adas de rodagem do Vendo.

Depois da guerra os governos europeus
quererão, certamente, vender a maior parteeles 300.000 aulo-cars que aclunlmciile ser-vem na guerra.

Si algum Eslado confinante com o Brasilos comprasse, directamculc ou por meio dosseus cidadãos, utilisando-os nas bellas estra-das_ de rodagem que possue, qual seria a con-taçao elo lirasil, cm caso de guerra, si nãolivesse resolvido o problema das estradas derodagem ?

0 ACCORDO PAlUNÍ-$ANT.\ CATIURINA

Â Câmara de Rio Negro
protesta perante a Nação

Ilrccbcniiv. .1,» in,, Negro, .... Contestado,
com dal:, dc hontctii, <> nrguii.lc tclrgrainni.i!"A Câmara Municipal de Itio Negro pro*lesla perante a Nação ennlrii o accordo queesphaeçla iulelranienle ei.- florosrcnlo mu»
nleiplo, (|ne lem sido um exemplo de nn.
bi.ll.o e do ordem. A ('.uniam assegura cp.»
não se suieiiará a .-sa humilhante i.-r...-.-
i.cr.iu, procurai.do, dcnlro ca lei, defendei'
a Integridade de seu m.iiii.-ipi.i. Respeitosas
saudações, lirasilln Cclesllno, presldenleda Câmara: Ilenrirpic Sluhilke, vlee-prosl-
dente «ia (.ninara; Anlnuin An| llio, eum.i-
rlsln; .l..<é llle.v, camurlsla, o Ernesto Sa-
b..'.a, caniuríi.lo.

 I .41»». ..ii,

Jornalista desastrado
A profissão jornalística não A tão fácil c

r.uai',. como l>arecc tuis leigos, Tem seus pre-calçou c ei sujeita u accidenles, como qual-f/ner outro officio perigoso.
O rasa suecedido hu poucas semanas na

1'illa ile S. Manoel não ú único, nem mes-
ma raro.

O ciren Internacional eslava funecionando
na villa com um suecesso relutiuo, denido
an facto de eslar o seu elenco desfalcado e,
principalmente, ã lacuna de nm leão e duas
onças, promcltidas no programma, mas não
apresentados ao "rcspcilanll publico", O
Violino dealii falta linha sido n demora na
chegada dos esposos Dixic, da (tomadores,
donos das duas miras c (/.. leão promellidnK,
em consequenciu d,: Mrs. Dixic haver torci-
do um pé.

.1 demora ia coniprnmetlcndo o e.rilo dos
cspcGlaculos, mas, pia- fim, elles chegaram
sem aviso, trazendo a janta eom os seus fe-
Unos.

Era sabbado, dia da publicação do jornal
local ''O ,S. Mnniielense". <) director dn cir-
cn correu á Igpographia e pediu no redactor
tine. (Iiinilnaf.se a agradável noticia.

.Vo àiu segninie a folha publicava ente
iopicí, :

"UMA r.OA NOTICIA
Votemos annunciiir. à ponlaçãa são-ma-

mielcnsc onc, denido á chegada dos esposas
Dixie, esperados ha oilo dias pelo circo In-
Icrnacional, a e.ollecção de feras desle apre-
ciado circo ficou grandemente, augmentada."

.-1 ambigüidade desta reducção, explorada
habilmente, pelo director do "!'o; do l'ooo",
jornal dc política contraria ao "S. Maniielen-
.sc", chegou a agitar a pacata lutlu. Mr. Di-
xie exigiu satisfações, sob ameaça de soltar
as onças ma ruas da pouoação; o redactor
dn "S. Manuelcnsc" fugiu, e <> circo Interna-
cionul, priaoào da eullaboração dos domado-
res. teve de levantar a barraca.

Esle facto é (luthcnliea. Síria talvez maiu
curioso si fosse inventado. Mas. mesmo as-
sim, não deixa dc il lustrar a delicadeza da
profissão jornalística.

U. ,

DE VOLTA DO CONGRESSO
MEDICO ARGENTINO
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A hnrd(

..li., ein r
res ., Sr.
d., nossa

i do "D:irrf.". entrado Imie peln nin-
n>Mi parlo, regressou de Duciiq^ Ai-
professor Aloysln cln Castro, «llirnnr
Faculdade d.. Medicina, que tomou

so Medico Argentino, reunido

i—»<m wtÊmmmmmmm
L»v»w*i-vr*í *m»i *+>** -•-•¦
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parle .... Cot..-:
iir.qui-llu c-i.1:1.1

.s. ,s.. que fnl recebido uo a\c-, por --resoi-
dn numero de corporações selei.liflras, l.efn
como pelo i-Hipu dn.-ci.le c pelo culpo ..dnu»
nislrallvo da, Facilidade dc Medicina, .nm...

ligeira palestra mie
entreteve com ur; dns
nosso.-, repre-.entantes,
depnl. dc so confessar
evita.islo «In viagem,
porquanto diz não
passar bem a bordo,
usslni nos reuni.iu as
i... pressões recebidas
da Argentina:"Trago dos homens
c das cousas daqnella
Republica a melhor
das iu.pressões. Orcia
que é preciso ver para
julgar pessoalmente o
gráo de ndea..lamento
e de orgauisacão .. que
nllinglu aquelle paiz.
Na parle relativa á or-
ganisnção medica, isto
é. naipiclla que parti-
culurmcntc m c i n -
leressou, lliicnns Aires
pfide ser considerada
um modelo no pro-
gresso scientlflco".

Da recepção prnporr
i-ionadii pelos argentinos, disse-nos S. S.:"Fomos recebido--, com Iodas :.-. provas do
ca ri nIn. possíveis e meus collegas deram ú
nossa rcprcscnlação naquolle meio nm brilho
digno dc ser nssignnladn, Sua missão junlo
á Faculdade de Seieneia Mediei! de Huenns Ai-
res encontrou no seio dos professores nrgen-
Unos uma cordialidade quo r.c.-á difficil ira-
duzir, mas ipie hei dc conimunicur n meus
collegas desta capital".

S. S. queria partir: nn automóvel sua
lixinn. familia eslava n cspcral-o, cheio do ra-
mos dc flores offerccidas ).eia Faculdade do
Medicina.O.profcssoi- Aloysio ia nos deixar,
mas comprei.endedn que desejávamos mais ai-
ginis min..Ios de pule..ira, leve a gentileza da
dizer ainda o segui.ile:"lim summn: nclio ipie lodo o brasileiro
eleve se senlir feliz (pia.ido, na medida de
suas forças c na cspliera de suas oecupações,
puder esl rei lar os laços de amizade eom
aquelle nobre, grande e generoso povo, que
nutro pelo nosso as mais verdadeiras sv.npa-
th ias.

O Congresso Medico teve um brilhantismo
extraordinário, demonstrando a grande orga-
í-.isação daquelle n.eio, sendo justo destacar ;,
qne em muilo exilo lão felfz é devido ú acção""
tenaz de um grande espirito, do professsor
Araos Alfaro, cujo prestigio notável de me-
(iieo se iilli.i a um alio valor social".

O Dr. Ahusio de
Castro

dec!aran>se promptos para a luta...
EM TORNO DA GUERRA

————•»?.«.

A nomeação de von Sclioelen
LONDRIiS~B (A NOITU) —•' Dizem de

Amslerdnni cpie não foi bem recebida nos
círculos militares allemães a nomeação do

i ^..,. --.," " -., j

fóiíâ»,
S^sliiiÊfSlSeBBmt

te da situação dos listados Unidos perante o
conflicto europeu.

Disse o chefe de listado que n nação ame-
rieaita estava prompia a entrar ns luta desde
que u ella fosse arrastada por unia causai
justa. Declarou que na listados Unidos esta-
vam lambem promptos a adherir, depois d*
acabar a guerra, c si isso se tornas», no.
cçssario, a uma liga das nações para a ma-
niile.ição da paz."

A' esquerda, von Sclioelen, e á direita, o
aclual chefe do governo da Albânia, Es-

sad-Paehú
general von Sclioelen para sub-secrclario da
Cuerra, cm siibsliuição de vou YVahdel.

Von Sclioelen não gosa dc sympalhias no;
altos círculos militares devido ás suas idéas
sobre a guerra.
Essad - Pachá condemuado á

NA FRENTE OCCIDENTAL
Et-gir

A situação

morte
LONDRES, f> (A. A.) — Sabe-se

o sultão confirmou a sentença de
morte a que foi condemuado, por
de guerra, o general lirrsad-Pacbá, visto ser
o mesmo aceusado de auxiliar os inimigos

aqui que
pena de
conselho

da Turquia.
•mtm ¦»—

-« «goa» i

Morre o escriptor Garcia

S. PAULO, G (A. A.) —No Instituto Pau-
lista falleecu hoje o Dr. Manoel Ferreira Car-
cia Redondo, illustre escriptor, engenheiro ei-
vil, lente calhedralieo «ia Escola Polvtecbniea
dcsla capital e membro dn Academia lirasi/ei-
ra de. Letras. O seu enterro realisa-se boje,
ás 16 horas, saindo o feretro daquelle Institu-
to para o cemitério da Consolação. A noticia
da morto do illustre homem de letras espa-
lhou-se rapidamente pela nossa cidade, ean-
sando geral sentimento e profundo pezar.

-*<?•

Qual I S. Ex. não lí*

Os voluntários especiaes
O Sr. commandante do 3° regimenlo, onde

servem os voluntários especiaes que eslão
sendo preparados para us próximas muno-
liras, passará domingo, ás ü horas, em revis-
la geral, todos os voluntários incluídos no 7°,
8" c 1)° batalhões, no quartel do "i" regimento.

A ATTITUDE DOS ESTADOS
UNIDOS

»».,.«»
O presidente Wilson faz de-

claracões
NOVA VORK, G (A NOITE) — O presiden-

te Wilson continua na sua excursão de pro-
paganda eleitoral.

Hontem fez em Ohama, Nebraslca, Ires dis-
cursos. Num dolles, estudando a situação dos
Estados Unidos em relação á Europa, decla-
rou que o paiz estava, como nunca esteve, cm
condições de entrar in.niedii.tamcnle na
guerra, caso houvesse para isso unia causa
justa. Eslu declaração é considerada por mui-
tos como uni aviso indirecto á Allemanha,
caso o governo dc Rerlim insista em recome-
çur a guerra submarina.

O presidente Wilson declarou egi.almcnle
que. terminada a guerra, era necessário que
os listados Unidos, para evitarem o isolamcn-
(o, ndhcrissFjc a qualquer liga formada polas potências europeus para que seja manti-
da a paz no inundo.

NOVA VOülv", ti (Havas) — Telegrapham
de Ohama:"O presidente Wilson proferiu aqui (res
discursos nos quaes traiuu descnvolvidanien-

LONDRES, G (A NOITE) — A batalha do
Sommo proscgite, apezar de persistir o mão
tempo que entrava as operações da infanta-
ria o da arlilharia.

Os allemães, ao norte de Thiepval, conlra-
atacaram sueeessivamento dez vezes as no-
vos posições britannicas. Foram, porém, re-
pcllídos «Io cada vez, soffrendo enormes bai-
xas. O communicado official, hontem do tar-
de publicado cm Berlim, confessa que os in-
glezes conseguiram chegar ás posições all«j-
mãs somente em um ponto, nas proximida-
des ele Le Sars c no caminho de 1'oziéres aj
fiapaume. Os allemães, reconhecendo embora
esse avanço, escondem a derrota que os in-
glezes lhes infligiram de. ante-hontem para
hontem e fazem apenas referencia ao avanço
nas proximidades do Le Sars.

No praso de dous mezes os inglozes, além
«Io grande quantidade de outro material bel-'
lico, tomaram nos allemães 29 canhões d.
grosso calibre, incidindo diversos morteiros;'
103 canhões ligeiros, sendo alguns apropria-
dos a trincheiras e 897 metralhadoras.

O communicado nllemão de hontem confes-
sa egualmente quo os francezes tomaram uma
linha de trincheiras allemiis entre Frégicourt
e Rancourt e quo os inglezes oecuparam ain-
da uma posição nas proximidades de Poziéres.
E o communicado acerescenta, para tranquil-
lisar o povo nllemão: "Estamos contra-ata-
cãhdo o inimigo".

Os francezes, entretanto, continuam a fazer
progressos, quer uo norte quer ao sul dn
Somme, principalmente na região de Belloy-
eri-Saitterro e entre essa aldeia e Barloux, ac-
centuando. assim a sua. pressão sobre Pé»ronne.
Novos sticcessos dos fran-
cezes ' 

"

PAUIS, 0 (Havas) — Coriimuiiicado offi-
ciai de hontem á noite:

_ 
"As nossas tropas continuam a progredir a

leste dc Morval, lendo rcpcllido um forte con-
tra-ataqno ao norte dc Frégicourt. Ao sul do
Somme. sobretudo no sector Barleuz-Belloy,
a arlilharia inimiga tem estado activissima.

No WiuYvre, peito «le Saint-iíenoit, canliA-
ncámos uma estação militar provocando um•grande incêndio."
No sector inglcz

Comniunlcado «foLONDRES, li (Havas)
general Haig:"O inimigo bombardeou as nossas posiçõesde Guedecourt e das visinhanças desta loca-
li d adc.

No seclor de Thiepval repollimos dez con-Ira-ataques.
De 1 de julho a ,10 de setombro tomamos

2!) peças de grasso ralibre, 92 de campana»
105 de trincheiras e 397 metralhadoras "
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Ecos e novidades
Iiiscui » in parecer du ooriunlulo do ml-
clâ ii â Moiar- propondo n compra, do do «
Sôuio» d! rél» <& um rotrnlo do bnrRo;, uo
llloUraiiioPlntodo por uniu «Io NM flHWf.
O -nraildonUf"te Oiorlo do Aline dn, lendo
««Rm do vanoldô oito parecer, julnuu.se im
'õbrCflo de explicar o 8<m voto, .pio ello
Ctlfic » pnr liou» motivos; a, iwft ilUMfftQ"«" d., município o « fnlla cn uue
íaUvn oI Conselho, quo ntá mioi-n. «pcznr do

Pela tSSXh^SS^SÍSSíJ^S!^ 1reconsíituição
da Pátria

» ^mwmmmm

toií IÉS la 9113

ler .
«iiiiriu «s retratos do
7. 1.1...1. n.i.liiei

prefeito 1'nsMts e do

Presidente Hodrlgue» Alves, os d.m» brnsi-
*"• " -••im a cidade .__do llio dc Janeiro
lelrott a que
dnls deve,

1
o Mvreiarlo, Sr. Alborloo de Morno», tan-

to nuuuto o ajudou a sua mela língua, de-
lindou ci sen parecer, dizendo que na -
•leito proposta «ra uma verdadeira ''pechu-
cia", viso como em qualquer leilão o lo-
trato daria'multo mais quo o preço PÇdldouo
fconiellio E como rara» vor.es sc nproson nva
áSic%a1ldadÍ oceasião dç fazer "pcciiu-
SbWV o esforçado edil se julgava na obn-
S«Â» do contribuir pnrn quo os corroa mu-
?"Sinata nudessem realisar o negocio. Mi,

or duvida sobreoura uuo não pairassu a mem.
S'mnuclra por que zela os dinheiro» publi-
íos o Sr. Alborloo contou que, logo ao assu-

mlr o cario dc íocrotnrlo, dispensara o au o-

móvel usado pelo seu antecessor o mio custa-
va ao município deus contos o pico por mez.\n no inuutclj:
JJ ainda mais: oil Alberico, liupugnara o pa-
Kamento do certas contas dc certos jornaes,
S» CS«a» <|uc foram pagas com o voto do
Sr Osório O Sr. Osório ropllcou, mostrando
Sor quo concordara com O pagamento dessas
contas, e de outras que o próprio br. Albe-
rico achara justas, c explicou o caso do au-
toniovel. Os secretários do Conselho nao lein
direito a automóvel; o antecessor do Sr. Al-
Lerico "abusivamente" alugara um cm uma

,„»•• » mondava mensalmente as contas

A monsaflom dos polacos ao
Sr. iiuv Barbosa

NotlslAmo» lm dins tor o Sr, nuy Barbo»,
onraulHa especial, N^^fg^W *
mu. quo, om nomo da colônia P" aca, i i «•
var u s líx, uniu monsafiom «nlrogauao-HW
n causa dn Polônia, depois dn liucrrii,

Ússh mensagem ú a seguinte)'•li,"nii', 
Sr. conselheiro lluy Barbosa, otiil-

neiitu inoniliro do Tribunal de Ilayn — A cii-
mia íiolaca do llio de Janeiro, em nomo do

Sn» Sonoro» dn America »$«« *S»
nor melo deslu mensagem solicitar u \. i.x.
nn destes rioblllsslmo» «eslo» que tflo me-

mdduineiito lhe valeram o nomo do defensor
l%nTnTdos'\ielo 

scnllincnto do Justiça quo
foi do V. i:x. o baluarte do, fraco» 

çopprl-
inidos da Conforoncln dn l'nss de 11)07, c n
Havu c conrinnlcs na palavra nutorlsada do
ciuhaixadof brasileiro, partida de lluenos Ai-
ris nara, como um eco dos Andes, repercutir
em toda n face do mundo, nós, os foragido»
dn destruição, párccllu dc um povo vlcl mn
dc um dos maiores crimes registados nu hhi-
luria- vimos entregar a V. lis. a causa, ma-
min dc restaurar uma pátria, \ mos icollocur
sob o patrocínio do V. Ex. n ibertuçno da
Polônia, a gloriosa torra da Soblcsltl, quando
ao termo dn crueiita guerra uiirppcn o (.ou-

grosso da -PaiGMraçar as novas fronteiras uo
mnppa da líuropn.

Ha mais tio um , sceulo a nossa InlelU
pátria, trlparlldti, tunporln um ju:,o estran-
gciro. No entanto, cila nunca se conformou

a perda de sua autonomia: revoluções

Um facto vergonhoso
n

A CRISE OREGAi

A falta do dinheiro
M>NDKE8, « (A. A.) —. A» noticio» ultl-

mau qu« aqui foram reeebldim dl/em quo u
tiroclu «st» alravesNando um período fcruvU
' 

Alam d«s lutas Intornas quo'talão,, aliás, yl«
itorloun» nor toda a parle, «ruça» ii suporto.
rlilailo numérica do clemonto vonlsollsla, na
uitora a lamentar a absoluta falia dt numera-
rio, o quo tem obrigado o «overno de Atlicnas
a tomar medida» extremai como a da auupca-
«üo de pagamentos.

Ha fundado» receio» d» quo fracassara qual-
quer tentativa de empréstimo no momento
uctual, mesmo na America do Norte,

O fuluro gabinete
LONDIIES, ü (A. A.) - Assciíiira-sç que n

rol Constantino constituirá o novo ministério
com funcolonnrlos do governo.

¦» mam a» *
NAS FRENTES RUMAICAS

m—*+

para o Conselho I O Sr. Alberico nao quiz
incidir no mesmo "ubuso"; melhor para
S l*'x'lCssâ 

discussão foi sempre um lanto_ agita-
da provocando mesmo uma suspensão d.i
sessão. A votação do parecer foi adiada por
falta ile numero.

Não & essa incidente um syinploma baslnn-
te animador do que a má .situação fiiiancci-
ra do município começa a prooecupar os res-
ponsaveis pelos destinos da cidade." Pode-se
«negar que a opposição a uma despesa <lc
dous coutos ti verdadeiramente ridícula para
um Conselho que ale agora tem dado — co-
mo os seus antecessores — as mais Incqulyo-
cas e completas provas dc irresponsabilidade
e inconseiencin. Mas, tudo está cm começar.
Unem nos dirá que dc agora em deante nao
se levantem sempre protestos enérgicos, como
o de hontem, contra todas as despesas inúteis
a jmnior.ies'.'

llealmeulc, não é possível que os negócios
jnunicipaes continuem como até agora entre-
gues a prefeitos incompetentes e u Conselhos
inconscientes? Quem quer que considere
uni pouco sobre a situação financeira c eco-
nomica do üistricto Federal fica apavorado
náo Já com o futuro, mas com o presente.
Aliás, na sua'ultima mensagem, o uctual pre-
íeito, e que não 6 positivamente o ideal dos
prefeitos, se referiu em termos edificantes a
essa situação, mostrando que cerca de sete
oitavas partes das rendas municipaes são des-
pendidas no sustento desse numerosíssimo
exercito dc funecionarios que vários annos
{de politicagem desenfreada foram orgauisan-
do até chegar ao ponto nctual. Não podia
haver confissão mais insuspeita, nem mais
'vergonhosa. Pois apezar disso- essa confis-
tão não parece ter impressionado a ninguém,
nem mesmo o seu autor, que até agora não
teve um simples gesto que demonstrasse ter
upprchendido toda a gravidade da situação.
Antes, pelo contrario, S. Kx. continuar a agir
como si tudo andasse muito bem e no me-
lhor dos mundos...

A voz do Sr. Osório é a primeira que se
levanta depois daquella confissão. Sejam pois
dados todos os louvores ao Sr. presidente do
Conselho. E' possível que a essa voz se
uggrcgucm outras de tanta responsabilidade, c
«mo todas formem um coro capaz de chegar
aos ouvidos dc um presidente da Republica
i—si não for o Sr. Wcucesláo será outro qual-
iTiicf dos seus substitutos — clamando pela
necessidade de dar á cidade um prefeito c
um Conselho Municipal á altura da situação,
conscientes dos seus deveres e das suas res-
ponsabilidadcs.

*a8(-*&o*-

Fazendas Pretas
\ 141, AVENIDA HIO BRANCO, 143

Vestidos alta novidade, modelos
'"hanto couture", garantidos, como
aeinpre, novos u em primeira mão,
desde 50ÇO00.
' XOTA — No intuito de evitar quo
os nossos preços sejam aproveita-
dos por pessoas que se dedicam ao
tõmmcrcio, c que nos venham com-
jprar vestidos para os revender com
lucro, declaramos que não vende-
remos mais de um vestido a cada
cliente.

i Todos os concertos serão cobrados
à parte, á razão de 120 "|* sobre o
preço da cada vestido, livre ao clien-
te «ompral-o sem concerto.

Vendas só a dinheiro

-«ou»

Por causa dos pilotos
Continuam ainda guardados por praças dc

policia os navios da Companhia Commercio
e Navegação.

1 mB ...——.-
tlixir de Nogueira — Cura rheiimalismo.*'»—— 
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O "Amethysf
Partiu ás 14 horas de hoje o cruzador in-

iglez "Amcthyst", depois de se ter abastecidJ
de carvão e viveres.

üfl
KT O valor do "film" americano que o

Parisiense está cxhibiiído sob o titulo "De-
fesa nacional" ou "Invasão doa listados Uni-
dos da America do Norte" pareceria a muita
gente exagerado para um contrato de cxclu-
sividade de cxliibiçõcâ* entretanto', o suece s-
so constatado nos últimos quatro dias da
semana tem posto em evidencia que o pu-
blico coniprchendeu a importância original
da extraordinária creação c que soube cor-
responder o sacrifício da empresa Staffa ar-
riscando tão grande sjmma num "film" ei-
iiematographico. Para gauilio da platca ca-
rioea, a peça ainda será cxnibida hoje, ama-
nhã e depois na afamada e querida casa de
diversões da Avenida.

»——igg»»- ... ——

ü©$
Realisaram-se hoje os exames' de recruta

do 8o batalhão de voluntários espcoiacs.
Esses exames correram animados e per-

feitos, agradando aos presentes a maneira
correcta de evoluir dos jovens voluntários.

«4oa»

com ... ,
succosslviis tèin-n a ugitado constantcinciitc.
Ò espirito nacional, ao cuves do perder a vi-
vacldndo antiga, cada vez mais se liitciislfl-
ca: a lliifiua, a literatura, as artes, a rollgliio,
as tradições, as crenças, os usos c cosluincs,
cònscrvom nqucllti pureza do oütr'orn, incoii-
fundlvcl, dlslincla. SienUicwicz "escrevo pa-
ra fortificar os corações"; Zamciihofl', para
hnrmonlsar os povos; Padercwski procura, nn
harinonia dos sons, purificar lis almas, li* a
esperança <lo renascimento que os alenta c rc-
vigora, que os vivifica c anima. Ii assim, gc-
rações c gerações transcorrem conduzidas pe-
los mesmos ideucs, através d«s mais vários
accldcntcs.

A guerra nctual, porém, parece approximar
a realisaçáo deste sonho fagueiro. Mas cm-
quanto a Polônia, dividida cm russa, allemã
e austríaca, segue destinos differentcs, os
seus filhos, do selo liemdlto do Novo Mundo,
trabalham pelo interesse da velha pátria. A.l-
sim é que, a J de maio do corrente anno, a
Sociedade Polaca de Auxílios Mútuos c Ins-
trucçáo rcollsoft cm sua sede, nesta cidade Qu(ra_- noticias
do llio de Janeiro, uma sessão, para com me-
morar a data histórica da Carta Constitu-
clonal dc :i dc maio dc 1701, do antigo reino
da Polônia, c tomar conhecimento de nmi
circular vinda da Sociedade Central Polaca
da America do Norte, dirigida ás sociedades
polacas dos Estados Unidos, do Canadá c
das Américas Central e Meridional, tendo por1
fim obter a adhcsão de todas as collcctivi-
dades e individualidades polacas ao niovimen-
to iniciado na America do Norte em prol da
liberdade da Polônia. Aberta a sessão, o Dr.
Wcncosláo Tcodorl-owski leu a supra-citada
circular norte-americana, que diz:

"Compatriotas!
A guerra que, transformando a nossa pa-

Iria num cemitério sombrio, abriu inuunie-
ros scpiilcliròs novos, que, sangrando as veias
polacas, deltas fiz correr rios de sangue, e
(pie deixou apenas ruínas, entulhos e cinzas
dos milhares das nossas cidades c aldeias,
não deixou indiffcrente á nossa causa os co-
rações dos diversos povos, pois de todos os
lados ouvimos a pergunta: que será da Po-
lonia? como lhe serão recompensadas pela
humanidade as crueldades conimeltiilas con-
tra o mais infeliz dos povos c que clamam ao
céo por justiça'.'

E a França, a Inglaterra, a Itália, os Esta-
dos Unidos, enifim, todo o mundo civilisa-
do pergunta com mais freqüência: que pensa
a Polônia, como imagina ella o seu futuro,
que é quo cila exige c espera?

E a 1'olonia nada pode responder!
Da mesma forma como ha quasi um sceulo

c meio acha-se ella amordaçada pelo captivei-
rio, c poderia livrar-se por uns instantes d:i
mordaça, si sc confessasse ao lado de um dos
seus inimigos eternos.

A Polônia, no entanto, ainda não pode re-
sponder á pergunta que lhe fazem os povos
amigos, recaindo esta resposta sobre os seus
emigrantes livres e especialmente sobre nós,
polacos da America, cidadãos de um paiz li-
vrc, que sempre defendeu os perseguidos e
opprimidos c que não deixará de soecorrer
a nossa pátria.

Somente nós, emigrantes polacos vindos do
reino triparlido, podemos declarar ao Uriivcr-
so livre e francamente, cm nome de Ioda a
Polônia, que ella exige c deve exigir a uui-
ficação de todas as suas terras, a liberdade e
não a dependência — pois outras condições
eqüivalem á continuação dò assassinato que
hn um secuto e meio se vem praticando con-
tra uni povo inteiro.

Compatriotas!
Reunindo as forças dos quatro milhões Je

polacos dos listados Unidos, do Canadá c das
Américas Central e Meridional, devemos con-
seguir que a questão da 1'olonia venha a ser
a ordem do dia deste hemispherio, e deve-
mos a todo o transe obter o seu apoio ua
próxima Conferência da Paz,"

Actualmcnte quasi todas as nações se iu-
teressam pela libertação da Polônia, convenci-
das de que a Europa jamais gosará uma p.iz
duradoura emquanlo suffocaí sob o absolu-
tismo as aspirações dc um povo altivo, civi-
lisado, que quer ser livre c independente,
Dous Estados, porém, de um modo positivo,
pela voz de seus parlamentos, mostraram o
desejo de ver a Polônia independente: são
os Estados Unidos e a Itália, para não fa-
larmos na França, que sempre lem sido a
sua maior aluada.

V, Ex„ Sr. conselheiro, bem comprcliciide
quão justa é a pretenção deste povo que foi
por quatro séculos o baluarte da Europa ou-
dc se quebraram as ondas do barbarismp. V,
Ex, bem sabe quacs os direitos que lhe assis-
lem para reivindicar a sua independência. A'
Polônia deve o Üccidente a salvação da chris-
Unidade que, si não fora a bravura dos pó-
laços, ao choque dos bárbaros vindos do
Oriente, teria perecido como pereceu o co-
losso romano depois da partilha e morte de
Theodosio, no quarto sceulo da nossa era,

Mas si a Polônia salvou da mina a chris-
taudade, fora o mesmo dizer a civilisação. Co-
mo então poderiam os Estados civillsados do
século XX negar-lhe justiça, quando não bas-
tasse a gratidão?

Demais, são os próprios belligerautes quelhe prometteni a libertação, sendo conheci-
das as idéas liberaes do czar Nicoláo II paracom .o povo polaco.

Emfim, considerando a dolorosa condição
deste povo sofredor mas indomilo, V. Ex.
nitidamente verá ser o mais infeliz desla
guerra. Combatendo por uma causa estranha
á sua, scindido em polacos russos e aústrò-
allemães, mutilam-se,' coagidos, numa luta
frhlricida, regando eom o próprio sangue o
solo da pátria desolada! Nem ao menos oconsolo de "pro pátria mori", sinão o cruel
sacrificip de irmãos cm holocausto a estran-
geiros que são seus impiedosos senhores ccujos avós foram seus ferozes algozes.

Compeliidos, pois, pelas cireumstancias aeste transe de amarguras, fraccionados e lan

Um aspecto da situação
I.ONl)Itt:S~"Ú NOITE) — O communicado

official, publicado hontem, á noite, em \ Icnnu,
informa quo a» tropas austríacas foram obrí-
l-adiui, devido ii foilo prcsBÜo ihm riiutalcua, a
recuar para oii,lo na r.:.lãu do Oraovn.

Bata confiimàu é confirmada pelo com muni-
cado ofliclal allcmüo, no qual sc dtz: "Os ru-
matcos tomaram a offonslva nn região do Be-
liolcn o nanharam terreno nua proximidade» dc
Orsova". ,

Do Ducarcst dizem que a -situação cm .todas
t,s frentes dc batalha prosegua muito favorn-
vol. Na Tranaylvanla, apezar da resistência
obstinada dos nuHtro-allomSes sob o comman
do dc von Falkenhajn, o» rumaicos fizeram
alguns progri-ssos. .

Nn Dobrudja a situação apresenta ligclrnn
modificações. As tropas riímalca» retiraram-
co da margem direita do Danúbio, entre Kust-
Cliult o Tutrakan, devido ao terreno não lhes ser
favorável por causo das grandes cliuvaa. O oli-
Jccllvo do Estado-Mnlor rumuico tinha sido,
lambem, já alcançado, qual era o do distrair
a attenção dò von Macltcnscn no littoral. Ofl
rumnicus voltaram a oecupar a aldeia dc Nc-
"¦¦•c-*** . , „¦ • . ,

Segundo, ainda, o communicnilo oificiul ai-
lema», as tropas do von Mackcnscn rechassa-
iam os ataques dos rucso-rumalcns a oesto da
estrada de ferro do Vala-Orman a Cobadin.

Um «otfolado» pela Justiça
«em o A NOITE queixar «o

do um •¦opívAo
Vcln « noss» ndncçao" o Sr. Avelino J<j<4

Machado Juulur o no» contou o oflso, Vjrüa-
deiramciile edificante, occorr.do no carloilo
da 1' Vara Federal.

Tendo o Sr. Avelino nrromolado, om prv
tn dnquello JiiIüio, uns inovei» ponnorndo» a
Iim parllculnr, com exceul vo fiscal, pala
quanlla do 4üll», íol-llie dito que, para d0 •

iuu.u» de omolumonlos do jul/, do «scrlví'),
V\l, delxusso mais IQ0«. Dolxoa, pol», ¦'
Sr, Avelino, em poder do escrivão, a quun-
tia do fiiJtiíuuii. ,„

Indo liojo li. resolver sobre o puitamento
do maiida.lo, JA prompto, com a nssl«nuturn
do Juiz. o escrivão principiou com oyoslv»,
dnndo-llio n perceber que o custo do mau-
dado Importava "niniiiMo'' mesmo.

0 Sr. Avelino, embora iichasso excessiva a
cobrança. 1003 por um simples mondado, po-
liu no escrivão ospoclfícasso à inargcn,
como ó de praxe, n importância dos onw«
lumcnlos, pois do contrario dlfff cll li s»
ria promover a prestação do contas o quom
o Incumbiu dc arrematar aquellcs inimovcii.
O dinheiro nfio era seu, ponderou.

O escrivão exasperou-se. >no quiz cscie-
ver A mnrrtom o "quantuin" dos cniolunieii-
tos o. a jirofcrir desaforos, arremessou so-

bre n mo«n a nota do 1009, nao «luçrcui.J
mais receber cousa alguma, umnorn-.dli.w»
mn' o custo do mandado era du twuuu.

Foi este f.icto escandaloso que nos con-
(OU o Sr. Avelino, i-trnnhnndo que uni cs-
rivão", c nfio um "officlnl do Justiça», lhe

milücssò cobrar por um mandado, cujo custo
?,no passaria dc 259 u 809, a quantia dc

13 resolveu o queixoso depositar cm nossa
redacção os (i::í, em quanto o escrivão arh.-
trou as custas, para que os distribuíssemos
POEsttio,0 

pofs, esses 0»8. cm nosso poder, A
disposição da irmã Paula

Noivado em luto
O rolaforio do cpinio podo

a prisão preventiva do
Bnoilio Filho

O Dr. Johò Cardoso, delegado do 18' distri-
cio. remotteii hoje pura Jul/.o o luquerl o
ibJrlo 

"obro 
o covarde e brutal nisossluato

Uo inreiu joven ilozeiiuo rerein uu i'i»««»»"
do. noivo da senhorita Uuoltt;-UmIIIo a SI-
v pilo Irmfio desla moça, José Uas lio - da
Silvo ilunlor, fado quo tanto Impressionou n
„ , l«níln D raUlorlo estuda Ioda» as pha-
sè. Io crime o os depoimento* nrestttüo» no
Inquérito, .salientando o papel do assassino,"cnlnua 

foragido. A arma do quo o lio
«o serviu, uma corablnn de Brosso calibre,
cllc a levou na fuga ou Jogou forn..

Termina o trnbnlho pedindo o Dr. Cardoso
n nrlsfio preventiva de Jinsl Io Filho, como In-
curso uns penas do crime de morte.

¦ mymm ¦

A Moda e Mme. Guimarães
Orando» "ntclicrs" de alta costura, nxe-

cuçfio rigornsa dns ultimas novidades 0 nva-
v o du modelo» artístico» o orlglnncs, n
ncU.nl modn.' lísncolnlldado cm vestido* dc
casamento, "splreo", pronionndo e lalt-
]"„;';" 

"(ininil 
PriN Pari». IOOOí l.ondro» 1U14

o Mérito Industrial.). Itua S. Josín. 80;
lei Central -1.001. Próximo a avenida HIu

Bwnco. ^.L

O caso <Ha ssinllior en-

m ias?

Interessante leilão de
antigüidades e objectos

d'arte
Í3* Effecluou-se hoje, no ormnzom do lei-

loelro Virgílio, este imptirtantissimo loilíio,
sobre o qual tivemos honlcui oceasião do no..
manifestar. lira pouco mais dc meio-dia
quniido lf« estivemos. O seu vasto amazem
reBorflltnvn do numerosa clientela, constitui-
h, do eseol do nosso meio artístico e dc colle-
cctonndorcsi que com ardor disputavam \c -

(ladeiras preciosidades, entre os quacs nola-
inos: Dr. Alfredo l.a>;e, Dr/ HÇBOyBarros,(Com-

Quem teria vestido o cadáver?
Estabelecida quo rol o "caiisn-niortls"-do

mulher encontrada morta sobre as pcUras
do cães da avenida Beira-Mar como iisphy-
xia por siibmcrsâo, veiu coiifirmilr mais a
iiypothcse. do suicídio, uue, provavelmente, 

sn
deu por dlfilculdndes de vida com quo cila

provado pelos papeis que po*-
recortes de an-

onde se dizia precisar dc uma em
lutava; isto
suia, com endereços vorios e
núncios onde se dizia precls
P 

A 
"sua 

identidade não poude ser rcslabelc-
cida continuando envolto cm mysterlo o
ler o corpo dado entrada no necrotério ycs-
lido, quando, diz a policia do 5° districto,
elle fora encontrado nu. Ninguém sabe ex-

pYlcor esse curioso caso. que bem merecia
mais attenção da policia.

i r*VS"—

LONDRES, tí (A. A.) — Noticias de Bu-
carest dizem que os búlgaros tem atacado
inutilmente as posições ruuiaicas cm llohora
o Habowa.

LONDRES, 6 (A. A.) — Está travado um
importante combato em Tutrakan, sendo as
vantagens do encontro favoráveis aos rumai-
cos.

i —a» ¦»>»» i— i
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

NOS BALKANS
¦<¦».,»

Ao longo da frente

LONDRES, ti (A NOITE) — Informações de
Salonica dizem quo o avanço dos alliados na
ala esquerda proseguo rapidamente na dirc-
cçãa dc Monastir. Os servioa por um lado o
os francezea o russos por outro, atravessa-
ram cm diversos pontos o rio Cerna nas rc-
glõcs do Dobrovcnl o do Jíroda. Os alliados
ntliitgiram as encostas do» montes Baba, que
vão conquistando pouco a pouco. Altiniíirani
lambem os alliados as pequenas cidades de
Buf e Popli, que foram reconquistadas e çlic-
garam aos arrabaldes de Xcgotchani, vinte
kilometros ao aul de Monastir. As operações
prosejuem, como so vê, com garnde suecos-
so c rapidez, apezar do frio intensissimo que
ali faz.'

Entre o Vardar c o Slriima também as tro-
pas britannicas e fraucezas alcançaram no-
vos c importantes kucccssos, principnlmeiile
as primeiras, quo continuam a avançar se-
bro Seres.

Os suecessos dos inglezes '._.-;| • '¦ 
\ ;'

inendndor Unstos Dias, Juup ijo uge», y»> j 
=•

Araújo Silva. Dr. Tobias Monteiro, Dr. I'.u-

itnio lVichard. Mr. Lafoiit, Dr. ( aleno Mar-
lios, I.inneu dc Paula Machado, JIr. • redcrico
de Almeida, Salvador Sereno, 11. (.astro Ma.va
Pilho, príncipe de líclfort, conde dc Paraná-
nua Dentre a compacta massa dc licitailtço
foi com difficuldnde que pudemos distinguir

Por ser grande o numero de lotes, não foi

possível terminar hoje, continuando ninanha,
ã 1 hora da tarde. .

Entre as muitas cousas que serão venulUOS
amanhã, c que limitem nos escapou de men-
cionar, figura um rico anel inaçonieo, que.101
do grande estadista Saldanha Marinho. Será
vendida também uma valiosa tela (le l*rago-
nard, representando unia cabeça (lc joven,
quadro este que é acoinp'anhado de Uocumeii-
tos de. autlicnticidade.

¦ ¦<»r* ¦

Ouaíro prêmios de 50 contos
—amanha—

Centro Loterico RuaSnciiet, i

Wã© se? apuradas as
cansas do ssãiclâto âo

Narcoíisado ?
—»

A policia está apurando o
caso

O major Bandeira dc Mello, inspcclor <U
Segurança, procede a diligencias para apu-
rar a queixa recebida hontem do Sr. oon-

Vão ser convenientemente esclarecidos, co-
mo dissemos hontem, pela policia, os motivos
do suicídio do corretor Theodoro l.obo. _

As autoridades policiaes da 1» delegacia au-
xiliar antes de outras formalidades, ouviram
nela noite de hontem o liador do suicida, que
foi quem pediu a abertura do inquérito, acoi-
retor dc fundos da nossa praça Paulo Bcila.
O depoente, depois de fazer elogios aos an-

Um escândalo
policial!

¦ ¦ >

Uma defesa desastrada
Defendendo-se dn accusiição de, cm atlcuçüo

a loIleltnfOc» politinis, tor reformado o des.
iiucho de mn delegado do districto, o Sr. Ur,
chefe da policia escreveu aos Jornaes um»
nota que termina com estos dons períodos:

"As disposições em que o Sr. chefe
de policia se oslribou «fio e>tus: (de-
ciclo u. ti.¦liu, dc im do março du Pjuij
nrt. .11: O chefe dc policia oxorco 111
suas fuucçãcs o nttrloulçôw "dlrecl*
incute, quiiudo assim entender neeessn*
rio no serviço publico". Art. 321 Com»
jicte uo chefe dc policia: n. III "avo-
cni- qualquer inquérito" Instaurado nas
delegacias e liem assim "exercer dire.
ctamuule todas ns attriliuiçòcs" com.
inotldas ás delegacias auxilloros o de di^
trlcto.

Nilo foi, pois, pelo seu poder do hlc-
rurchlu proprlnmcnto dito que o Sr, clic-
l'o du policia agiu. Tal poder não tira
competência legal a quem u tem; foi,
sim. pela sua capacidade dc "avocar

qualquer inquérito" o do "exercer dl.
rcctniiionte todns" as altrlbulçôos com-
incltidas ás delegacias nuslllaros • de
districto."

T'raucaiiientc, podia-so esperar dos apregoa-
dos talentos jurídicos ou jornalísticos do Sr,
Dr. Aurcllno Leal, defesa mais feliz, ou menos
infeliz. Esta que acima está, não acudlrln «o
mais desastrado supplculc.

lista claro, cvideiilcmcnto claro, cvidcnlis-i-
mamcnlc claro que, quando o regulamento au-
turisou o chefe a exercer "dircctanicntc" o
cargo, ou "uvocar qualquer Inquérito", não
lhe deu a faculdade dc revogar despacho, cm
auto dc flugrante depois de classificar o de-
lido, pnra ser dada a nota dc culpa, mesmo
que tenha sido mal classificado o delido, cr-
radamente ou propositadamente, como no caso
cm questão.

(.inundo muito sc coniprchcndcria que cm ma
caso «lc escândalo publico ou dc injustiça ll.i-
grante, o chefe avocasse os autos paro, pro-
seguindo, cm inquérito, procurar sanar ns ir-
regularidade» contidas no mesmo, remetten-
do, depois disso, com urgência a juízo compe-
tente, unieo que podo reformar despachos des-
sa natureza, por só a cllc compelir o julgar
quaesquer delidos." 

Assim, como consta da nota dc S. Ex. ficou
plenamente confirmado o facto de ler S. Ex,
reformado o despacho do seu delegado, em-
hora com o seu acto tivesse S. Ex. feito jus-
tija no increpadn dc um delicio que não havia
praticado,

Como a questão foi collocadn, è que não poda
ficar. Ou S. Exi achou motivo contra o acto
do seu delegado, tanto que reformou o mesmo,
c nesse caso devia tcl-o punido, ou S. J*lx. o
fez sem motivos e, nesse caso, o delegado ó
que sc não devia sujeitar á situação imposta
pelo seu chefe.

O certo é que os dous incidiram — o chefe
cm erro e o delegado cm evidente mi fé.

da
quci

stancio Naves, agente conimercial, que
clarou ter sido nareotisado num trem
Central e furtado cm tiSOÇOOO. .

Ao que parece, 110 entanto, o queixoso 101
victima de um "conto do vigário".

LONDRES, 6 (Havas) — Communicado of-
ficial sobre as operações nos Ballians:

"O inimigo manteve-se hontem em complc-
ta inaclividade na Unha do Struma, onde re-
ccnlcmente fizemos tres officiaes o 339 sol-
dados prisioneiros. A» nossas tropas oecupa-
ram sem perdas as localidades dc Ncvòlyen,
evacuada pelo inimigo após ligeiro bombar-
deio,"

Os progressos dos alliados •
LONDRES, « (A. A.) — Üs servTós apode-

raram-sc do monte Nid/.c-Planina.
LONDRES, (i (A. A.) — Os teuto-bulgaros

perderam Jcnilteni, quo foi oecupada pelos
inglezes.

ISi ^SOf '*P" «c
A ITÁLIA NA GUERIIA I•».».&. t

Ao longo da frente '.•i'>-.^
ROMA, ü (A NOITE)' — 0 ultimo commti-

nicado do gíiicral Cadorna informa que ai
tropas italianas rcpclliram no vallc do Tra-
vignolo, no dcsfiladeiro cio Bricon e no vol.le
do Alta os ataques dos austríacos. Os alpi-
nos reconquistaram todas as posições que
haviam perdido no dcsfiladeiro do Bricoii.
Os austríacos contra-atacam ali com gran-
de violência. No alto Cordevole, por uma
acção de surpresa,, os italianos apoderaram-
se de uina importante posição.

A artilharia austríaca, completamente des-
norteada, bombardeou, causando-llies da-
irmos, as aldeias de Sano, Valadigion, Fpen,
Avaltri, alto Dagano, Timão, Pallaro e ou-
trás no valle do 13ut o também Gorizia. A
artilharia italiana respondeu, destruindo oi
acampamentos austríacos nas regiões do
Yirgaum e do Carso.

Os hydroplanos austríacos atacaram, sem
nenhum resultado, a estação dos bydropla-
nos italianos em Grado e as novas posiçõej
na região dc Monfalcoue.

ROMA, () (Havas) — O ultimo communi-
cado do gencralissimò Cadorna diz que as
tropas italianas repelliram, durante a noite
de il do corrente, vivos ataques inimigos
contra as encostas meridionaes de Col-
Bricon.

Na manhã seguinte, porém, depois de in-
tenso bombardeio, conseguiu o adversário
retomar unia posição avançada que os IU-
lianas haviam conquistado no dia 3 em di-
recção a Col-Bricon Piccolo.

Os italianos repelliram ainda um outro
ataque inimigo contra as suas posições nas
encostas do monte Sief.

Nos outros pontos da linha de frente es-
tiveram empenhadas acções de artilharia,

¦ ^i mmm «a» m
NAS FRENTES RUSSAS

ESYL DE CASTRO
== m\m DE MINHA VIOA ==

ticciícntcs lío morto, a quem conliçcía ha lon-
cos annos, seguindo sempre os seus passos,
declarou saber que Theodoro l.obo fazia uma

grande operação de apólices da Prefeitura dc
líello Horizonte. Sabe ainda (pie o corretoi
em questão era auxiliado nessa transacçao
pelo coronel José Alves Peixoto, relacionado
nn Rccèbedoria de Minas, e o Sr. Edgard (.os-
ta, nas operações que o mesmo fazia com o
C'(:'omo"iuixiliares de cscriplorio o corretor
Theodoro Lobo tinha os Srs. .Cionlhier i:Ia
lincha, Alberto Lamdcberg c João Dahle, que
vão ser ouvidos no inquérito.

O Sr Paulo Berla terminou as suasdeela-
cs dizendo que ultimamente o cscriplorio

do corretor Theodoro Lobo era pouco frequen-
tado pelo seus clientes, resolvendo o corretor
a maioria dos seus negócios nos bancos c mes-
mo na rua. __^»^*-*s*s» —

Pede-nos o Sr. Antônio Carlos, "leader" da
maioria da Câmara dos Deputados, declarar
que "jamais fez ao Sr. chefe dc policia uu a
qualquer delegado pedidos relativos a pessoas
que sc achassem sob a acção policial".

No entanto, S. Ex., no caso dc que trata-
mos, aliás com toda a razão, pois que a po-
licitt exorbitara cm suas uttrihuiçõcs, inter-
veiu, não protegendo, c a verdade, "quem,
estivesse sob a acção policial", mas fazendo
ver o absurdo que era praticado p:'la mesma
policia.
r—— ¦ <»» iiam Gumo c^s:

Comp. rua Ssca dtcliccolate, sò de Lihcrui
jctembro. n. 10?

¦ ¦ ¦ ..ii. ¦——  i m%&&
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O CASAMENTO i
«...o que eu almejo é amar alguém, com
toda a força tio meu temperamento, que
me comprchenda, e que saiba dar o devido
valor á graça que eu lhe fizer do meu
corpo, de todo o meu eu!...«

Este livro dc estudos psychologicos
terá um prefacio adaptado de Mareei
Prévost. A sua acção passa-se nesta ca-
pitai, Petropolis com escalas pela terra
cio cale.

I A Sauàe da Mulher 1

1 INCOMMODOS DE SENHORAS I

-— ?—-uo»—« "

Um experiência no Club de
Engenharia

Communicam-nos*-
"Rcalisa-se amanliã, ãs 1G horas, em nm

dos salões do Club dc Engenharia, a . expe-
riencia publica de um npparclho clectrico au-
tomatico, destinado a dar alarma da violação
de portas c janellas ou outros logares de aç-
cesso, invenção do nosso patrício Sr. dose I e-
reira Palma. Para essa experiência loram
convidados o Sr. Dr. chefe de policia, os Srs.
1" e 2o delegados auxiliarcs e o inspector oc
Segurança Publica. O Club de Engenharia no-
meou o Sr. Dr. Floresta de Miranda para as-
sistir ã experiência c dar parecer, que será
opportunamente discutido pelo conselho oi-
rector dessa douta associação".

i ¦«liir» —

Popbemrâzer...
Foi roubado quaiulo salvava

uma vula
O Sr Arv Zalmnr, residente ã rua General

Câmara n.'llt, c positivamenlc um homem
íCTc'n'do"se 

atirado ao mar, no cáes Pharnux,

para morrer, a rapariga Alayde Peçanlia, par-
da com 20 annos, residente a rua General
Cahlwell il. 810, o Sr. Ary ali.rou-se taniticm

PaGoiiscg\mVÔ. Mas, como em terra deixasse
o paletó", delle roubaram-lhe 200ÇOOO..

Alavdc foi pnra a Santa Casa sem dizer por
que queria morrer c o Sr. Ary, para o
triclo, por ter

Promoções no Exercito
Reunida iio.ic a commissão dc promoçõc'»

do Exercito, sob a presidência do general
licnlo Ribeiro, fez us seguintes propostas:

Na arma de infantaria — Com a reforma
do capitão João Jeronymo Pereira Leite, por
decreto dc 4 do corrente, resulta uma vaga
deste posto, que, por ter sido a penúltima
preenchida ror antigüidade, compete, po1*
estudos, ao i" tenente Ildcfonso Celestino
Pessoa Monteiro, ao qual cabe classificação
na 3" companhia do 20'' batalhão do í)° re-
gimento. Desta promoção c da reforma do
1" tenente Arnaldo Carneiro, por decreto de
«t do corrente, resultam duas vagas desta
posto, que, por ter sido a penúltima pieen-
cliida por antigüidade, competem: a primei-
ra, por estudos, ao 2° tenente Álvaro Agri-
cola Soares Dutra, c a segunda, por anli-
guidade, ao 2o tenente Manoel Veríssimo da
Costa.

Destas promoções c da reforma dos seguu-
dos tenentes (iastão da Costa Pereira e Eeo-
vegildo Alvares dos Prazeres, por decreto de
i do corrente, resultam quatro vagas deste
posto, que compelem aos aspirantes a offi-
ciai Olympio Ealcqnicre da Cunha, Antônio
dc Alcneastro Guimarães, Tellino Chagas
Tollcs c Valovio Braga.

. , «J|8t» —

Qucreis apreciar bom e puro caio? I
Só o PÊPAGAaO 1

í» dis-
sido roubado.

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.

...,. -_ ,. . -*>*»¦ «— ,i —

Peio álcool
— E' nm doido furioso 1 Fugiu agora da

casa de saúde e anda a perambiilar pela rua
Rny Barbosa.

O caso era sério. Não era a primeira vez
que diziam fugir loucos daquella casa. Po-
mos apurar. O "louco" era um humilde
"pão d'agi.ia", que acabou preso. E, como
esses, teriam sido os outros "loucos" fugi
dos do maniconiio...
.. ¦ ^a>» ¦

J)p. Pimenta <le Mello- rfeS
a. 5, ás 3 liarat. — Ilesid. Atlonso Penna n, 44

çndos a arena, fuzilados si se recusam ao as-sassinio de irmãos, aguardam os polacos otermo da guerra. •
Comtudo, só unia recompensa esperam di-

gna de tão acerbo soffrer: — a unificação
com a independência. União sem liberdade— ú a oppressão sob um só lyranuo Inda-
pendência sem união — ia fraqueza:'» dis-eordia, a lula intestino.

A V. Ex. entregamos os destinos da nos-sa pátria, que sao os nossos próprios des-Unos. A restauração de um Estado pela vozda justiça só pode compelir a uni prcdcstl-nado — a quem a posteridade se curvaraagradecida."

Curadagaguez
e perturbações da palavra e da voz

(proc. do prof. Gutzmann)
DR. AUGUSTO LINHARES

Especialista em garganta, nariz e ou-
vidos. -Cons. r. Urugiiayana 8 (sobr.)

Uma l®m& ^aa© compus
ísessüs o seu estafio

De Riga aos Carpathos

Rmamhã quatru promios de
50 contos

Centro Loterico tina Sachct, i

Elixir de Nogueira — Único que cura syphilis

LONDRES, 6 (A NOITE) — Telegrammas
de Pctrogrado dizem que a luta ' 

prosegue
muito intensa ao sul da Volhynia, ao norte
da Galicia c na região do Dnicstcr.

As tropas russas fizeram, no Slota-Lipa
superior, novos progressos, capturando al-
guns milhares de prisioneiros. Mais ao sul
atravessaram as cabeceiras do Narajovlta e
continuaram no seu avanço para oeste.

Nas duas margens do Dniester, os ruossos
estão atacando com grande violência as po-
sições inimigas nos arrabaldes de Halicz.

Nos Carpathos os russos e rumaicos ava" •
çam ao longo do Hystrilza.

A pressão contra Halicz

LONDRES; C (A. A.) — De retrogrado
informam que os generaes russos SaUaroff
e Tchcrbaclicff ameaçam, enm grande pies-
são de tropas c bombardeio do artilharia
grossa, a cidade e praça forte dc Halicz.

A travessia de Narajovka

A's primeiras horas de hoje a nacional de
cor parda Irene Joanna, com 24 annos, sol-
teira, cozinheira, residente ú rua lluenos Ai-
res n. 41, procurou o commissario Mario, ue
serviço na delegacia do 4» districto policial,
pedindo-lhe uma guia para a sua internação
no Hospital dc Alienados, visto estar sotfren-
do das faculdades mentaes. Apezar da origi-
nalidade do pedido, o commissario nao tardou
em altendel-a, pois de facto era uma louca.
- ¦ mnm* '

Ciganos populares, dc
liniio llio Novo, para
SUl) réis, cora valiosos

Nft
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O DIA MONETÁRIO
Pela manhã os bancos sacavam ás taxas de

12 7|íi2, 12 Ijl ç 12 9|32 d.; apenas no Brasil
c no (^ily, no correr dò dia, o cambio tor-
noii-sc mais fraco, vigorando as taxas de
J2 7j:í2 e 12 114 d. Os esterlinos foram ven-
(tidos a 20? c as letras do Thesouro com
7 1|2 "Io de rebate. A Bolsa leve. rega-
lar movimento para as apólices da ctnii*
são de 1912, \endendo-se 257 a 772!?, e para
as do 13. d.i Hio, de 4 °|°, com negócios
para 200 a bã',i. Entre os papeis de espa-
colação vonderam-se 400 acções das Loterias
a 12?, 300 das Docas dá Bahia a 23!?, 200 Ua
Noroeste do Brasil a 309 e da Ilude Sul
Mineira 400 a 32?ü00 e 100 a 838500.

¦¦ ¦ ^tfl»11 « ¦ —,.——¦¦», ««••

"São Lourenço" -
brindes. LOPES SA' &. COMP.

FACULDADE DE MEDICINA

LONDRES, C (A. A.) — Os russos con-
| seguiram forçar o rio Narajovlia,

O Dr. Aloysio de Castro
reassumirá amanhã o

cargo de director
Tendo regressado hoje do Rio da Prata,

aonde fora como delegado brasileiro ao Con-
gresso Medico de Buenos Aires, o Dr. Aloysio
de Castro reassumirá amanhã, ao meio-dia,
o exercício do cargo de director da Faculdade
de Medicina. Por essa oceasião o corpo admi-
nistrativo daquella escola superior fará a
S. S. uma manifestação de carinho e satisfa-
ção pelo brilho com que elevou o nome do
Brasil nas Republicas visinhas.

» —'n*Ty"" ¦ — . . .

Uma creancinha cae de um
segundo andar, ficando

á moríe
Foi a imprcvidcricia/a inconsciciícia dos que

por ella deviam zelar, que lhe causará talvez,
n morle. Deixada por sua mãe, que, parece,
n abandonou, a pequenita Nadir, com qua-
tro annos, ficou entregue aos cuidados do Sr.
Ii. de Goyc-Meycr c sua esposa, de nacionali
dade franceza, residentes no 2" andar do pre-
dio n. 47 da rua Visconde de Itaborahy.
Hoie, saiu o casal, deixando, só, a pequenita
Nadir, Traquinas, viva, a menina aproveitai*;
do-sc do descuido dos seus protectores, que,
além do mais, deixaram as janellas de frente
da rua abertas, chegou-se a uma dellas. Dahi,
a um movimento em falso, caiu, vindo bater
cm cheio contra as pedras do calçamento da
rua. Foi um baque surdo c brutal.

Pessoas das casas commcrciacs próximas cor-
rcram a soccorrcl-a, chamando a Assistência,
que, prompta, a medicou, ligando-lhe as ira-
cturas varias. Em vista da rapidez dos soe-
corros ainda viveu a infeliz menina, que foi
internada no Hospital São Zacliurlus, onde a
cercaram de todos os cuidados.

Não ha, porém, esperanças de salval-a, ten-
dò entrado cm estado de coma.

A policia do 1" districto soube do facto,
chegando á delegacia mais tarde, o casal Meyer,
quê, sabendo do desastre c reconhecendo a
culpa de sua iinprevidcneia, mostrou-se deso-
lado, tomando medidas de protecção á infclizi-
nha.

Nadir, é de côr pardo-elaro, tendo ha me-
zes siilo entregue á família cm questão por
sua mãe, que, nunca mais appareceu.

»—«gat— i ..

Dr. Francisco Eíras j 
gm_^Tk

docente ita Faculdiiiíe—2 ás b horas) o L V 11) 03
A Clinica da manliã — ás 10 "uias—continua, como

seinpie, franqucaila a qualquer doente que deseje diini-
ntiiçào ile preços, 1\üa S. José n. 01.

O CAFE
O mercado de café abriu hoje um pouo»

mais fraco, vendendo-se o lypo 7 nu ba*e ^;
99700 por arroba. As vendas do dia foram
apenas para 4.322 saccas, das quacs 2.753
pela manhã e 1.509 no correr do dia Em
Nova York a Bolsa fechou honlem cm bii-
xa dc uni a quatro pontos e hoje abriu Iam-
bem em baixa dc quatro a dez pontos. Hon-
tem entraram 17.153 saccas, embarcaram
14.520 c o "stoeli" ficou em 349.270 succasl
— .H..I-— .ii ¦ a ^ifrft» ¦ "—

cura as inflammaçôcs do|
olhos

[ bllixir de Nogueira — Miliiaras á* attestados

Chapéos
A casa Almeida Rabcllo acaba dc receber

os novos modelos de chapéos molles da casa
GEIiOT, com um variado sortimento em cores,
as mais modernas.

COHL.YRSO
MOURA BRASIL nu. ür^ynna. S7

» -^«w*— —

Uma vagano Acre
Ao Sr. ministro dn Fazenda solicitou su*

exoneração do logar de encarregado do pri*
nieiro posto fiscal do Alto Acre o Sr. Aü-
gusto Lobo.

i «W» —¦*-"

Morreu sem assisten-
cia medica

Em um bai ração da rua .losé Ilygino foi
residir ha tempos o operário Henrique da
Conceição, de 30 annos, brasileiro « viuvo,
Henrique andava adoentado, vindo a falte-
cer hoje repentinamente, sem assistência
medica. O commissario Corièa, de serviÇQ
no 10" districto policial, tomou as provldcm
cias necessárias, fazendo recolher O eada-

4 ver ao necrotério publico.

I
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Malto Grosso agita!a guerral 7 
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UM BILHETE REVELADOR

A policia procedo a uma
busca no cofre do

morto
¦ * pausa do suVIclln do eorrclnr Tlionilnro
limo qiie varou Iratflcoincnle, em um dis»
i,.,ic'-, com" «o SliliC, " craiien, .'inu uma
íila 

'nlé 
!wlo era envolvida no mnls nlis.i»

jnio* invilcii... As penqul/us principaes d"
nnliciu ci.m.%'iirlain por uma biiscniio cofre
lu morto, «juu te reollsou Ha lorde no es-

K^'„ è Wy^W___M*"l¦li f SPPp*
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„ i.usca /.o ro/rc do suiciila

frlplorio da run da Alfândega n. 7. F.s-
perava-sc encontrar talvez uma justificativa
«Jo suicida.

Pouco mais ou menos ás 15 horas chega-
varo aqucllc escriptorio a policia, represei.-
tada pelo Dr. Leon Roussouliòrcs, 1" dei,.*-'<ado auxiliar; o Sr. Paulo licrla, Dr. Wil-
íamor de Amai ai, advogado das Loterias
Nacionaes, crctlora tle 25:0005 do morto ;
Dr. Alberto Figueiró, advogado «Io Sr.
Paulo licrla; Dr. Bernardo José dor. Santos,
advogado do Sr. Dale, credor de 70:0009;
representantes da Câmara Syndical de Cur
r-tores e o Sr. José Vasques, compnnl.cirev
«ir escriptorio do morlo.

Depois das formalidades Icgaw, procedeu-
M á arrecadação, que. constou dns livros da
(scripluração elo corretor, recibos, uma se;ne
«le notas promissórias por vencer, no valor
total de cerca de 7:0(11)-!; trinta c quatro
apólices da divida pnblien, do valor ile
í:t)0üS, pertencentes a Mine. Ucrllia 1'inlu
liuincs; livro protocollo, cauholos do Banco

ISÍercantil e outro» papeis de pouca impor-
.Iflncia.

Todos os papeis eram examinados minu-
ciosamente. O protocollo, um dos mais im-
'jportantes livros dos corretores, tinha a sua
lescripteração cm atraso. Havia lançamentos
«ú até o dia 31 de agosto. Os canhotos dos
tlieejuog destacados cm operações ciun «
líanco Mercantil não necusnvam sinão a
«luautia movimentada, e por elles foi veri-
¦ficado que no anno de 1015, quando Tlieo-
«loro Lobo era apenas proposto tle corretor,
fizera o mosino um movimento de cerca dc
1,000:000$, o que consideravam os entendi-
«los unia sonima avultadissinin.

Com respeito aos negócios das apólices da
Prefeitura de Bello Horizonte, dc que se fa-
lava como sendo o motivo da trágica reso-
luçgo do corretor c «íuo diziam nioiiliir essa
transacção em cerca de 400:000?, nada foi eu-
.«mirado ao primeiro exame.

Passou-se depois ao exame dc algumas
jartas da correspondência do corretor, quan-
do foi encontrado enlre todas, abertas, um
cnveloppo fechado dirigido no Sr. Paulo
Borla.

Houve um monicnlo de indecisão. Seria
a confissão do motivo que levara ao suici-
dio Thcodoro Lobo 1

O Sr. Paulo Berlá autorisou a policia a
abrir a cana. Era, dc faclo, a confissão
l.á estava em dous pedaços de papel escri-
pios ás pressas c sem assignalura :

"Peço perdão elos elesgoslos (|iiu dou. Er-
rei só. Não ha culpados. Aquellcs a quem
protegi e depositei confiança que cumpram
com o seu dever.. No futuro me. farão jus-
tiça o n todos perdôo. Não i'.a culpados,
iluda mais posso dizer."

: Em outra tira lia-se o seguinlo :'•.Nunca fui um deshonesto, nunca psnsci
em lesar ninguém. Fui victima da ininlia
boa fé. Não culpo a ninguém, eu só l'in o
culpado. Errei na melhor das intenções.
Nunca gastei um real que não fosse meu."

O bilhele foi junto aos nulos da rirreca-
ilação e reconhecida u letra do corretor Tlieo-
doro Lobo.

¦ A' hora em que nos retirámos a po-
licia ainda procedia n minueins da busca,
examinando ioda a escripturação do protò-
,collò.

Todos os objectos encontrados serão ar-
recadados pela policia, com a qual ficarão
alé o final elo inquérito.

Entre os presentes coinnie.utavam-seosprei;
.inizos causados pelo corretor Thcodoro Lobo,
que se. calcula cm alia somnia, chegando, só
.. dn seu fiador, Sr. Paulo licrla, n cerca de
100:000?000, e a situação financeira e dos
negócios do suicida mesmo antes tle ser cor-
i'clor. _ sobre esle ponlo os corhnientnrios
eram os inais desfavoráveis possíveis ao sui-
ciela.

O Dr. ffíou Roussouliéres ainda lioje sc
corresponderá por telcgramina com os ban-
cos da capital mineira c os da cidaelc de .iiiiü
di: lóra, j)in os quaes linha trnnsncções
Iheodnrn iTibo e pedindo informações sobie
nm cavalheiro que se diz negociante de ga-
ilo, no Fstado de Minas, do qual a policia sa-
be o nome e que, ao qne parece, mantinha
grandes Iransacções de dinheiro com Tlieo-
diiro Lobo.

O Sr. Azeredo lamenta-se
e faz revelações...

Durnnle n hora do expedindo d» Senado
ncciipi.ii i. tril.ui.i. « Sr. Azeredo, piíril lr<l»
tar di. pulule:, de Malto (iroSHO. S. lis,
desta vez irainii da rciiui.ciii dos deputados
esliiili.i.cs (lo mi.i lcri','1, renuncia c-ta (|iiv,
de começo, lusa dc violência", Desde honlcm
que tievlii lur Inilndo desse lissumplp, .un*,
chegando nu Sciuulo. encoulriiii i. Sr. Piro*
Ferreira com ¦• palavra. Trata dn mu. «cçüo
pollllca.

Lembra que. por ncenslüo dns "salvações",
foi cont.a cilas, Cninliiilcii por Iodos m
meios e modos ns salvadores.

Salvadores não -- diz o Sr. Pires Fe.'»
ivirn , ilesorüelros...

Ksse aparto fez o (ffelto tlp fogo ua p.»'.-
vo.ii. O Sr. Daiiliii liarei'',.., que eslava a!-
Uni.., enfiou n cnriipuça inlhadu pelo s»'.i
collega mnivshiil e respondeu:

Desordeiros, un»; desordem havia, m:i<
cru aqui.

ti Sr. Ilosa c Silva zangou-se c não ce«-
snvn «le dizer no seu unlngonlsln, com ..
dedo no ar :

V. Ex. ¦•<> tomou cnnl.i do governo dc
Pernambuco pela força !

Não, senhor,
Foi pe1,. força.

Ií assim l.vninu. a ilisc.ilir, :.ó tcnninnii-
ilo o .I.:>I...... i|iiiinilo o Sr. Dantas disse:

Mas ilislll) não clicgllremos a ti.na cou-
clusão,..

Os lympauns soaram c o Sr. Azeredo
continuou ;. onnlysnr a renuncia dos dcpu-
todos mnllogrnsrcnscs.

lín. tlcícrini.K.do i.niilo, quando S. Ia.
Iralava das rcvoliiçtiea na sua Urra, citou a
tio coronel 'Joló Paes c fca uma revelação.

Naquclla ÒtiCasIf.O estlivtl com os revolto-
sos. I) governo federal mandou nina expe»
oição nillil ir, sol. o conimaiitlo tio general
Daiiliis Barreto, no seu Estado, para tlcbcl-
lar os rcvollosos.

Ouvindo e*:i declaração o Sr. Dnntiis
voltou-se nn cadeira.

O Sr, Azeredo proscgiiiu e declarou que
por aquella oceasião deu uma caria ele rc-
commcndnçno nn Sr. lianias llnrrclo para
o chefe da revolução ! E oil.ou para o Sr,
Dantas, liste, visivelmente contrariado, re-
spondeu:

Mas eu não entreguei essa caria...
Mas ètl lh'a dei... — disse o Sr. Azo-

redo. ii, dizendo isso, tratou dn acção «lo
general Carlos dc Campos cm Malto Grosso
Narra que, sabedor do que estavam soffreu-
do lú os seus amigos, pediu-lhe informações
a sua respeita, que nós já publicámos, é a
confirmação de tudo que presumia. Por isso
mesmo foi qne enviou ao general Campos o
seguinte lelogranima :

"Vossa resposta causou-me profunda liK-
teza pela confirmação dns acontecimentos
que se deram cm minha infeliz terra, sendo
impotente vos--:, autoridade' deante das vio-
lcncias que J.âo pudesles impedir, consrn-
lindo que os capangas tio presidente c do cn-
ronel Pedro Celestino, ameaçando de morte
os deputados c os forçando a renunciarem
os seus mandatos, com verdadeiro desresp •'.-
lo á ordem de "habeas-corpus" do egrégio
Supremo Tribunal. Fcliznienle esle neto ó
intcirnmcnle i.ullo pela coacção premedita-
da do general Caetano tle Albuquerque, que
procurava evitar, por Iodos os meios, o pro-
scguimenlo elo processo a qne respondia pe-
mulo a Assembléa. Bem se: que. a elenegi-
ção do '.'habens-corpus'' devia irritar o Irai-
dor c seus asseclas, de modo a lcval-os a
extrema violência, que a autoridade niililav
incumbida de assegurar o regular fiiueei.i-
nanicnlo da Assembléa não pudesse contei-
os cm seus desmandos; porem, o que en já-
mais poderia imaginar c qne sc facilitasse
a rcalisação (Te uni plano execrável contra
uma Assembléa digna e respeitável por t.o-
dos os tiltilos. A resolução dns deputados do
sul ele partirem para suns casas, assim como
a renuncia e"ii massa dos seus collegas, que
ficaram abi, foi sóiiienle porque elles não se
sentiram garantidos pela autoridade militar,
vciido-sc ameaçados em suas próprias vidas,
conforme V. Ex. mesmo reconheceu cm vos-
so despacho. Deplora sinceramente que vo,-
sas inslriicçõcs tenham sido restrictas e que
V, Iix. sc julgasse somente responsável
pela ordem publica, quando o governo de-
terminara que fosse cumprida n ordem de
"habeas-corpus" concedida á Assembléa do
Iislado, cujos membros foram forçados, pliy-
sieaiuenle, :i renunciai' os seus mandato"..
Entretanto, como V. Iix. affinna cm vosso
despacho haver exercido vossa influencia no
sentido de poupar a vida dos meus amigos,
embora não tivesse força para garnnlir o
embarque do vice-prcsidciilo Manoel lisco-
laslieo c tio deputado Trigo ele Loureiro, qtie
quiseram embarcar para o sul, agradeço n
V. Ex. esse neto de piedade chris.tã. Aliei
ciosos saudações. — A. Azeicilo, viec-presi-
dente, do Senado."

Depois o. Sr". Azeredo voltou a Iralar da
legalidade >la renuncia dos deputados, di/.cn-
do ser ella egual á tio Sr, Dnrin, tjtie rc-
m.ncioii o .logar de presidente de Sergipe e,
provando a coacção. foi reposto. Também no
Amazonas o Sr". Bittencourt e vários mem-

c»*»—»-

Os desfalques
Correios

nos
Proscgniu esla tarde o inquérito sobre ns

desfalques nos Correios. Prestou declarações
no processo movido contra a agente Alice de
•Miranda D, Marlinh.i Fraiicisca de Lima.

O concurso cie médicos
no Corpo de Bombeiros

0 Sr. ministro do Interior voltou bojo no
Corpo de bombeiros, onde assistiu no inicio
(Ias provas ornes para o concurso de medico
naqüella corporação.:—h-owi»-.—___________

O Sr. Tavares de Lyra e
os autos do seu mi-

nisterio
O Sr. ministro dn Viaçno determinou nos

tlireclorcs das diversas repartições do seu mi-
1'istcrio que informassem a seu gabinete, com
urgência, qual o numero de automóveis uli-
Usados pelas mesmas repartições, formato de
»uda iun e sua utilidade.

PAItIS, d (A NÜITH) — O precidcnle Poln*
raro enviou hoje paru Snlnnira, ao princi»
pe Alexandre «In Servia, um cnloromi t.l.*-
i:ri.mi..u «li. fcIlcllnçõcH iiclit ri'.'oni|iilhU do
parte do território nacional.

O território serviu rr 'iinuiiUli.il.. ncxli". ul»
llint.ii dez «Uns »'• li... itramlc qui> quii.il iodo o
exercito serviu, não contando com o exercito
iillla.li. qui* ao seu Indo luta, ......I.t.ic já cm
território nacional.

O licroismo do tenor Pltil
rtOMA, fi CA NOITE» -- O* jornnCs KtCln

g.i.niL", elogios ao icimi' 1'liil, quo ncali.i
il.. ser promovido ao pnslo do lunenlo dc ar»
iilhai ia, commaiiilai.le dc l.nlcrin,

o lenor 1'hil ciinliiva no .Mctriipnlllan d.*
Nova V.irli, quando ,rehcnl»ii a guerra. Im-
nn ilial.iiiiciilc. vslu para a Itália o alistOU-Sü
como soldado no Hxerello. Tc. gnnlio, pela
sua hraviira, Iodas ns promoções nos cumpoH
.lc hiilnllin, A '-ua ultima promovilo fui devi»
da ás suas façanhas ii• • • combates do monte
San Mlchele.

A pirataria allsmú
NOVA VOKK, ti (*- NOITIJ) — Itailiucra-

pham «lo Berlim:
"De -". do setembro a '¦'• do correote, is:»

.', nu período de novo dlaa, us Kubmarlnim
nllomf.cs metteram u j-.iiiue ;!8 vapores l.elll-
girnnlcs c .7 navios neutros, sc.iil» aprlsio»
.nulos IIt tripulante...

Neasc mesmo período ns submarinos alie» ]
mãe. capturaram enze i.i.vIoh «lu pesca In»
glczcs c quatro grandes hinchòcs belgas car-'
regados do munições e material,"

A Irlanda protesta conda o
serviço militar obri^torio
I.O.NDIlliS, li i.\ NOITE) — Annnneinn*' di

versos jornaes .> iverudcseimcnto da «mui,...- i
| nha popular na Irlanda contra o serviço mi-

jilar obrigatório naquclla ilha. Ilcalinnni-sc i
diariamente comicit.s cm todas ns .•idades ir-
lalidezas para protestar contra o projecto ai- j
tribuido no governo «le tornar extensiva á |
Irlanda a obrigatoriedade do serviço n.llilm.

i.s jornaes commciitiini com estranhesa es-
sa campanha e perguntam por qtie a Irlanda
não .'• obrigada a acceiliir o serviço militar
obrigatório quando o foram as outras colo-
IliilS do reino.

O príncipe Jorge da Grécia não
sabe de nada...
PAlílS, li (A NOITE) — Pnrliu hoje de

manhã, inesperadamente, para Athcnus, o
príncipe Jorge, irmão do rei Couslni.tino da
(irecia.

O príncipe recusou-se a fazer declarações
nos jornalistas, quo o perseguiram até á es-
loção, a respeito ela siluação da (irecia.

puro

qne
não
qiic
pre-
mis
exi-

bros da Assembléa renunciaram, sendo
estes na própria renuncia declararam
mais assumir os lognres, ainda mesmo
o governo federal quizesse rcpol-ós. O
sideníe Bittencourt foi até paia o Pará,
os políticos daqui lhe telegvíipliaram,
gintlo (|iic "cassuinisse o poder. O governo
federal agiu e, não só elle como os dcpu-
tados, reassumiram as suas funeções.

Disse o Sr. Azeredo que ajuda tinham re-
cursos para nniiulliircm essas renuncias. .

li termina seu discurso provando nunca
ter desamparado seus amigos, em defesa dos
sãos principies, u eslá pronipto a dcfendel-òs
ale com o seu braço.

-¦-..«TjftflT—,- 

Enchente na Ti jucá
Devido ás chuvas caidas á tarde, principal:

mente no bairro da Tijuco, transbordaram
Iodos os rios.

Os que mais cresceram ele. volume foram os
de Maracanã, Joanna, Trnpichciro e Itio Com-
prieloi

Alé ás 18 horas o 17° districto policial não
leve conhecimento de qualquer desastre pròtíu-
zido pela eiichenle.

Uíij automóvel do Corpo de
Bombeiros choca-se com

uni bonde
O automóvel do Corpo do Bombeiros A T

d. !), conduzido pelo "c)iaiiffetir"-sòldado nu-
mero 7!i tia .'!' companhia, quiindo, cerca das
16 horas, corria pela avenida Snlvnclor ele Sá,
chocou-se com o bonde linha Tijuco, conduzi-
elo pelo niotornciro rcguláinciilo u. Lll, que
por ali lambem passava.

Ambos os vehiculos fica rum (iamnificados,
lendo a policia do 9" districto tomado immc-
tlialns providencias, sendo iibcrlo inquérito a
respeito.
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦  a—i-aÍB#5i-i » -— — ¦¦---.¦¦,-, —

WÈomotèm na Píèí^l-

Foram promovidos, por merecirhcnln, na
Directoria Geral da Fiinendn Municipal:

A '2" cscripiiirario o i!" bacharel Álvaro La-
ge Sayão; a D" escriplurnrio o I" Leonel Min-
za da Silva, e lío.ncádo -l" escriplurario dn
mesma directoria o cidadão Nelson Lessa dc
«ascouccllos» ----- - -.----..

... —tor**-"

A Gamara
sessão

(> problema tias casas para
fuuccionarios

A sessão dc hoje na Câmara dos Dcpu-
lados leve inicio á i 33,15, presentes 6'2 dcpu-
lados, sob a presidência do Sr. Vospueio dc
Abreu.

A elianinda foi feila pelo Sr. Coiía Ribeiro
c a leitura dn neta, que foi npprovndh sem
debate, pólo Sr. .loão Pernetta.

Foi cm seguida lida ;. matéria destinada .10
conhecimento dn casa, enlre a qual 11111 reque-
rimculo elo engenheiro Augusto Ferreira
Franco, propondo-sc no estabelecimento de
lima empresa para construir prédios para os
fi.ncciouarios públicos feelcracs, civis c niili-
tares, aclivos 011 innclivos, nicdiuntc consi-
gnnção, em folhn de pagamento dc nlé 1:5 dos
seus venci mculos. As amortisnções terão foi-
Ias diirnnte o ptnso de 5 a 15 nnnos e ns con-
strucções variarão do preço miiiiuio elo 5 no
iiinximn de i".(l contos. A cscriplura do com-
]..•:. será lavrada cm nome tio funciona rio, fi-
catúlo livpolhecado á empresa ti immovel, até
o sen completo ])!ig!inicnlo e os juros sobre n
seu valor, que não poderão exceder de !) °|» ao
;itino sobre o capital rcnline.ilc devido no fim
de cada mez, sendo adoptada uma prestação
fixa mensal, para nmortisnção c juro.-. Ncsln
propsola eslão cslnbelecidas outras condições
para os casos de morte do funecionario.

Lidos pareceres, lelegran.mas e matéria a im-
priinir, oecupou a tribuna o Sr. Horació Ma-
galllães, que tratou da pólitica fluminense e
(Io caso de Kribtirgo.
o A' ordem do dia falaram sobre orçamentos
os Srs. João Pernetta o Vcspucio de Abreu,"IciuliTs", respectivamente, das bancadas elo
Paraná e do 11 io Grande do Sul.

A segunda parle ila ordem do dia foi ex-
clusivnmcnlc (Icsllnndii n obstrueçãn dn dis-
ciissâo do caso de Alagoas, pelo Sr. Mendonça
Martins.

li a sessão terminou ás 18 horas.

£.s areiíis moinasilâcas no
E. úo mo

O governo elo iislado do Rio sanecionott hoje
a proposição legislativa epie reduz o imposto
de exportação sobre areias nionnsiticas a 4 ";".

"J^âo ha coaicçâo
em Frriburgo"

O diisiíacho do juízo íederal
O Dr. Octnviò Kelly, juiz federal do listado

tio Hio, indeferiu a reclamação por telegram-
ma do Dr. Galdino do Valle, sobre a coacção
tis que se dizem' victinins os vereadores da Ca-
niiira Mtinicipnl de Friburgõ.

O Dr. Octavio Kelly fundamentou o seu des-
pnebo 110 facto ele ter "elc.'_visu" apurado a
improcedencia ela reclamação.
—1 -«ae» ¦

0 Senado em sessão
Os Srs. senadores deram numero para a

sessão ele hoje, mas não para as votações.
A' hora regimental o Sr. Urbano Santos as-

sumiu a presidência.
Approvada a nela anterior, passou-se no cx-

pcdierilc, que careceu da iniporliincia. Durou-
le esle e mais meia hora de prorogaçãó, que
,s Senado lhe concedeu, o Sr. Azeredo usou da
palavra para tratar da pólitica de Afã ti o (iros-
10, conforme narramos cm outro logar.

A õrek-ni elo dia constava das segundas dis-
tussões tios projectos noticiados e mais a
discussão única do da resolução do Congresso,
vetada pelo presidente da ltepuWica, eonee-
dendo lim anno de licença com ordenado c em
prorogaçãó ao amanuense da Faculdade de
Medicina', Carlos Augusto Faller.

O Sr. Erieo, que na commissão de finança.-
já se havia pronunciado contra o "velo" usou
tia palavra para eombalel-o.

O Sr. Francisco Sá pediu a palavra para con-
(estar o senador fluminense. O Sr. lírico Coe-
lho falou de novo, abundando nas mesmas euii-
siderações.

li a discussão foi encerrada.
Também foram encerradas as segundas dis-

cussões das proposições da Câmara que con-
eede seis inezes de licença ao major medico
do Corpo de Bombeiro, Dr. Secundino lli-
beiro c que concede seis inezes de licença, com
dous terços da diária e cm prorogaçãó, a eloiiu
Maria Cn rotina de Souza Itibeiro, encarrega-
<U da sala de senhoras da estação Central.

O ponlo dc vista da bniiCada
rlo-graiidcusc

O Sr. (Icpiilmlo Vospucin de Al.ivu. "lca»
der" dn hanendn lin-griiiuíeiisc, deixou bojo
a presldciicln d:\ Cumaru o, descendo no rccln»
ln, Iniciou un. discurso orçamentário em de»
tesa das emendas apresentada', pelos cena col-
Icitas de rcprcscnlaçibi, procurando 1.0 decor»
rer do mesmo eJnrameiilu definir j aiiilude .1.1
bnneudn a que pertence.

11 orador, depois de dizer que poucas vezes
a questão uiçiinicnliirln lem de.perlndo Ia..to
interesse, quer ua (Inmura, quer na Imprensa,
regista >• ieo que lem levantado por lodo u
pai/, a polemico Iciciula eu. lorno do-, votos
«111 separado uppciisos nos Irahnllios .lo.
leliili.res, tradiuiniio d:i parle d:. Nação
a crença ele- que, ao 01. vês de novos t ri -
bulaçòcs, urge te proceder a .11.1 curte fundo
nas despe ias publicas.

A bancada do Itio (irando do Sul, percebeu»
«h. esse scnlliucnlo geral, procurou fuxer por-
i.Ki.orisndo eludi. (Ias despesas publica.-, 110
empenho do ver cada rui.rica que diminuição
poderia porventura gupportur. li foi t- .tu-
(Im.do os phi i.i.i.u uos .Ia despesa publica, que
ficou cheia da certeza de que, comi 11 organi»
si.çáo administrativa nctiial, tllfficilmente se
pntlcriti obter uma reducçào de tte. pe?n, a não
ser que >-' quizeshe coiiiptilar ilii.iinuiçôcs ri»
dictiliis pela í.1111 iiiRignlIJcaiicia.

A allituda dos ilepiilnilio-, rio-grnndcnson,
ao que parece, foi mal iulcrpretada, o ipie
jhtiltn é de estranhar, porquanto o. deputados
rin-grnndciises que eni cessões aulcrinrc.i sem»
pro se bateram contrariamente no corle do
f1.11ciconnli.1mo, não viriam agora apresentar
mn projecto que visasse iiciiilllll-03 em
í.iinsa.

Prevalece-se dn oceasião para dcclnrnr (.uc
seus oolhgas do representação adopliii.i como
principio co.isliluclnnnl que lodo funeciona-
rio do quadro é vitalício. Nestas condições,
ntlciitleniln aos procedentes cilndns e á escola
pólitica seguida pela bancada, parece fora do
duvitln não haver sido Intuito da mcsini. sc
bater pela demissão cm massa dos funeciona-
rios.

ii':p("(* cm seguida as razoe:; epie levaram
seus collegas a manifestações contraria:, à
creação de ônus que viesse incidir sobre a pro-
ducçuo nacional. Lembra que no segundo
turno fizera 11111 appello 110 relator da receita
nn sentido de ser retirada não só a laxa ile
transporte como o augmciilo ela epiota-ouro.
Cohcrcntcs com esse ponto do vista, o orador
e seus collega, revolveram apresentai' einen-
tia em terceira discussão, ee modo a evitar a
netopçno daqucllas taxas. Iltitcrnin-sc por isso
a favor ela creação do sello ouro de I I '_' "'
sobre canil.incs, saques, etc-, c elo imposto so-
bre a renda.

-»—«ic»-

O crime no Ceará
Uina esposa *:.3„.íeí"S npu-

nEiaSacia pefio r.i2i*ído
C.A1Ü1AI.IIA (CliAltA'), li (A NOITIil —O

indivíduo José Severiano assassinou nesta ei-
dade, por scr-llie infiel, sua própria esposa,
vibrundo-lhc dez facadas c cvaeliiielo-se cm
seguida.

. .^»a»~< 1 •¦

10 renuncia
a presidência do

seino
No expediente da sessão de hoje do Con-

sclho o Sr. Mendes Tavares proseguiii o seu
discurso cm resposta aos ataques do Sr. VI-
eenle Plragibe, Na ordem do dia, ao ser
votado o parecer nulorisaiuio a iicquisição dc
11111 retraio do Sr. barão do Itio Branco, o Sr.
Pio Dutra reqúcrcu votação nominal, Dos in-
tendentes presentes nove votaram a favor c
dous — os Srs. Osório de Almeida e Fonsc-
ca Tclles — contra. A votação do projecto
11. !2l foi adiado, voltando á eominissão; o
ele 11. r.õ foi approvadó; o dc 11. .".7 voltou á
commissão e o do 11. '2't recebeu uma emeii-
da do Sr. l.cite Itibeiro, qne a justificou. O
Sc. Mendes, que hontem havia apresentado
um substitutivo, falou lambem, sendo 11 fi-
nal o substitutivo approvadó com n emenda
c prejudicado ... projeclo primitivo.

No expediente final o Sr. Osório dc Al-
meida declarou resignar a presidência elo
Conselho, resenlido com 1. npprovação elo pa-
recer inundando adquirir o retraio. O Sr,
Albcrico tle Moraes declarou não ser isso 1110-
livo bastante para que o Sr. Osório se rc-
tirasse da direcção dos trabalhos daquclla
casa. O Sr. Mendes Tavares lambem eonci-
tou osi seus collegas a que rejeitassem a re-
milícia. O Sr. Rodrigues Alves requerei! vo-
tação nominal, negando o Conselho, iinaui-
memente, a demissão. O Sr. Osório insistiu,
havendo o Sr. Leite Itibeiro, como os ele-
mais oradores, mostrado a sem razão do
movimento dn presidente elo Conselho, que
manteve u sua renuncia.

——*lr-r*- *

Código Civil Brasileiro
Trabalhos relativos A

elaboração
Reuniu se hoje, nu Cnmnra dos Dcnulntlo*,

a co 11.missão especial incumbida du coilliilr os
trabalhos relativos .'. eliiboiiici'10 1I1. Código Cl-¦. il llrasllclro, presentes o seu p^sidciitu Sr,
deputado Prudente (lã .Moraes o IN Srs. Pri»
millv.i .Moiieyr, Agenor de Honro, Ernesto Ale-
(rim, (Ml.. Pn./.ercs, liugcnio P.iuiiilia e João
Pede» dc Carvalho \ lelru,

Dr. Curiós Maxlnilliaiin, minislro do lu-
lorlnr, compiircccii ú reunião, tendo oceasião
do examinar a marcha dos .cs trabalhos e
«lu verificar o pli Icflnltlvo da sua respe-
etIvu publicação.

li' as*ln. quo furam orgiintsndos lll volumes,
da maioria a publicar, os quiien já sc achain
coordenados, devendo ser revistos n eoinu.
vnr na próxima segunda-feira, Às li horas,

Us volumes a borcni cdltudos, dc accordo
com o nssenlndo pclii comiiilssfii., sno o., se»
cuiulcs:

- Observações du Sr, Clovls licvllnqua -
Projeclo primitivo -• Aetas da e(.ntinis|ilo rc-
vtsoru % Mei.Mi.om do presjdcuto «i.i Itcpu-
ilicn • Exposição di- motivos — Projeclo re-
vlslo.

II Modificações «o HeglnfDiilo da ('anin-
rn - Piiiicces iiv jiiric.ii-iilius, de Faeuitla-
des de Direito o do liislltuln dc Advogados •
IL".postas «Io autor do projecto — Nunienção
da pi'Iuicli'11 commis-òo especial — Relatórios
pnrcliics .los nicmbios du cominlssiVi,

III - Discussão u votação du lltulo |.rcli-
ini.iai' Divciis-.ao o voliiçáo dn pane geral
(.uri. I n ÍÍI7) — Discussão ela parle especial
tarln. .11) a 1.227).

IV DLcusiáo da parle especial (arligos
J.'.i:i :!é final) — Vuliiçáo du parle cspcclnl

1 :u-« . 111 íí alé final.1.
- llcdiicçáo lii.nl do projeclo c sua di:l-

cussão na primeira commissão especial dn Cn-
maiti - Aprescnlacán do projecto á ('.amai...
com parecer do rclnlor (jeral, Sr. deputado Sy!-
vio liou.eio.

VI - Di-cisão u volr.ção do projecto 1..
Cn.nara - llcdncçáo final enviada in, Se-
u.dy.

VII -- Modificação 110 Uegimciilo do Se-
nado -• Nomeação du commissão especial
Aetas dos trabalhos dessa couimissão • - Paro-
cerca >• emendas do jiirisconsullos —¦ Rcinlo-
rios parcii.es dos membros da eoilillllssão.

Vil! - Parecei' do Sc. Ituy Barbosa sobre n
redacção do projeclo da Câmara.

IX llcsposlu do professor lirncslo Cornei-
ro -- Resposla da commissão tia Câmara -
Resposta tio Sr. Clovis licviloqiia - Artigo
do Sr. José Vcrissimo - llcplicu do Sr. l\uy
Barbosa.-. X — Tréplicas tios Srs. Clovis Dcvilaqua e
Ernesto Cnr.ieiro,

XI — Parecer geral c emenda da commissão
especial do Senado,

XU - Terceira discussão do proiocíò 110 Se-
nado (.191-).

XU! — Parecer da segunda commissão cs-
pecii.l, cm lülll, sobre as emendas do Senado
e confronto dessas emendas com n projeclo.

XIV —• Discussão e votação das emendas do
Senado cm HILi, na Câmara, Iimcmias et
a lllü).

M' - Coutl.u.nção da votação das emendas;
do Senado cm lül.i, na Câmara — ílenicssa no
Senado das en.eudiis re.iciludns pela Câmara— Parecer c debate no Senado — Volta á Ca-
muro das emendas mtinlidns pelo Senado -•¦
Noincuçâo dn tercei rn cominissão especial da
Cnmnra — Parecer sobre as emendas mníiti-
lias pelo Scnndo — Discussão e votação des-
sas emendas.

XVI — Aelas das reuniões ela ternieira com-
missão especial da Camuni sobre a redacção
final — Aela da npprovação tlessa redacção em
sessão especial da Câmara — Redacção final
elo Código — Aclii da promulgação — Noticia
official ela solcinnidade —• Decreto legislativo
dando nova redacção ao art. 1.7.'!0 rio pròjc-elo — Decreto do poder executivo corrigindo
o texto do uri. l.-l-ft do projeclo.

O Dr. Carlos Maximiliano, ao se retirar con-
gratulou-se com o Dr. Prudente de Moraes o
os seus companheiros de commissão pelo ra-
pido andamento dos seus trabalhos,

Os voluntários pau
listas

Virão ao Rio receber
instrucção militar oa

que quizerem
A Mu das forcas do lí^eivllo da ü* rc.iiT»

llur, que oíliivniii nquartoliulns 0111 S. i'i..|-
In, para Multo (Irosio, crenu crio embnrnç1)
a InslrnccAo dós voluntários do nitntohr.it
dnqiicllu lisiri.lu, como sa verifica «Ia cnrl.i
quo cs.es mocos oscrovernin a um órgão pau»li-.fa, e que fui pi.l.lli-miti noila capital,

Ouvimos a propósito, hoje, o general' Cat*lano d.- Faria, iniiililm «Ia Guerra,
S, IÍ!f, (loêlurOiMIOH qne jú teli'i!r;lphoii ..¦»cninmniulniile Interino da ii* região, coronell-rcderlco Itnsany, determinando (pie convl-uo os voluntários paulistas a receberem 4Inslriicçfln mlllliir iic*!í. capital,—-Os voluiilarlo» que necellnrcm o eoiivl»lc. aeereseenloii o general Faria, ter.-,,, nssuns passagens pagos, bem como a suu cs»ladi.l iii|iii,
Não .• verdade quo tenham i".sc< mncos soexercitado eni linhas iit- i;ril ,|n (iunrdn \'.-cional, naniiellu EmiiiIo; demais, uAo houveurdem iieniiiinni para is-o. 1; sj u .,„,, iu>.Irucçno não seguiu roBiihirmeiilc, foi, une-nas, porque pari Indo ..s batalhões .1.1 fÚt-cito pura Motto (irosso, ricanim cm S, Paul,»s»nieiUo nljíuns cabos c sargentos, terminou
Si os voluntários paulistas quizerem vir li-cariio iiiii„.rlel,d..s ..„, ..... dos corpos ,|4Villa Militar, omlo receberão Inslriiccfió

ve-
A

ra,
da.
pri.
o I

par.
cret

QüiSa © a Prefeitura
.•;' 1Sub -.ii rcçloi ia dc Canis, ,Ja P.vlVili-mandou oifiear 1. empresa Aulo Ave.,-eommumrniidt. nehi.c-.e tcrminnd.] oso que Lie foi concedido para suspendei*iafego dos seus carros u qne, assim ..-na empresa havia perdido n Jicene-t

!, f-n 
•,n»_y"«1"fli»n* deeorrcnlcs do dc-" ('-7. 'lo 27 tle setembro ibj 1000.

Os passes escolares valerão
também ás quintas-feiras

5r,? 
S'l; 

,(li'v,l'i0!'.,le- fnslrucçâo solicitou aoseu collega d» Vlaçáo, dn Prefeitura, provi-(lcncias parn eme 11 Light recebo ás quintas.eir.s os pnsses emillidos aos nlumi.os da-,escolas municipaes, porque, nesses di.ts,quando nao houver aulas, ns creanças irãoas escolas parn csereicios do canto, gymnn -lit-ii, passeios, ele.
—»— ;—•^^^"H-^f^?*?**!,;^*^1 wujiüpBtfjij ia

COMMUNICADÕS"'
Relorna compiilsorâa

A proposição do Senado deterna cdaelc limite parii ado official graduado
pnslo de sua graduação

de
reben-

As relações diplomáticas
entre o Chile e o Peru

SANTIAGO, G (A. A.) — Corre aqui que
as negociações para o reatamento das rela-
ções diplomáticas entre o Chile e o Peru' pro-
seguirão com maior intensidade, em Buenos
Aires, entre os Drs. Augusto Durai, e Figuero
Larrain, representantes diplomáticos elas duas
nações naquclla capital';

-»—*a*>B» 1-

O escotismo
O FíumínensG P. C. ob.om os

terrenos neceessaríos aos
exercícios cios seus

sócios
A directoria do Fluminense F. C,, tendj

conseguido do Sr. ministro da Marinha a
cessão elo morro ela Viuva para exercício de
escotismo dos seus sócios, requerei. 110 mi-
nistrò da üuerra a cessão dos terrenos tle
marinha que c.ircuiiitlaiii o morro c nerteii-
ceiiles a esle ministério,

O general Cacliino de Faria concordou,
menos 110 que diz respeito ao proso dc 'M
nnnos, pedido. Assim, S. Ex. cederá os ter-
renos, mas a titulo precário, visto screin
considerados dc marinha e poder haver lie-
eessidade dc, repentinamente, lançar-se mão
dclles.

O fluminense compromellcu-.se a construir
aeommodações para o pessoal da Marinha que
lá existe.

» mo*? —— -
<¦_ __™i,f„_f _. es*,- _. mis «j» n

VI_JbsoMâa
lim despacho de boje o juiz dn 2a Vara Cri-

minai iiiiproniincioii, por falia tle provas, n
celebre quadrilha denominada "Mão Negra",
que andava ;t commcllcr Iropelias no Mercado
Novo. São os seguintes os "sócios" ela ejua-
drilba: (ieiullo Antônio dos Santos, Antônio
Faria, Enrico Chaves, Oscar d-os Santos, Pòss'-
donio .losé Rodrigues, Antenor Bento, Pedro
de Andrade, Antônio de Oliveira, Francisco
dc Paula c Manoel Maluco,,

Uni desordeiro e faquista con-
demnado _ duas penas

No dia ¦.'•'; de abril deste anno João Manoel
promoveu um distúrbio á rua de São Chrislo-
vão e feriu levemente com uma facada o seu
desaífecto Antônio Alves. O guarda civil ele
ronda correu ao locai e quando ia prender o
turbulento 0111 flagrante foi recebido a bofe-
Ides e .loão Manoel, para evitar a prisão, vi-
brott 110 policial profunda facada. A muito
custo foi elle preso, autuado c depois proees-Sllilo pela ¦!' Vara Criminal, lioje o juiz <la'1" Vara Criminal Dr. Sampaio Vianna, con-
demnou o desordeiro pelo primeiro crime á
pena de 7 inezes e Já dias de prisão, c pelo sc-
guiiclo á de '2 annos.

pronio-
promovido,

—««•»"

Uma acção sobre apólices
sonegadas a um in-

ventario
O Dr. Gabriel Pliiliulclplio Ferreira Lima,

nn qualidade de herdeiro o iiivenlnriunlc dos
bens deixados por D. Maria Lima, propoz, pc-riinte o juiz.da ti" Vara Civel, uma acção de
reivindicação cònlra a Companhia Docas dn
Bahia, Lourençó Cavalcunti do Albuquerque,
Hrasilianiscbe Baiiie fur Deulscblaiul, Esteves
& C, Ga.sláo .Joppcrt, Diogo Rocha, Bento
Cândido Coelho e Alberto Corrêa Pinto, queo cabeça do casal, o marido da inventariada,
havia sonegado ao inventario 8(i0 acenos
eiiiitlidas pelas Docas, Iríinsferindo-as ille-
giilmeiite aos demais rcos. Alguns destes
compareceram em «luizo e provi.rniii já ha-
verem transferido suas noções a terceiros,
não tendo mais responsabilidade no caso,
lim sentença ele hoje, o juiz, Dr. Cesario Pc-
rcira, julgou prescripto o direito elo autor
quanto aos rcos, nos quites fórum transferi-
das acções, com exesepção de Diogo Rocha,
estando, com referencia a este, nulla a acção,
visto como reside elle cm .Minas Geraes; e
julgou finalmente, o juiz, em longos consi-
dormida, improcedente n acção quanto á Do-
cns dn Bahia, porque não era o autor o uni-
co herdeiro dos referidos bens, e não fora,
em tempo opporluno, proposta acção que fi'.
zesse prova ela sonegação alludida, estando tis
transferencias legalmente feitas, em escri-
plui-iis publicas, etc, ele.

1 «at>» .1 ,

A representação catharinense
prepara-se para receber

o Sr. Schmidt
A representação federal catharinense reúne-

se aninha, ás quatorze horas, no Senado, paranccorelur nos modos de recepção do coronel
Fclippe Schmidt, presidente ele Santa Calha-
rinn, que vem no Rio nssignnr o laueio sobre
os limites do Paraná e dnqucllc Iislado.•—•**m*—.

©s ©ssl.i.@s âa moeia

l^Of falta He provas
absolvido

iol

Contra Octavio Fcilal offcrcceu o procura-
dor criminal da Itcpubllca denuncia, perante
o substituto do juiz federal du _" Vara, por
haver Icntado passar utna nota falsa de 109,
primeiro em 11111 bonde dn linha cães elo porto,
em que viajava, e depois, impugnada 11 nota
pelo recebedor, saltando do vehiculo, á Ira-
vessu de São Francisco( na sede. do Congres-
so dos Tenentes, onde entrou á procura de
troco. Feito o sunimario, não foi colhida pro-
va sufficicnte sobre a autoria do crime, ra-
zão por que, em sentença de hoje-, o juiz sub-
slilulo absolveu Octavio Fcital» " "---..

minando (!..«•
reforma compulsória

_sojii> corrcspondcnlc .10
. »ãn é das mais jusla-.¦¦*'» os que 1 ao a fixau. 0 c*:uininnm com anecessária isenção dc animo, podem recusar-Uic appluusos.

Segundo e,s adversários do proiecto traia-sc «Ia reforma da Li «In compulsória, pulainluilo subnlterut. dc servi:' uos interessespuvliciilarcs do almirante Alexandri...:Alencar. Lm torno elOsla coiam. esses protestos, condcninantio-o. Anti-
se íí'vinli'0llSilS' 1)CSS0"1 ^ a campanha 'I'"1

Ora, a piimcira parte é positivament-rafsa. Nenhuma reforma da lei da comtíul-sor.a resulta dn nova proposição. O do que•se cogita e. precisamente de repor toda "11
nossa legislação" no seu espirito e nns seuslermos, deturpados pela arbitraria resolucnn
presitlcnc.nl de 'AS de dezembro de LSO-lconsonnle n qual a cdaelc limite para a rc-forma compulsória do graduado deve ser ndo poslo cffectivo inferior.

Lendo o necórdão elo Supremo Tribltnilhedernl de 23 de dezembro de 1901, nin-gueni de boa fé permanecerá nn duvida Abisc firinn ;. jurisprudência de .pie a gradua-
çao de poslo superior, "conferida por dece-In c inslrumcnlnda por patente", imporia,de facto e de direito, incontestável
çao effccliva, isto é, investe
desde logo, do todas ns honras, graça, ju-risdicção e prccmincncin privativas dos of-ficiaes elo respectivo poslo. Como bem hr-
guiii .10 Senado o Sr. 1'iiv.s Ferreira, si it
graduação permilto ao official contar anti-
guidode, promover-se 110 montepio, ter as
quòlns e gratificação addicion.il do poslo do
graduação, por que não contar também aedade pelo pnslo da graduação ?

Numa palavra, a nossa legislação, iinifor-memente, equipara os graduados aos cffecli-vos, salvo quanto a vencimentos, .10 passoque. unia cí-druxula resolução presidencial,na parle da reforma compulsória, põe eninível inferior o graduado.
_ O projcc% do Senado tem, portanto, umsimples objcclivo de reposição legal.

liem haja elle desde que .* provei ta ao if-lustre almirante graduado Alexandrino deAlencar, que, contra o espirito e n letra do
nossa legislação c cm virtude do neto hb-surdo do governo dc 0-1, ssrin afastado cm
breve do exercício cffectivo ela Armada, e
que, com a nova lei interpretaiiv-n, continua-
ru consagrando á sua 11 obro classe e á dc-
fesn do paiz os inestimáveis serviços quelhes tem prestado.

Aliás, com isto, só a Nação lucrará : o
almirante Alexandrino perde at6 uos seus
próprios vencimento:;.

Do "Correio da Manhã" tle hoje.)'

$cc«8T._ o nosso ©o„_e8h„ 3
Adquira os moveis e ta-
peçarias que necessita
numa casa cuja reputação

esta' feita.
Leandro Martins & C.

OURIVES, 39-41-43
OUVIDOK, 93-95.

Qottas Virtuosas desE0_;easlc
Curam hemorrhoides, males do uteio,
ovaríosi urinas e a própria cystite.

éTbowi ser/spr
Vei* a exposição dos fesElos
moveãs Le tíasbiiiet* á PSílSík
CMJLE N. SI, ta»jetcs e esíeâ
pas impermeáveis, preçosúnicos e condições facsli-
mas de pagamento.
Todos os freguezes que compram moveis

lüiD-STAK
dizem que elles são
os mais modernos,
os mais elegantes, •
os mais delicados,
os mais bem açubadov.. ..
e os mnis fuceis da pagar. '- -

GONÇALVES DIAS, 71 — UfiUCUAVANA, Si

9, Largo da Carioca, $
(Junto ao portão tia Ordem)

Moveis a prestações. Ciipiis para mobília, 9 pcc%.
CoÇouu. Oleados ile o,üu c u,To, incito oiõoo c ifuuu*
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AS MISÉRIAS

O prefeito^
DA POLÍTICA

O 1BÍS
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ACTOR LUIZ FRANÇA 
~

Angélica França, Álvaro ^Barbosa»,
«culwra c íillio, Luiz 1'rStfça Filho, Olr
ga França, lx<j(iol]>-i>> Doruellas « la-
íiiilin c Autouio Hcuriquo Lacostc c
familia, agradecem, penuoradiiiiiiinos,

 tt iodo» us pessoa» (jue acompanha-
ram os restos mortaes do seu inolvidavcl ma-
Irido, pae, avô, sogro, primo e compadre,
'ucior LUIZ FRANÇA, e do novo convidam a
'iissistir á missa quo por »ua alma mandam
rosar, «a matriz ila Candelária, sabbado, /

klo corrente, as 10 horas, por cujo acto de ca-
ridade desdo já se confessam gratos,

DR.RODOLPHO SILVEIRA
J.- Moreira Bastos, senhora c íl-

llins, Maria Moreira Portella o tillia
convidam os parentes o amigos para
assistirem á missa dc setirao dia, que
fazem celebrar sabbado, 7 do correu-

 te, ás 9 1|2 horas, na egreja de São
Francisco «Io Paula, por ulma do seu querido
'cunhado, tio. sobrinho e iirimo DR. UO-
DOLPHO SILVEIRA.
^Noemia da Costa Ribeiro

João da Costa R-lie-iro, sua esposa
e filhos convidam seus parentes- e
uniigos para nssistittai 4 missa dc
lrigesimo «lia, que, poi alma de sua
querida filha o irmã NOliMIA, farão
resar amanhã, ás 10 horas, na efiro-

ja d0 S. Francisco da Paula. Antecipam «eus
lugradccimcntos.
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Notas de Musica
Concerto da sontiorlnlia Zolla

Autran
Temos agora «lua» época» da concarto»»

tiniu, multo aoluvcurrogadii, autoi tia «»ta-
Cão do Municipal) "outra, «topai». Eit» so»
gnuila sério pareço ter começado limitem
com o recltnl «Io piano da neiiliorliiha /cila
dn Uruça Autran, primeiro prcmlo do noiso
lii.liluiii ilo Musica.

I'.' M'iii|uv (Irllcnda a cniiiposlcno de um
programou! do concotlo. Por «Ila no podti
iivallnr o critério artliiUco dn cuiicorlleto e
tiimlitm in anua tendências muslcaut. A KO?
iiliorinlia /'cila Autran baniu, desta vez, ot
clássicos do sou programai», impedindo-mc,
rilfilm, «Io 1'ormar'júizo sobro ns suar. iiunr'
lidados (le estylo em um gcuorii do intorpre»
Inçllo (llfflcll. lílln proferiu orpanlsaiÇum'
prograium.i du coínpqíjÇIJo» .românticas, cm
«Um cm gernl pudesse 'fazer apreciar a sua
tciluilca.• Ivlla- 'começou o .conccrlo com , tres pcçJ.V
do'Chopin; bem'cscollildici..Mns« avlulcrprof
tqçjflòftlo' ('bnpliii ó uiii lliemu.(lo''cnntrovcr-h
sins-, liitormiiiii.vols. Alndh r.r.rlm pnrccc-uio.
qiie siv.póilo'csliihele.-er uni certo cHtejrjojU»
nprccliiçiio (lii^cxcciiijno. Ji' .t'VIdciito.,.,,qirc'*b'e

•pijtlo 'iiIfiriiiarA'Oiit'. r.cnnrnnea' (|ua' curtntvlii-
Icrjiretnçrics cslão erradas, A '.(la':'ricnliorln!i:i
/cila Aiitruiijiião mo pareceu ' tradiiiiir' fiel-
nunlcO i)i'!i:nii'iMilo ilojClipiiln, <iuu ("tá l"ii-
Kc de ser um compositor "nik'vro".'^ Ha;
coniliiiln, que' loilv;ii'rllvi; o esforço. •
'.'listiu.ios.Miliús. tin presença dc unia'..lo-
vcu pianista •iiiiiilirdlscnlu', possuindo'qui-
HdiiilcV iiiiiecinvciii.iUi 'ilélicnile/.ii-c «jue, sem
diivlilii, iiiin.dclxiiriV dó .procurar, o .«perfcl-
i;iiíiiiiciiIii indispensável cm quem cultiva o
plniib o quer ser 'uma concertista. -Pároco-
me (jue n scnboriulin Zèlln Aiilrnn devcr.i,
sobrclmlo, iipiilicnv-sc a estudo» quojllio per-
inilliim adquirir mais força, inuis grnndio-
siiladc.

12m toil-» o caso. o conccrlo de liontem e
unia promessa animadora, e «• publico, cmii-
pròlicndendo isso, nfio regateou á concertialii
os seus npplnusos. — I.. de C.

i ia»» ¦ '

O quarda-civil Leão quando hoje, carrcqado de embrulhos, em companhia de
mil stivente da Prefeitura, saia do gabinete do inspector de ensino profissional

Dr. Renato Gomes Flores
Adcllna Galvúo Flores • «eus fi-

lhos convidam a todos os parentes c
ainiijos para assistirem á missa do
trigesiiuo dia que, por alma «le seu
esposo o pao ltliNATO. mandam ro-
siir i.nianliã, 6s 9 1|2 liorhs, na ma-

íriz da Cloria, larao do Machado.
I

Malcreado!
• A propósito da nossa local de domingo,
«ubonlinada no titulo acima, a "Espuíia Nuc-
va", conhecido periódico defensor; dos inte-
(resses hespanhoei no Brasil, profligando, co-'mo iuuumoros represciitautcs da colônia, a
(grosseria do um chrouisU do jornal "lispa-
fia", escreveu nn sun ultima edição um longo
artigo dc reprovação, doudo destacamos 03
jicriodos filmes, que vão abaixo tninseriptos

,3ia lingua originai, afim de que a traducção
não lhes altere o sabor:

i "No se nos alcanza hasta qué punto secou-
siguc, excitando Ias pasioneg dei ducüo dc

rima casa que nos reclbe cou los brazos abicr-'tos, que nos concede Iguales prerrogativas
que éi tiene y no so cuida do preguntarnos

jqúiènes somos, do donde venimos, u donde
; vamos, ni que hacemos. A esta bondad, fran-
queza o hidalguia, ha correspondido cl autor'de "Souadern sin sonadero" como los galeo-'tes 

que liberto "Dou Quijote", arrojando pie-
«Iras ai Brasil que noblcmcntc le admitia cn
su território; solo que esconde Ia "mano"
trás im pseudônimo y so escuda cn un pc-
riodico que dice defender los intereses de los
fespaúolcs... y les ponu cn ridiculo.

V a esto no tiene niiigím derecho. La colo-
Jiia espafiola entera usi lo reconoce,. lo re-
piueliii en absoluto y nosolros nos enorgu-'liecemos cou ser intérpretes de su leal cri-
terió que es ei nuestro. Que conste, — £epa-
fia Nueva."

A* tarde recebemos a visita pessoal do Sr,
Ricardo dc lilias y Garcia, diwclor da "Ks-
rjiiiíía Nueva", que, acompanhado de dous ou-
1ros redactores desse jornal, ratificou em seu
nome e no da parte sã da colonin hespanho-
lá o sentimento de reprovação á grosseria do
chroiiista "Aoros",

¦ mttm I

pjiji a Pó de arroz impalpavel, perfume delicioso.»'«"•» Adboro mais do (pia qualquer outro. 2Ç500,
Nas porfumurias e ú UUA UUÜGUAVANA N. 08.

Itua Ma-
, chiido de' Assis, 5,

conlorto
e asseio, próximo aos banhos de mur. Mine, Meudej.

Pensão Haya=:
— CKE0S0TADO -
llronchites, ltouqui-
dão, Astlnna, e lu-
bereulose pulmonar.

Di skkesio souz-A. Primeiro ileMarço 14
.. i m»m «

@s iaeirêes nos
Byburbios

Como si na Lydia estivesse, como :.i n Prc-
feitura fosse Irrigada pelas aguns do Pncto-
lo,como si ilispiiiiessa lios recursos do CruSO,
o prefeito familiar, victima do prurido dis-
sipiidor, da monoinania <la:> Rranuczas, escor-
regou ]>elo plano ineliiiiulo ilus reformas c,
com o escopo <le alçar a familia ás mais pro-
veitosas posições, imprimiu jinifiiuda» modi-
fienções no apparelho do ensino, para isso
desgarrando, para tal trauspondo a raia dos
termos da nulorisacfio conferida pelo Conse-
lho Municipal, lão somente relativa a altera-
ções regulnmculnres. 13' certo que, quando
dessa exorbitância aceusado, alléga em sua
defesa esfarrapada hão Um caber a responsa-
bilidade de netos semelhantes, porque oo tem-
po da sua elaboração não passava <le simples
director do lnstrucçno, olvidado dc importar
o expediente da justificação cm censura no
seu antecessor, o Sr. ltivndavla Corria, que
tanto fez em seu favor, acabando por deixal-o
lepetciindo na cadeira <ie governante dãci-
ilude, esquecido ainda <ie ipic ó sua a orlcn-
tação da reforma terremoto, como sc depre-
iiciido dos niniunclos o declarações formula-
dos por oceasião da sua fatal e sinistra invés-
tidura.

Em tempo dc apcrlos e dc angustias, quau-
do as collocações cseasseiam, quando na cs-
phera federal minguam os logares, quando o
exercito dos sem trabalho assustadoramente
cresce, a prodlgalidadc do supremo adminis-
tvndor desla capital foi um verdadeiro acon-
teciraeuto, nligero Recorrendo para o seu la-
do todos quantos de empregos necessitavam.
K cllo que, jactancioso e irrefleetido, com
einphnsc apregoou, com desaire para os que
o precederam, Vir ncabar com õ rcgimen do
pistolão, cultivou com esmero o systema da
epístola de ompenho, ultrapassando os limi-
tes attingiilos e até substituiu as proinoçõc3
por merecimento pelas graduações por cnipis-
lolamcnlo. .

Precisando empregar um amigo uo peilo,
com requisitos dc escol para baralhar a adini-
nistração, tratou dc explorar os sentimentos
affcclivos do Dr. Rivadavia Corrêa, levan-
do-o a, em exorbitância <la faculdade oulor-
gada pelo legislativo <lo município, crenr, á
guiza du testnrachto político, no momento de
abandonai- a municipalidade cm caminho do
Senado, os duus logares ile inspeclores do cn-
sino profissional, nomeados para os novos
postos o Dr. Álvaro Rodrigues e o Dr. Cos-
ta Leite, apaniguado este do homem que me
quer jnetlcr na cadeia, na supposição de com
esse gesto espalhafatoso poder apagar _' ns
múltiplas immornlidadcs da sua íunestissi-
ma passagem pelo poder executivo do Dis-
tricto Federal.

1'ram vinte e um os inspeclores escolares,
entregues ao labor, dando conta ile suas obri-
gações, a contento trabalhando, mas a neces-
siilnde tio empoleirnr o Sr. Leite, oulr'ora
com nm emprego no listado do Ilio, levou a
primeira autoridade do município a praticar
mais unia das suas prodigiosas jiababices, in-
vciitaiiilo aqucllas duas slneeuras. Além de
em pequeno numero os estabelecimentos pro-
fissionaes, estabeleceu-se uma divisão, fican-
do o Sr. Costii Leite com os femininos — foi
sua a escolha— e o Sr. Álvaro Rodrigues com
os masculinos. Ao passo que os vinte c um
inspeclores escolares, com larga pratica de
serviços, alguns velhos, vergados uo peso da
faina, tendo maior a esphera das funeçoes,
vencem mutualmente 8:4008, o prefeito, cor-
tando largo no pão de lot do thosoüro munici-
pai, do címo dc sua dictadura ordenou o pa-
gninento dc 8:700? auuuacs aos dous favore-
cidos da forlunn.

Ha, no edifício principal da Prefeitura,
uma sala especial reservada á reunião dos in-
spectores escolares, omlc elles fazem ponto,
onde nltcndcm ás reclamações, ondo combi-
num alvilres e providencias. Abi, ou no ga-
binele do secretario, ou ua Directoria de In-
strucção, comparece diariamente o Dr. Alva-
ro Rodrigues, uo desempenho modesto c sim-
pies dos misteres de seu cargo. O oulro, po-
rém, o Sr. Costa Leite, esse entendeu dever
cercar dc toda a pompa c retumbanein a sua
acção fiscalisadora do ensino da capital da
Republica. E assim da Kscola Profissional
Rivadavia Corrêa, Instnllãda no prédio piau-
lado na praça ila Republica, entre, as ruas Sao
Pedro c Marechal Floriano, ali onde durante
tanto tempo íuuccionou a Kscola Normal, até
o momento cm que o allemão Hans Hcilborii,
a golpes de sabre o a tiros de canhão 420, ex-
pulsou a distineta professora Amélia da Cruz
Rocha dn Escola Estacio dc Sá, lá inslàllnn-
do o curso normal, c assim, dizíamos, da Ks-
cola Profissional Rivadavia Corrêa aprovei-

Só dous assaltos, porque a
policia encobriu outros

• A' delegacia do 23" districto queixou-se J.
Costa, da firma J. Costa & C,, com negocio
<lo "belchior" á rua Carolina Machado, 179.
em Madurcira, de que os ladrões, esta noite,
de lá furtaram grande quantidade de jóias c
objectos de valor. Diligenciando, a policia
prendeu o larapio José Sautarein, pardo, em
cujo poder foram encontrados alguns dos ob-
jectos roubados.

O negociante Sr. José Antônio Aleixo,
estabelecido cm D. Clara e residente ú rua
Dr. Frontin, na estação desse nome, tendo
saido com sua esposa, ao voltar encontrou a
poria arrombada e revolvidos os moveis, de
mule foram furtadas roupas, etc, que os la-
rnpibs levaram numa grande mala. lista, mais
tarde, foi encontrada pela policia do 20" dis-
tricto. na rua Carlos Xavier.

O TEMPORALNO MAR

Naufraga na' il Ia Grande

Quatorze homens snBuoa por um
navio japonês "

lou ii in necessorio, rasgou uma poria na gra-
dc do jardim, «leu que fazer a pedreiros o piu-
toros, com elegância ornou os comparliuicn-
tos, pejou-os do mobiliário ílno, fabricado
com escolhidas madeiras da nossa piijantissi-
ma floresta, c cobriu o chão com um oleado
luslioso, com desenhos demonstradores <le
bem acabada fabricação. K alli, tendo ato um
"boudoir" para repouso, todo apurado no ves-
tir, perfumado com as mais raras essências,
como cavalheiro cuidadoso, vae desdobrando
o cumprimento do seu dever. K' tal a sua for-
ra, tal o seu prestigio, que mais parece o di-
reclor de Instrucçflo «tue o Dr. Afranio Pcixo-
lo, illuslre Mas Llndcr da pedagogia. O Sr.
Costa põe c dispõe da lnstrueçáo, estabelece
ii circulação de papeis, nlvitra o delibera, do
auge do seu valor, li a fama do seu prestigio,
voada aos quatro ventos, cannUsou para o seu
lado unia cnudalosa corrento de pretendentes.

Com freqüência nota-se o ruído de um frou-
frim de saias entrando pela rua de São Pedro
para a espécie do directoria do elegante in-
spector. E* unia senhora, uma viuva, que vae
impetrar do eminente cidadão a graça dc ad-
niillir uma de suas filhas cm um dos insti-
lulos profissionaes. 13 reza a clironica que o
homem dc coração sensível ás dores alheias,
acaba sempre cedendo, arvorado dcsfnrtc era
proteetor da infância pobre, atirada ao in-
forlunio sem aquclle arrimo consolãdor.

Deu margem, a principio, a còmmcnto3 c
reparos a presença de ura guarda civil, á por-
l.i de entrada, com ordem de não deixar en-
Irar ninguém, para evitar atropelos, balhur-
dia, confusão, omquaulo em nndaracnl.o qual-
quer conferência. Escasso o policiamento
desta cidade, deficiente a obra de zelar pela
segurança publica, ntochndos o.> noticiários
dos jornaes ile reclamações pertinentes á fal-
Ia dc vigilância, acoroçoadora dc crimes c at-
tentados, causou estranheza a figura dãquçl-
lc niaiileiiciloi' da trauquillidadc social. Tu-
do, entretanto, dentro cm breve se explicou,
neste paiz cm que ú tão fácil dar explicações.
Ü guarda civil naquellc posto se encontra
porque c também funecionario municipal. O
Sr, Costa Leite, com a sua prodigiosa vonta-
de, conseguiu a sua nomeação como trabalha-
dor ila Escola Visconde de M.auú, percebendo
35000 diários. Chama-se o aquinhoado José
da Cunha Leão. é reserva, tem o numero ,'18'.).
E' xim protegido da felicidade, a participar
daquellc iinibiciilo plácido, onde amarguras
não ha.

Sem duvida ns outros guardas civis, ver-
gíiiios ao peso de um só emprego, verão com
olhos invejosos o privilegio desse collcgn, lia-
fejndo pela fortuna. Com certeza o publico
estranhará que não sejam as horas desse Leão
aproveitadas cm tarefa dc sua corporação.
Provavelmente muita genle reparará que, Ira-
balhiiiior da Kscola Visconde de Mauá, asses-
tada em longínquo subúrbio, venha esse jor-
naleiro moúrejar na rua de São Pedro, erc-
cto, perfilado, firme, com o numero itíii), fui-
gurante no bounet. A esses todos respondere-
mos que íl cousa não ó assim tão feia, porque
são salvas algumas iipparencias, tanto que,
nos dias do pagamento, o guarda, em logar
de sc apresenlar fardado, cnfarpcla-se em uma
fatiola á paizana, guardando por essa manei-
ra uni salutar commedimento.

Tudo isso, entretanto, eslá acabado, excla-
marão varias pessoas, cm vista da nomeação
do Sr. Costa Leito para, como secretario do
prefeito, substituir o pimpolho Fnbio Sodrc,
que, com lagrimas nos olhos, deixou o postode auxiliar do papac ria gestão da municipa-
iiiliule. Eugano manifesto. O inspector tem
ciúmes do seu gabinete, não quer que li pe-
nclrem pés profanos, não deseja quo outros
respirem áquella nlraosphcra embalsamada.
Íi, conforme mandou espalhar pela imprensa,
resolveu nccumulnr as duas funeçoes, sem ac-
cumular os vencimentos. E o boato até pro-
clama que a guarnição de moveis da "nova in-
spectoria" de par com a acquisição de acces-
sorios, com tinías as alfaias, foi feita á custa
dc seu bolso, cbegando-se a assoalhar quo dis-
tribue os seus ordenados pela viuvez necessi-
tada.

Nesta época.dc egoismo e do avança, de
cunho pratico de manifestações da vida, de
Miitheus, primeiro os teus, o facto ó do tal
ordem 

'inacreditável^ 
invcrosirail, que na are-

na me apresento de "penna cm punho para as-
signalar, com as melhores energias do meu
mais ncendrado cnthusiasino, ns virtudes des-
ses abnegados que, destoando das normas da
egolátria, escrevem a fulgente o dourada pa-
gitin da mais bcllii e supimpa magnanimidade
humana,; -y ¦¦¦'¦¦¦: •¦; •,••'¦

Bricio Filho

/ 
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•p Brilhantes estréas
NO

Cabaret Restaurant do Clüb
Tenentes do Diabo

^'•¦^:i'" ¦ 
" ••¦¦ •- 

'li:'c. ¦¦':--'::... ^r

n

Ao centro o coiuiiiandantc M. Ivoahashi eo iinmediato do vapor aTenzaii-Maiu*,
que prestai am soecorro aos náufragos da barca de pesca *D. Manoel II,

Avenida Kio iSranco Í79
O mais cíerjante por excòUoneia
desln capital o ondo somente se
exhibfítn os melhores artistas de
valor ineontbSlavcl,sob a direcção

do inimitável cãbaretiei'
Amivú Dumanolr

Ani.KITE GBltMY, celebro coinère do Uieatro
iliiYAI., de Hiienos Aires

ELlíCTItA, cm teus cantos láscinuntes com
extraordinário briillo e de cffoitos üu luz ja-

mais vistos em cabarct

Chegadas hoje Ue HUUNOS A1UKS pelo vapor
«üarru.

Serão momentos dc arte (|iie vainua propoteio-
nuc com a cxliibiçfio ile actual programoia

Apacliinetie ,. Estrclla mundial.
Veral.vs  DiUisarina clássica,
Flor (lo Cuba  lai-.inra hc-paidioU
MOiNTEiNEGnO 1'lil'E Ductto lyrico
Diana  Cançoiiolisfa portugueza
Ilosila ;¦  Coupletista inexicanii,
I.a Oioconila........ tanior.i italo-argentina
La Silliana  Caiiçunòlista internacional

Variãdissimo corpo de bailes

Repete-se boje, portanto, o sueces-o grandioso
do cleiiOT artístico deito cabaret

I'onto ile reunião ila elite elegante c do mundo
intellciliiiil desta capilal

vmszjmB&s^ssns^s^wBZXBasm
-»-—«££['¦; So^-

O serviço militar noUruguay
MONTÈVÍDEÒ, C (A. A.) — Hontem á iioi-

te, durante uma conferência o favor do ser-
viço multar, houve grande tumulto eiiíre os
assistentes, senod a policia obrigada a iuter-
vir para dissolver a reunião.
¦¦¦.¦——.. . a ^J**jh&^  ii ¦¦¦(
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SOFFRE1S DO ESTÔMAGO
JNTEST1NOS? usae a

Guaranesia

ou

Amanhã, pé de porco com
choucroute

- Í3TA Casa Assembléa, restaurante de primei-
ra ordem, tem diariamente o mais variado
"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem-
bléa, 19. Proprietário, Ottonur Mpller,

MOUE9S A PRESTAÇÕES
M. Gomes de Andrade

l» "¦rj*f'TT" '

COLLEGIO ANGLO-BRASILbIRO
(PARA MENINAS)

FESTA ADIADA
A directoria deste collegio avisa aos Srs.

pães o convidados que, em conseqüência do
mão tempo, a festa marcada para sabbado,
dia 7, foi adiada para domingo, 8, 4 mos-
ma hora.

• mt* •

Um juiz de direito que não
quer ligações com o

omeialismò
CUÍUTYiU, 6 (A. A.) — "A Republica"

diz estar bem informada dc que o Dr. Octa-
vio Amaral, juiz de direito daqui, no firme
propósito de isolar-se inteiramente do offi-
cialismo que lhe repugna e evitar toda o
qualquer relação com o governo do listado,
vae pedir demissão do cargo de jui/ de di-
feito. Tendo-sc já recusado a continuar no
exercício do cargo c a receber seus hoiiora-
rios, quer provar que a sua resolução não c

licia, os ladrões e as
victimas

£ts®aBto a um p pedi o vesinho
á áeiegacia úo 2°ã* districto

Ila dias, com grande sigillo, o Dry chefe
dc policia reuniu ein seu gabinete — hoj':
transformado cm vara criminal para des-
classificação de crimes — todos o.s delega-
dos que jurisdiceioniim as 2'jnas suburbana;,
c disse-lhes o seguinte :

¦— Os vossos dlstrictos vão receber diária-
mente um reforço policial, pura que os ami-
gos do alheio sejam perseguidos e o numero
dc victimas se reduza ao menor possível.

Pois bem. Hoje, D. Amélia de Vasconcel-
los Góynz, visinha da delegacia do 2''° di-i-
triclo policial, queixou-se ao commissario ali
do serviço c;uc os ladrões, alta madrugada,
penetraram cm sua residência e, depois de
amordaça 1-a brutalmente, saquearam-n'a em
todos os seus haveres: jóias, objectos de uso
c a importância dc 120$000:.

O coiumissario tomou tal susto no ouvii
esta queixa que mandou revistar a delegacia.
Os ladrões podiam ter passado por lá...
-¦'¦-'- ¦" ¦¦¦ — m-maQ@fap*-4 ¦'¦ ¦ ¦ ¦¦ i i

jiÉz Posada
(Terças, quintas e

Cirurgião dentista—
llua da Carioca 44

;abbados).

~t agenas para cffeilo transitório,.

IlIISi 111 iílll
admissão ho Pedro II, f.nllogio Militar,
Escola Naval, etc, Itua São José li, ST.-

Prepara to-
rins, ves-
libiilaros,

concursos,
Escola Miiittir,
be li ás*.

;mar
O Impeccavõl, elegante

e laureado artista

teàpparecerá em um trabalho
de fôlego

no qual o principe do theatro
scandinayo tem 2 papeis de ge-
neros òppostos, trabalhando em
ambos ao mesmo tempo, graças
aos segredos da cinematographia

moderna.

Segunda-feira
—KÒ-

PARISIENSE

Entrou, na manhã dn hoie, ua Guanaba-
ra, o vapor japonez "Tcuzau Mnrú", que
trouxe até o porto desta capital os nnufra-
gos dn barca du pesca "D. Manoel 11", quo
sossobrara no norle da ilha Uraudc.

O coininniidniito do "Tcriznu Marli" cou-
lou iissim o encontro dos náufragos soecor-
ridos :

— Navegando n seu vapor com deslino á
America do Norle, 'para onde leva grande
carregamento de. café, viu que, no norte da
ilha Grande, uma iniba reação fazia signal
dc soecorro. Dirigindo-so pura ns proxinll-
dade:., pouile salvar felizmente toda n tri-
polação du "D. .Manoel II", u qual so com-
põe de 14 homens, todos pprtuguczcs.

O commanilanlc daquclla linrca de pesca,
o velho portúguez pescador Josi! Domingos
Moreira, disse que, lia vinte nnnos que vive
no mar, nunca viu temporal tão forte como
o que apanhou hontem; perto da ilha üiau-
dc. Os prejuízos solfridos foram grandes.
A pescaria que já fizera avaliava-a elle em
cerca du 1:0008. Todo ò material do pesca
da barca de seu eliminando perdeu-se. Ii
não fora ii prompto soecorro que tiveram
os tripolantes da "D. Manoel 11", do com-
mandante do "Teuzau-Marú", c estariam
elles, á hora em que nos falava o velho pes-
cailor José Domingos, mortos, tragados que
seriam naturalmente pelo mar furioso.

ÍÉ

Essa* declarações foram as mesmas <]n»
os coinmaiidiintc» da "O. Manoel II" ... ,1*"Tcnzau-Mnrú" prestaram, u respeito do o:-l
corrido, as autoridacs da policia ui.iriünw.;;

.' NA GUANABARA-A POLICIA¦*-^- ItITIMA SOCCOKltE VARIAS
.. BAKCAÇOE3

Desde as 2-1 horas que o snb-lnspcctor 1!
poliria iiiaritimn não fazia outra cousa s
não attender nos pedidos <Ij soecorros pa;embarcações que lutavam contra o teniv
temporal que desabara, uo cair dn aolt
uo mar.

A policia niarilima soecorreu o reboca.l"Onze do Junho", da Marinha; a sua pr
pria lancha, "Alice", que gavíòü da araarra
ção e foi liiitcr de encontro ao cács da íll
Fiscal; tres barcos do pesca, que foram p
rar nas proximidades da ilha das Cobra
o bote dc pesca "Verdura", que se «ucjii
trou com a barca "Sétima", da Cantareirj
soffrcndo graudes avarias, c o barco "Glo
ria", que desgarrara do cács Pharoux.

A policia maritima procurou prestar tnm
bem soecorro a uma lancha, ao sul da im
Fiscal, não podendo fnzcl-o devido aos for
tes vngalliõcs. Essa Innch.i foi soceonriil
por um rebocador da Marinha.

Até ás 15 horas do hoje ns autoridaús
policiacs não tiveram conhecimento d» vi
ctimas pc;soaes.

i

'.

0 MERCADO DE CiME VBRLS
•—

Xo matadouro do Santa Cruz

Abatidos hoje: 530 rezes, !)5 porcos, 30 car-
nciros c -15 vitellos.

Marchantes: Cândido C. de Mello, 35 r. e
•l p.; Durisch & C, 12 r.; A. Mendes & C,
GO r.i Lima & Filhos, 34 r., 10 p. c 4 v.;
Francisco V. Goulart, 33 r., 27 p e 20 v.;
João Pimenta de Abreu, 45 r.; Oliveira Ir-
mãos & C, 12.1 r. e 20 p.; Ilasilio Tavares, C
r., -1 p. e 12 v.; C. dos Rclnlhistns, 10 r.;
fortinho & C, 23 r.; Edgar dc Azevedo, 2l> r.;
Norbcrto Hcrtz, 52; F. 1'. Oliveira, 47
r.; Fernandes íi Marcondes, 17 p.; Augusto
M. da Moita, 44 r., 20 c. c 0 v., e Alexandre
V. Sobrinho, 21 r. e 3 p.

Foram rejeitados: 1Ü 1,8 r., 3 p., 2 c. e
3 V.

Foram vendidos: 34 r. com C.800 kilos.
"Stock": Cândido E. de Mello, 119 r.; Lima

& Filhos, 254; Francisco V. Goulart, 67; C.
dos Iletalhistas, 39; João Pimenta de Abreu.
130; Oliveira Irmãos & C, (S02; liasilio Tavu-
res, 63; Portinho & C, 72; Edgar de Azevedo,
216; Norbcrto Ilertz 35; Augusto M. da Mot-
ta, 332; F. P. Oliveira & C. 370, e Alexandre
V. Sobrinho, 116. Total, 2.066.

No entreposto do S. Diogo

O trem chegou á hora.
Vendidos: 47» 314 1!8 r., 02 p., 18 c. e

42 vi
Os preços foram os seguintes: rezes, de

$700 a $781); porcos, de $950 a 1?100; carnei-
ros, a 1*800, c vitellos, a §8U0„

No matadouro da Penha

«mos»—

sgostos •«•
Tentou, hoje, pôr termo â vida a sexage-

naria Ciirolina de Magalhães, de 62 annos de
edade, que foi posta fora de perigo pela As-
sistencia, e declarou qua Unha tomado uma
gramma de eocíliua pensando dar cabo logo
da vida.

A policia do 19" districto teve conhccinieu-
to do facto, tomando as declarações de Ca-
roliun, que ficou cm tratamento em sua re-
sidencia, á rua Álvaro 11. 72, estação do En-
genho Novo.

pelo Pncuniothorax r— Uua..{i.. J.o_sé lUü, ás 2«. horas^ •.!'¦

Abatidas hoje: 18 rezes. '
, «ac»» ¦-
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SEGUHDA-FEBRA

Leslà ou o ©wfifcffl s3a BeBSeasa
romance psychologico, modclnJo na

tYEUDADENUA»
Interprete: Mlle. Trouhanowa

SÓ' NO «ODEON»

CÂMEHEO fob
missas ,?, _

¦
llesam-sé nmhiihã as seguintes t '
Domingos José Machado Pereira, ús 9 ho-

ras, na matriz do Engenho Novo; D. Maru
da Gloria Moucorvo Lobo, ás 9, na mesma;
actor Luiz França, ás 10, na matriz da Can-
delaria; conselheiro Alexandra Maria de Ma-
riz Sarmento, ás 9 112, na capclla do hospi-
tal dos Lázaros; comniendador José Gouiifa
Carneiro, ás 9 í{2, ua matriz de S. José ;
D. Isaura Campos da Silva Santos, ás 9, na
matriz do Sacramento; Anlonio Francisco
Costa, ás 9, na mesma; lgnez Marques iIj
Oliveira, ás 97 na egreja do Bom Jesus, a
rua General Câmara; José Juvenal de Si-
queira, na egreja do Bom Jesus do Monte,
em Paquctá; D. Margarida Delduque Cotia,
ás 9 1|2, na egreja do Divino Espirito Santo
do Maracanã; Jjjaquini de Pinho Rodrigues
ás 9, na cailiedral do S. João Baptista, :la
Niethcroy; desembargador Manoel Càld.ís
Barreto, ás 9 1|2, nu matriz de S. João Ba-
ptisla da l.ugôa; Dalma de Cunto, ás 9, na
egreja do Nossa Senhora da Conceição c Uou
Morte; D. Noemia da Costa Ribeiro, ás 1 i>,
na egreja de S. Francisco de Paula; Emes-
to Domingues da Silva, ás 9 1|2, na ines-
ma; D. Cândida Maria de Carvalho Ferrei-
ra, ás 9, nu mesma; Dr. Kodolpho Alberto
Silveira, ás 9 íjií, na mesma; Antônio doi
Santos Garrido, ás 9, na matriz dc Santa
Anua; D. Lydia Luiza Horta, ás 8, na egre-
ja de Nossa Senhora da Ajuda, no largo il«
Fabrica; Joaquim Gonçalves da Silva, ás 9, na
matriz da Glória; Maria José do Araújo, âi
9, na egreja do Rosário; D, Antonia da Sil-
va Riscado, ás 9, na egreja de Nossa Senho-
ra de La Sallete, e Joaquim Gonçalves d.t
Silva; As 3, na egreja da Lapa.do. Des-
terro. (

ENTERROS f*'" 
" '\T

¦
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Foü«3ar-se-á no Rio uma secção da

Federação Hespanhola
A colônia bespanliola domiciliada no Rio

cogita de fundar uma secção da Federação
liespanhola, filial á do S. Paulo. Para esse
fim haverá no dia 12, ás 21 horas, na So-
ciedndo Hespanhola do Beneficência, á rua
da Constituição n. 38, uma grande assem-
bica, convocada pelo jornal "Espana Nueva".

¦ —anfrR» ¦

Dr. Telles de Menezes
i Clinica em geral — Esp. moléstias ilus senhoras
e partos.. Cons. lt. Carioca 11. 8, 3 ás 5.—Teleph.
CÜOC— r.csid., Av. Mciu de.Sá, 72. Telep.ÜllC

Chamados a qualquer hora.

•^10*»»((Cotnmentarios ao Código
Civil", pelo Dr. Almachio

Diniz
"Primeiros princípios de Direito Civil —

Almachio Diniz — lnlroducção c parle geral,
segundo o Código Civil de 1916". Sob o.s ti-
tnlos e subtítulos acima acaba o Dr. Alma-
chio Diniz, lente Catlicdratico da Faculdade
de Direito da Bahia, dc publicar um valioso,
útil c indispensável volume, cm que reuni!
eominentíirios á iníroducção e parte geral do
nosso Código Civil.

Do valor dá obra, o compulsal-a dispensa
apreciações, que porventura se possam fazer
cm um breev registo. oN livro, de que o au-
tór gentilmente nos enviou um exemplar, o
devido commenlario, que facilita extraordi-
narianiente a eomprchensão do novo código,
ó feito com proficiência, mcthodo, clareza e
precisão.

Não só aos estudantes de Direito, mas a
todos os estudiosos do Direito, é ulil o livro
que o Dr. Almachio Diniz acaba de publicar.
Niile estão apontadas ns grandes innovações
trazidas pelo Código Civil, as suas curiosi-
(ladcs, etc, tudo, faeil de ser consultado im-
incdiatameiite, jiela admirável collocação dc
um índice i margem das folhas, . -

Foram - sepultados hojei 
"i

No cemitério do S. FrancTsco" Xavier :vCar- (
los Cusiiuiro Simonin, rua Dr. Maciel 11. 3í|.
Luiz Monteiro, l'ua Coronel Pedro Alves nu-j
mero 87; Josú Gonçalves Barbosa, Santa Casa]
da Misericórdia; Lainbcrto, filho do Benedi-í
cto Rocha do Souza, rua Santo Henrique nu-i"
mero 103, casa III; José da Cunha e Souza Fi-
lho, rua Valença 11. 44; Cândido, filho du.
Manoel de Almeida Costa, rua S. Luiz Goa-J
zaga ri. 308; Florcntina Alves Oliveira, nnij
Dr. Mnia Lacerda ri. 149; Isabel Maria Rodri.'|
gues, rua Dr. Carmo Netto n. 269; Maria ilíj
Gloria, filha de João Pereira Castro, rua C'nl|
ríuiundo de Mello 11. 234;Joanna Teixeira da
Bocha, rua Dr. Garnier 11, 221; lluth, filha
do .louqubn Moreira Branco, travessa S. Josí
11. 11, casa V; Deolinda, filha dc José de Oli-
veira, armazém n. 1 do cács do porto; Wal"
demar Costa, rua Lucidio Lago 11. 85; Manoel
dos Reis Ferreira, rua Barão de Pirassinun-
ga n. 19; Manocr Francisco de Araújo, rua
Barão de S. Francisco Filho 11. 31ü; Genove-
va dos Santos, rua D. Anua Nery 11. 22G; lln-i
gerio Garcia San Roínaii. rua Bella de S. João
11. 8ô3; Elza, filha de Bento Gonçalves Ama-
do,'ma Saldanha Marinho n. 45; Alvina, fi-,
lha de Álvaro Rodrigues da Rosa, rua Barrei-
los n. 38; Autonielta, filha de Oscar Mórcirâ
da Cunha, praia do Retiro Saudoso 11. 221.

No cemitério de S. João Baptisla: Bcrniif-
dina Maria da Conceição, rua General Caldwcll
h. 24; Alexandre da Costa Souza, rua General
Menna Barreto n. 33; Irene Campos, necro-
terio da policia; Maria Mrtgdalcna Teixeira >^
Silva, mia da Passagem 11. 186; servente <!«
Repartição Geral dos Correios Honorio (loi
Passos l'erreira, rua Ruy Barbosa n. 14j Isi-!
dro de Azevedo, rua Jardim Botânico n. 572;
Luiz Felippe, rua do Cátltte 11. 214, casa XII1
Francisco, filho dc Domingos Victor, rua Nos- I
sa Senhora do Copacabana 11. 575; Biibcn, fi- I
lho de Francisco Ferreira Araújo, rua Ferreira íi
Vianna 11. 56, casa 11. jjJ-V

—Foram hoje sepultados, em carneiro, tio'/*p-
cemitério de S. Francisco Xavier, os restoi
hiÓrlães do Dr. Gliíistiaiio Bonvchlura d:'
Cunha Pinto, funecionario do Banco do ÜM'
;il.

O cortejo fúnebre saiu da rua Dr. Fcllx
r.a Cunha n. 40, onde foi armada câmara" af".
dente.

—Serão inhumados amanhã:
No cemitério ile S. Francisco Xavier: At-

fredo Gonçalves dc Oliveira, saindo o feretro
ás 9 horas, da rua Miguel dc Paiva 11. 66.

No cemitério dc S. João Baptisla: Blilliol" |
na Cnrlota Martins, saindo o aluiule ás 16 ho-
ras, da rua da Relação 11. 87, c Amélia, fil'"
tio Alexandre Geraldo Pereira, saindo o *u'
terro ás 9 horas, da subida do Leme sjn.

-*—«5HÜ-B»

EXPOSIÇÃO
A* rua da Carioca, 67, acham-se hoje

expostas lindas mobílias que a Casa Martins
vende a dinheiro e a prestações, por 

¦"/«¦

ços sem cenioetidores.
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Da platéa
AS PRIMEIRAS

n„ ji.-v.iH nova* ila hontem
Dom e.pectnculos novo», em homanpgem â

colônia p.irtuguMii, houve hontem. No Car-
Ia» flonios c no Painéis Naqurlle, onde n oil»
ohonto foi tal qne a .polieia no viu obrigada a
Droliiulr a entrada de mais espectadores, ha»
vit como novidade, a representação du "Cela
rios Canlcncs", que obteve um regular «lesem,
ponho, No Puluoc .. espeetiieuln nm-dUniu-se
dt. rcpruíonlnçilo da peça do Pinheiro Chagas,
"\ iiiurgiidinlia de Vai Flor", quc, si teve um
desempenho digno de unia por parti- de Lu
cilia Poros, uma magnifica innrgaillnliii, con
leguitl um péssimo Luiz Fernandes ein Alves
«lu Cunha, U ainda para nttentar contra ns Ira-
brilhos c.iTccIos de Apollonia Pinto, Attlln dc
Moraes e Estevão Santos houve A-niiilin Cupl-
li.nl, Ignnclo llril.» .- Ileurli|uc Muclimln, nue
prctjudlcnram os papeis dc que sc incumbi-
iam.

NOTICIAS
fjm.i peça que valia ú scena

Para que fosse á scena um progranimo novo
hontem, no Carlos Gomes, no festival rcali-
srido cm homenagem A cnlouia portugueza, a
cn...panhia d» lideu Tl.eut.o reli.ou do car-
li./, cn. pleno sua-esso, a interessante revista
'-.Maré de rusus". Como não poderia deixar
dc ser, a applaudidu peca «lu parceria Herinti-
des-ltodrigues-Hastas volta hoje A scena para
levar de uuvo boas plaléiis uo Carlos Comes.

A primeira dc amanhã nu 1'nlnce
Hoje, não ha ospectnculo no Palacc, para

rn-i.io geral da nova peça do Fe.vdci.ti, "A du-
queza das Folies Ucrgéres" ("Sun Allesse"),
continuação do engraçado c conhecido "vau-
eVville" "A Lagartixa", desse ..ies.no cscriV
pior. Ii' .-si., a distribuição, com que ella ama
id.á irá .'. sceiia no Palacc: A duquezu das Fo
lies Dergéres (Lagartixa), Lucilia Percs; Ce
lesle Slowltcllinc, Maria Reis: Mine. Ho
)iic!skntI, Apollonia Pinto; Manon, Ami.lia
Capltaiil; lisl.icr, Cecília Neves; Malhilde
Iilvira Conchcta; Alice, listrella Santos; Li
sctle, Lina Prado; Arnolcl (criado), Leopoldo
Fróes; .luvenal Slowitchllic, Alves ila Cunha;
Duque Pilchenicff, Allila Moraes; lionnct
[preecptor do rei da Orcnnin), .loão Colas;
Chiiuvcl, ü.lui.rdo Pereira; Malelicpaff, César
de Lima; Vriupluu, liniydio Campos; Inspe-
clur de policia, Henrique Machado; Príncipe
Sérgio (herdeiro dn thronn da Orcaiiia), Ignu.
cio Brito; Eugênio, Estevão Santos; Chaflard
Antônio Aroura; Duval, Arthur Costa; Um of-
Hclnl do Exercito da Orcnnin, Santos; Outro
official, Arouca,
A distribuição da peça em ensaios no Phenii

"Alma quc refloriu" e "Noivo em apuros"
deixam inipreterivelmentc n scena «Io Phcnix
domingo. Segunda-feira serão essas .peças suh-
rliliiidus pela comedia "Entre n cruz e a cal-
deirinhu", tres actos dc Robcrt de Ficrs e
Catllaut. A distribuição de '-Entre a cruz e a
Calllavet" é n seguinte: Miquèliria, lilclvi-
I... Serra; Vivette, Rèlmira «lc Almeida; Odet-
lc, .ludith Oarecz; Fernanda, Fernanda Fl-
gieiredo; Li.clnno dc Versannes, .loão Barbo-
sa; Jorge Boulliurs, Salles Ribeiro; Mornnge,
Joaquim Miranda; Adolpho, Edmundo Muia;
(i criado, .1. Loureiro: Ciraud, Antônio Carii-
pnr.; Francisco, José Loureiro.

—A companhia do S. José entrou hoje a
ensaiar duas peças, uma hurleta de Amiibnl
Muitos e uma revista de Cândido ele Castro.¦—Haverá amanhã, ás !(j horas, "malinée"
elegante no Plionix,

—Autorisam-nos a noticiar que não procedeo boato, para aqui passado por tclegramma
da Americana, da ida de Lucilia Pei-es, a nos-
r.a primeira actriz dramática, para o Éden
Thcal.o de Lisboa.

Uspcctaculos para hoje: Recreio, "O Cana-
ri.."; Phcnix "Alma que refloriu" e "Noi-
vo em apuros"; S. José, "O Pistolâo"; Car-
lus domes, "Maré ele rosas".

jSEGUNDA-FEIRA NO «ODEOX»
FORMOSA ARTISTA HUSSA

MUe. Trouhanowa
interpretará l»EDA ou o Culto dã
Belleza, romance psvclioinoico, mo
(ielado na "VERDADE NUA".

lis intermináveis bandalheiras >
Central

Um engenheiro pede um
inquérito

O eng. Manoel Gonçalves Madeira de Lei,
inspector do trafego du Central do Brasil, re-
quercu da directoria da Estrada a abertura
de um inquérito administrativo sobre netos
doshonestos que lhe são attribuidos. Nti pe-tiçao dirigida ao director, o eng. Madeira de
Lei nao precisa fados, indicando somente osnomes dos Srs. engs. Valentim Dunhnm cHumberto Antunes, funecionnrios de alta ca-togorja da mesma listrada, como autores denmisaçoes contra a sua honorahilidnde.

O Sr. director mandou ouvir a respeito,antes do qualquer outra providencia, os en-
getiheiros acima mencionados c indicados pe-Jo Sr. Madeira de Lei como seus areiisadores

Or. BeS.ii.ii-o Valverde
Docente da Faculdade e da Academia de Mc-"cuia. Cuidados especiaes ú pelle. Tratamentocia lepra, syphilis e moléstias venerens.Consultório: — v. Gomes Freire, !)9, dasi as i. lclcphonc; 1202, Central

Consulíonio Medico
—<

inú "t resI'°"elo a cartas assignadas comin.ciaes.)

n ,.S' '"?,-. — Biboralo de sódio c ácido sa-
;j.Vlico, na, 15 grs.; ácido borico, 5 grs.:(.lycerina o. álcool dilhiielo (a 1|3), âã, CO

\i 
1VI',lceoHS tres vezes por dia.

„_?'¦ ;• 
~ Appüquc no logar onde soffre,"ma so vez: pennnnganato de potássio, umagra mm a, c água clislillndu, «O grammas."ara 

pincellar.
1 ¦$''-«¦ M- X- ~ Ácido chromien, a 10 por1UU, c-0 grammas. Para applicações locaes.
„J' V.' n> M- °- f;- A- — N"° c precisoKomettcr cousa alguma. Sublimado corro-
2»'P, i grs.; álcool, 10 grs.; agita dc rosas,w grs,; água disllllada, -150 grs. Passardo logar uma esponja embebida nesse rc-mcilm, duas vezes por dia. No dia seguin-te, cm vez desse remédio, deve põr no ditoJogar «mn compressa embebida cm: liydrãto«o chloral, õ grs.; hydrolato dc rosas, 100
Sls.. e ngua distillada, 150 grs. Deixal-r.demorar o tempo que pude.-. Alternar essesdons remédios durante uma semana f

N. N. R. — Não ha tempo para ler car-ias tao longas.
A. L. Ii. G. R. E. — Nâo ha motivos

para estar triste: são symptomás de uma
presumível situação de riqueza... a reali-sar-se em menos ele um anno !

M. O. O. — Para a primeira consulta
lerft resultado certo fazendo o que manda-
nios fazer á consulcnlc F. O. R. M. O. S. AiUm relação á .segunda consulta não se pôdereceitar sem exame; pôde tratar-se dc casomuito serio.

E. D. S. — Procure-nos..
Ç. B. "P. 

L. U. — Appliquc: sulfato desódio, sulfato de baryo e sulfato de estron-
cio, tiã, 5 grs.; amylo e cal, ãã, 15 grs.Um pouco desta mistura de pós deve aer
•m»ssadn eom ngua q npplicada no logar,
oclxando-a ficar dous ou tres minutos. De-
pois lavar p,'applicar uni pouco de vaselina.

r\ A. T. O. S. — Procur-c-nns.
Mlle. Ii. T. II. — Estômago, provável-mente.
h.. R. S. (Flamengo) — Como sabe que

¦• trata de ankylostomiase ? Podia o scnlior
ter tido essa moléstia o agora estar nn illn-
•ío de ainda a ter. Nõs sô emittiremos mn
parecer nesto caso, examinando nós mesmos
O doente o as fezes do dito doente.

•)R. NICOLA'0 CIANCIO.

8POR1S
Corridas

O prêmio ila A NOITK
, Continua exposto na Jonlliaiin Adaino, A ruadn Ouvidor, o objeclo tia arte que A NOITEoffcreco ao proprietário do animal vencedor<lo Grando Prêmio Imprima Fluminense, queserfl corrido domingo próximo no Jnruey.Club,

Desse prêmio JA demos pliotogrnnnU hon-tem, cm nossa primeira pagina,
«%oft.ja;i

A eleição da dlreclorla dn Metropolitana
Mais uma tentativa scrA feita hoje para a

eleição «la nova dlreclorla du Metropolitana,
Por duns vezes JA qne cnsu, tentativa ira-

cassa. Alguém tem culpa. Nós, entretanto, se-
guindo a linha que nos traçámos neste cnsu
de Incompatibilidades e lialhurdla, que reinam
no sei.» da mais alia repros.MitovAn dos snòrls
tcrrcslros iltlta mui liorolca cidade, não liida»
gamos a quem cabe «¦ ospo •amos o final de
Indo isso para estudarmos ns furtos,

Não podemos, não obstante; deixar 
'.passar

sem um oslronioeimenlo do vergonha o de ler-
ror os hnntns quo as ttirhus alvlçarelras «o-
pram por ahi. li assim que já sc propala quc
o resultado «lc Ioda essa confusão nu Metro»
politiina ser.', a selsilo, «itio o- clubs A. II. C,
cie, sc desliiiurão da Melrop.ililana; quo ns
clubs X. V. '/., não mais disputarão o vigeu-
le campeonato, giiiirtlundo-s.. pura o anuo.

De certo isso não passa de boato do i-lgiiem
que tem interesse nn csphacclamento du sport
liesla terra. Não pôde ser vedado isso. Pois
foi daqui, dcsla mcsinii terra, dcsla mesma
Metropolitana «pie partiu n mais acerba cri-
Uni aos dirigentes de foolbnll selndldos de .....
visinho Estado,

Os conselhos partiram daqui, como p..rli-
ram ns bons officios,

Custou, mas tudo isso foi accollo polo visi-
nhoi que já vae caminhando nobrciinente paru
a harmonia final.

Nilo queiram ngòrn os pqredros dosla terra
inverter os papeis o confirmar o quo se disse
dc nós, ein tempos que não vão longe, numa
pátria que fica abi para ns bandas d» sul.

Note.n bem os culpados dc toda essa bal-
hurdin, ns conniventcs nesta cousa de acephu-
lia da Metropolitana, notem o ubysino que cs-
tão cavando para inhiiuinrem o foolball, no-
tem c não vertam lagrimas, após.

EM MINAS
Riachueln versus Tupin.-iml.iis

No field do segundo, situado no alto dos
Passos, i.i. cidade de Juiz ila Fora, encontrar-
se-ão domingo próximo em mnlch rcvnnche
estes fortes adversários.

A animação reinante nn formosa cidade mi
neira pela próxima disputa entre os dous des-
temidos niilagonistas é justa e intensa.

O tenin do Rinchuclo eslá organisado da
seguinte fó.imn:

Juyme Santos
M. Pinto — A. Coelho

Didi.no — Grnnthon — Cl..vir
Antunes —. Alcino — Wnldcmnr — Flnvio —

Newton
Festa de Sports

Mackcnzic V. C.
Este joven e-ltib já tem quasi organisado o

seu esplendido programma com que no pro-
xjmo din 12 reulisará uma imponente fesla,
no seu ground, á rua Maria, no Moyer.

Do programma farão parle vários números
sporlivos de sensação, além de matelier* de
foolball.

Cyclismo
Ai.dax Club

Esle cenlro «le cyclismo prepara para o-dia
12 de novembro i.roximo, no campo do Ca-
rioca uma inlcrcssanlc festa sportivo.

No programnin da festa já cm preparo fi-
gurain diversas provas cyclicas.

As inscripções cnccrrnr-se-ão em 20 do cor-
rente, com o Sr. Ilnul .Tnrbas de Oliveira.—Foi eleito secretario deste cenlro o Sr.
Murillo Soares.

—Foi empossado no cargo de procuradordo cluh o Sr. Carlos Rubem:.
Cyclc-Cliih

Commemorando o seu primeiro anniversn-
rio de fundação nn dia ,S do corrente, esle
grêmio sportivo realisará a sim assembléa gc-
rol extraordinária para a eleição dn nova di-
reetoria. Também esle bem animado festi-
vai sportivo será rcalisiido na sua sédc, á rua
elo Lavradio" n. 108.

Gratos pelo convite,

Noticiário
Os gulchets dos grounda

Escrcvcm-nos:
"Na qualidade dc grande apreciador e

constante h|tor de seu conceituado jornal,
muilo grato ficar-lhc-ci si puder publicar as
se-guinlcs linhas:

Desejava que esse jornal fizesse um appel-
In aos clubs de foolball da 1" divisão, no sen-
lido de construírem mais guithels para a ven-
da de entradas nos dias de jogos, pois, sendo
os mesmos freqüentados por 4.000 .-. 5.000
pessoas, torna-se difficil n compra somente
por uni guichet; ainda no jogo do America
versus Flamengo, domingo ultimo, não foram
poucas as pessoas q.te estiveram 40 minuto.,
ele relógio marcado, á espera de poderem ad-
quirir suas entradas, além dc, mesmo assim,
levarem enconlrõcs, rasgar suas roupas nrre-
bentnr os botões dos punhos e outros ii.coii-
venientes fuceis de serem acabados, si houver
ura pouco dc boa vontade das dircclorins elos
citados clubs, pois, como sabemos, as despe-
sas serão insignificantes para renlisação deste
desideratum;

Muito agradecendo o destino que der á pre-sente, subscrevo-me com consideração. De
V. S. amigo attcnlo e criado — II. Magalhães!
Filho."

Ti jucá F. C.
Amanhã, na sede desle club mais uma bell.-i

festa será rcalisudn, offcrecida pela directoria
aos seus consocios.

Tauromachia
Entre ns maiores novidades quc temos a

dar aos aficionados dc touradiis, é cpie o em-
presu do Colyseu Tauromachico Fluminense
adquiriu 24 bichinhos de primeira ordem. Se-
gundo nos disseram já foram photographudos
para seriam postos em exposição. Ii' real.iie.i-
te umn bella idéa e, oxalá, os toureiros no do-
mitigo não os temam. As facilidades até ngo-
ra, pela pouca bravura dos touros, desappare-
ecram, e cremos que. os artistas tomaram o nos-
so alvitre em consideração.

JOSÉ' JUSTO.

LUSÍADAS

SEMILLA
•4CM

Em poucas linhas
Foi preso lioje, pela policia do 20° dl.st-.-i-

elo, Joaquim Duarte da Cunna, por ser ac-
cisado de ter tirado do pnlélòt de David
Ahrnhtcs um relógio e uma corrente de ouro.

— Queixou-se boje ú policia do 20" dis-
tricto, Joaquim Monteiro de Andrade, de que
os ladrões lhe roubaram uma caderneta da
Caixa licoiiomiea, dous anéis de brilhantes
c dous outros de rubis.

Dlt. íiODOY-- Cunsiiliorio: .-.in Sc'e'de Sctoihhrú ... lll». .lus
2 As 4. llesid.: rua Machado de Assis n. 3!i
Cattete.

No interior de S. Paulo
e sul de Minas

Uma quadi nha de terríveis
ladrões

OÚÂXÜPE», 0 (A NOITK) - T)e uns mezes
para cA vem se dando diversos roubos cm
piissagcirns das estradas (Ia IV.r.., sendo In.
pmieos dias viclimas o fazendelin José II.mo-
['lu Marques, residente cm H.irru Mansa, .....
hi.l.i em q. ta tio contos o um nutro pnssagei.ro, em d..ns contos, Ambos se ilirigl.tiu para
Cruzeiro, tendo, antes, pcrimllodn no lit.lvl
Mnstog, em Tuyuly, Dado o alarma, foi o la-
cln levado an conhceliueiilo do delegado dc
pcllein de Muzonibiiiho. Dr. Francisco Pereira
da Silva quo, com felizes diligencias, 001)80-
gulu prentler em Tuyiil.v cinco ludrões filia-
dns n uma numerosa quadrilha que escolheu
pura eanipii da acção o interior du S. Paulo o
o sul dc Minas.

Esses liiihcls batedores du carteiras, quoempregavam também a narcótico em suas fa.
cunhas, eslavam de viagem com destino ao
llio c são estes ns seus nomes: Artiinndo Po-
(losln, Paulo (irtniniatio, José Suluzar, Chulo-
miro Ozondon o llolicrlo Lapa.
¦' ' ¦ ¦TX» »

Veneravel Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de França,

em Irajá
GRA.VDE FESTA E ROAURIA

(2" DOMINGO)
Seguindo nntigss tradições, esta Ve-

neravel Irmandade fartl celebrar missas,
no próximo domingo, 8 tio corrente, ;is
7, 8, 9, 10 e II horas, em louvor á San-
tisslrha Vir{«ein dn Penha.

Na missa das 10 horas sení entoada
por um fírupo de dlslinctos amadoras
tuna «Ave Maria» u o ((Siilutaris», acom-
punhado de «harmonitim» pelo organista
da Irmandade.

A banda do «Club Euterpe» de Peíro-
poüs exccutíirii, durante o dia, cm um
coreto ornamentado, escolhidas peças de
musica dentre as do seu bello 'repertório.

Em frente a* casa dos Romeiros, o te-
nente Mdtlurcira apregoará as lindas
prendas c jóias para esse fim offcrccidas
por Exmas. irmãs e devotos.

A Administração será encontrada na
Romaria e na Egreja, para attender aos
fieis romeiros que forem abrilhantar
aquelles actos com suas presenças.

Na fôrma do costume, a Companhia
Lcopoldina fará correr cm suas linhas
comboios extraordinários, para fácil e
commoda conducçâo dos romeiros.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1016
—- O secretario, JOAQUIA1 DA SiL-
VA GUSAIAO FILHO.
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Na poiS&ãa mineira
De regimento a esquadrão
niil.UO HORIZONTE, r. (A NOITE) — Foi

publicado honlcin o decreto reduzindo o corpo
de cava liaria a simples esquadrão anncxo ao
1" de infantaria, com I5G homens.

mmrnmmmmÊf*mmàimám*mammÊmmmu> ¦%*

Pelas associações
'8
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Assoclaçilo lirasllelra do Pliarmaceullcoa
Teve grando linnorlancla a logumlfl sessflosrleulifica desta As.nelaçQn, Diversos c-.uiso»elos usarain dn palavra sobre vários assinn-

pios, outro dles n.. plmrmaeontloos Josd Car-valho Del Voechlo, Inspector dó phnrmnoln, oll..v..,ililo .lc AniRÍlii, pharmncoiitlco-liiilus.Irlal, liulre as quettÕOR vciillh.iliis, Írnl0ll»5edas banes nprn a confecçflo do "Cndlgn Phar-mneeutleo llrnsilolro", quoslílo mnitnn do noi»so melo plinrmacciillco. No expedlento f..l II-da uma caria il.) plii.ntiai-cntlco Orlando llau-
gol, cm rospostn no officio mio Ihu I..I dlii-
iililn pela As'.(i.-li.çfi.i Hrnsllelra de Plinrinn»ccutlcos coiiRnitiiuindo-go com esse como-elo pel,. biilhanlc clofofln dn classe no casoda "sollagoiu das ampoiilns",

¦ m*f i
Bom emprego de capital
A quatro minutos de automóvel ou f. lillo»metros dlstanlo dn prospera chiado do Juiz del-nra (Prlnecín de Minas), vende-se a fiizcu-i|a do lir.vol, boa cum. nssoalhoda, oiivldrnça-il.i e muitas ih-pendeui-ias, eom nbuiuhinlosafiliadas, con ali Iludo nelma do nível «In ei-dada duzcnlòs inelrns no mínimo, dividida ocercada a víiIIoí quem pretender illrijn-so aoiru proprietário, ua mesma fazendareclamo, i a realidade,

João Delphiin
i -oc-ri» t

Niio

dns V.cis.

500S000 para 350$000,pata
90^000, porá 2Ü$000

O dono, nov
Sobre :. noticia (iiü-

cr.ii.he supra
Monto dc Sm
Sr. Al
esl

;ópíi nada...
hlir

i respeito il.
i-ro, em (pie

puniicamos com a epl-
- uma ca..leia do
ha referencias no

cidio Alviin, pudemos hoje noticiar qucsenhor comprou a cautela n praso, ii;..o-
rando^qtie .. Intermediário Doinlnfio.n Mc-
des não tivi-r.se ordem do Sr. Francisco Bor-
fies para fazer essa trnnsneção,

I.ofio, porém, quo disso foi scicnilficado,
pnfiou a referida cautela, desistindo do prasocjue, e.n documento, lhe havia concedido o
intermediário Domingos .Mendes.
.____ ¦--'Hlcaa—« ¦

inE-fl 11 rClilll
Amanhã T9a wtST Amanhã

Reabre-se este elegante theatro na ei-
dade serrana, apresentando o yen pro-
priclnrio tini programma organisado com
trabalhos cinematographicos dignos de
uni festiva! de reabertura. Sení exliibido
o drama fie maior suecesso do geríero,
que levou ao PARISIENSE colossa! mas-
sa popular que lhe admirou as scenas edi-
ficarites e sumptuosas

Sacrifício do Irmã Cecília

O caao de Matto Grosso
Tendo a nòrmalisar-sftj"• ¦>/« .,./.>

a vida do Estado
CUYABA', 0 (A, A.) íllelnrdiidn) - A vl.dn política e administrativa dn li.lad.i tendea iioniii.ll.iii.'-'ie, iioiando-ric por parle (le •••¦

dos um visível lnteresio porque dosnppnro»
çam dc uma vo* ns embaraços nnlopostos áboa marcha do Rovorno, Pellxmoniu esle mo-dn do eomprohendor ns ultimas occorrenclns
Konerállsn.so por tudo o Unindo, rosliuido,
para lnnieiilnr»se, nina ponuenn parlo do sul,i.ilidii iifiltndn por olcmonios revolucionários
onde n popiiltiçAn se conserva om Holiresnlto,(i povo, entretanto, confiado nn ncçílo do ro»neral Cailns Campos a d.»s resiionsnvols peln«ovoriii), afiiiaid.i cnlmnmenlo o iormo finaldessa Inglória campai.ha,

*~ ~— ——» mtm »" ¦»
EítMWiCB cie tuíct^ae, analysca

iüe iii»in«.ts, cftc.
Ürs. Bruno l.cl.o e Maurício de Medeiros, du

Facilidade d»- Medicina — üiliornlo.io dc Ana-
lyses e Pesqtilzus .- ItOSAItIO ItiH, ..sq. praça'•nncnlvrc D..t. ie|. dn Ul. N is,'it.
-" »—ta »*-¦¦»¦

"ANôitéMundatia

Diinham, Juaimim
i'c pii-uin du yktjm
Marl/ e Burros.

fe0 Rio
Na Barra do Pir^hy ha um

saroeníoairabiiíario
O Sr. Sanl Ce!-
do 1'iral.y, ..ml,

0 qm:

lislevc em nossa redaeção
chninn, ucfioclunlc nn llarrnmora á praça- Dr. Nilo Pcçanhn nnoa' queixou ler sido vlcllnui de niaa viu-lenda dn commnndanle d., deslncnmcuto de

xadrez
(rc.sâo
de iim
con f ir-

policia local, quc .. irnuciifiou no
por ter ido se queixar dc umn "xi
de que di;'. ler sido vlcllma por parle
iinilfio do referido s-irfientn, li, partiniar » seu assei-lo, o Sr. S:...! appciln parao testemunho do deleitado dc policia nm
Barra .!.. Plrnhy, tino limlioti a sua ncçflo
i. pedir desculpas á victima da truetilencin
de tal sarficnln...

Ao Sr. coronel José Ribeiro Pereira, com-
manda..le dn policia do listado, endereçamos
a queixa acima.

**?—^*30R»—

0 Instituto La Fayette
Prepara candidatos á mnlriculn nn Escola

Normal e uns varias escolas superiores da
Itcpublica, a concursos nas repnrliçõcs pu-
hlicas c IJníico do Brasil, bem como para
;.s carreiras commcrclacs.

lladdock Lobo,
———¦ •—-sJÍ Mt»*— ?—

•II!)

«Gun-

Giiamados médicos á noite com
urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telcpiione 5.955 Central.

KUA J>A OONSTJTD1ÇÃO í«". 

IjÚEIVI PERDEU ?
O soücilador coronel Ifamilcar Machado

nos enviou uma carteira ile identidade cn-
conlradn mini bonde e que fica nesla redaeção
á disposição de quem a perdeu.

para limpar meíaes.
—-— ¦ i-SOU ' -.

ccRevista da Semana»
Mais um numero ele distineção e ele arte

o de anuinhã dn bella publicação illustriicla,
cuja reporlaficm photófirapliica abrange todos
o.s principaes acontecimentos dn semana. O
texto, como sempre allralienle c brilhante
nas variadas seeções do magnífico magazine.

1 —a», i 

LOTERIA OA B&H8A
AMANHÃ 7 do córrcnlo AMANHÃ

RS. 20:000$000
Por 2S000 e.n décimos de 200 réis.

HAltlUTAE-TOSÜ!
A' ve.ula nas casas lolei-iea-.

Quaes.píer hiforniaçilo c iiagauieulo de prêmios nu
Cnsu liiiMciiiia lieis A C, Avenida llio Branco, 105 (es-fiiiit.ii da llua do llpsariid.

, ¦ I iM»|fc ,...,,.- —

Desastre de trem em Pernau-
buco

RiiCli-Ii, f, (A. A.) — A niachina do Irem
intcr-esladual quc partiu hontem de firimi,
ás (i libras e 55 minutos, com destino á Para-
líylío, descarrilou c virou nas proximidades
elo liiloinelro 8. Houve grande pânico entre
os passageiros, ficando ferido, unicamente, o
ajuda.ile de fogllista Arthur Moreira. KLM
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dtr-liiTTC»
RECIFE, G (A. A.) — Desertou de bordo do

vapor nllemão "Ciindiuin", quc sc acha in-
tornado nó nosso porto, » marinheiro Kur!
Ganzange,

-»—«ttM»

Féíe-s© ficar ééno
Ninguém deve

comprando para
precisa, em qualquer ca:
firmeza o grão e-xaelo quc

'Pi»
ignorar o perigo que corre
seus olhos as lentes de .pie

i, sem saber com
deve usar. A Cas:.

Vieilas, com a installação do gabinete ua sua
secção de óptica, á rua da Quitanda n. 90,
para o exame dn visla, veiu trazer para o pu-
blico dcsla capilal uma vantagem excepcio-
nai, evitando cpie sc desenvolva n enfermidn-
ele do órgão visual, de que muitas pessoas tèm
sido ncommetlldns.

«Brasil Agrícola»
U' o n. IX do volume 1 <la "Brasil Agrlcp-

In", rcvlnla mensal illustrada, de agricultura
e Industrias coiincxns, .. qual sc publica nesta
capital. Publicação utilissimn, o seu sum.na-
rio é escolhido e illiistram-n'o excellentcs c
nilidas gravuras. "lirasil Agrícola" é nos
moldes da "Jlairieiida", dos listados Unidos.

l'a.oin ......os uniuiiliu:
Os Srs. Dr. Vnlonllin,Maria de I.ncerdn, Mllo,«. Barro», fllhn de Mum.

Fazem annos bojo i
Os Srs. Cândido do Araújo Vmnnn, negiv.olniito nesta praça; eapltfio Ourar do OliveiraWcbivr, D,-, (ilciii.ri.i Maciel, Dr, llermenc»giii!., di- Moraes, duiiiilndo reilornli Amoniyi c Nlomever, a monlnii Iteglnu, primnKcnll,!dn Sr. Aliredn Cosnrlo de Faria Ah Im, lu»speclor eseolar,

,. ¦,i!nM,?u !'onloni a «luta nnlnllcla de Mllo.Ileivl lu Parla, filha do Sr. Ciisimiro Faria,iiogoclanle cm nossa praça.—-Fcit annos hontem o acadêmico Brcn-no (.oi.racy.
Cnmnlola mais um nnniversarlo n me-nina Maria do Lourdos íLuillnha), fllhlnhadn Sr. J.iâo Pnlhi.res Malulalíi, ncgoôisntenesta praça.

(,'.i,S.I.W/:.V/o.s

nmanliã o.s rasamenlos daItosii Jullnno com o Sr. copl-
(.'•-rente da casa NI-

lleallHam-so
Mllc. Braiiea
li*... Henrique Gigante,
hla.is S C... e du Mlle. limilln JulliVi.,, como s.-. ii....1 Gonçalves Ferrai, negociante,
lambem, na nossii praça. As noivas são en-lendas do coronel Augusto Moss do Castro,alio fünccionnrio d« cartório da 1» PrctorI:.
Civel, onde se reiilis-i n cerimonia civil. O.
acto i-cIikíoso será colobrado na egroju doS. Fraiiri-icj Xavier, matriz ,1,, Ungciiho
\ elho.

Serão padrinhos: no neto civil, o Sr. Au-
glisto Nilil.ius, chefe da casa Niltlaus & G„u sua Exma. esposa, e o Sr. Cleclo Guerra,
funcçionarlo «la Camnra doe Dcnutadoü, »sua Exma, esposa. No religioso servirão dupr.ian.v.npltos .. Sr. Frederico M.u.s do Ca».Iro, csçrlvfio interino do Juizo dos Feitos daJ-nzciida Municipal, elixina. esposa, e o Sr.Iri.iei. Mnriiilio, director de-st i rolha, u lisiua,esposa.
BODAS DE PRATA

Commcmornudo suas bodas do prata ncommercinnle da nossa praça Sr. Domingosdn Cosia Fernandes o sua Exma. senhor...'
u. Alarla Jnsé Fernandes, abrem hoie seussaiões para um concerto, uo qual tomarüo
parle, entro oulros artistas, os Srs. profes-sores A. Cardoso do Menezes 1-ill.o, Frcderl-co Nascimento Filho, maestro li. Andnlfi 

'
o lenor Hobirto Mario. IVL. manhã foi re-snda missa solcnne, ás 10 boras, nn mnlri«
díl Gloria, fizeiidu-se ouvir uo coro a Iin-cola Canloruni Santa Cecilin, com
nhaniento de orchestra. estando
go do violinista professor A.' noite, após

acoinpii-
essa a car-

nozes Fllln
guir-se-á mn
FESTAS

Cardoso de Mo-
o concerto, i»»

homenagenri
vae prestae
director (IU

iet-i.o uni grando brilho as
qne n classe medica brasileira
no professor Aloyslo dc (Insiro,
Faculdade de- Medicina, que bojo regressou
dc Buenos Aires, onde tomou parto no Con.'
grosso Medico ali reunido.

Haverá mn banquete, ciiii: lera logar riiV
Associação dos Empregados no Commoroio,
as lll 1 2 horas do cia !) do corrente. Seráorador official o Sr. professor Miguel Couto.
O banquete, para 100 talheres, será presidi-do pelo Sr. senador Ruy Barbosa.

Após o banquete haverá recepção o umconcerto, cujos convites, já distribuídos, a.-.-
tno nssighodos pelo.; Srs. professores Oscarde Souza c Miguel Conto, Orlando Rangel oDr. Hl.vsio do Couto.

N'o concerto tomarão parte Mmcs. AliceFiscber, Nlcln Silva e Loura Fernnndc-i,
Jllles. listlicr Santos, Paulina iPAmbrosin
Commandante Enéiis Ramos, Brnnt Horta'Cardoso de Menezes e Ernai-,1 Bragai

A recepção começará ás 22 horas
ENFERMOS

O Sr. Dr. José r.oileux, sccrelnrio geraida Soeiedade de Gcogrophiu do Bio de Ja-
iieiró, acha-se quasi restabelecido ela enfur-
ini.lade que o lem relido em sua rsidei.ei:.,
desde que regressou da Bahia, onde foi re-
presontar o Sr. iniitislrn da Viação e o lis-
lado de Santa Calbarina no Quinto Con-
grosso Brasileiro de Geographia.
CONCERTOS

••m*»
Doenças do apparelho {Jkjcs-

tlvo e do svsíerna nervoso. —
Kàlòs X. — Dp. Renato de Souza
liopes; rua S. José, ^9, de

1 «kh-» .
as 4

to-
Um

Em 4 actos apparaíosos, em que
mam parle cerca de 400 pessoas!
corpo de coros de 16 figuras entoará
psalmos durante o acto da benção nu-
pcial de Cecilia c Ave Maria! final.

-s-
Exh.blções - - Sabbado, em
soií'ée, e no donulrigo, matinèe

c na soirée.
—»—«;•»-

As estradas de rodagem
do Districto Federa!

Por oceasião do Congresso de Estradas dc
Rodagem, a realisar-se nesla eilpita], o Sr.
prefeito proporcionará aos congressistas o
ensejo ele uma visita ás estradas já construi-
das ,0 ás em construcção 1.0 Dislricto Ue-
clei-.il.

—»<?¦&&¦¦ I'
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Tiroteio entre cangaceiros no
sertão pernambucano

RECIFE, (i (A. A.) — Segundo noticias aqui
recebidas, 110 município dc Villa Bella houve
uni cerrado tiroteio entre cangaceiros do cc-
lebre coronel Antônio Pereira e cangaceiros
do coronel Thimothco, cpie ncttinlinontc sc
eneònlra nesta capilal. O chefe de policia ne-
nhunia conimunicação official recebera a re-
sjieilo desse conflicto,

11 ¦" ¦ "tflfr 1 ii ,

l>SEURASTHENIA I
Estcnliciade c. fraqueza geral \Cuia corta, radical e ranida — Clinica eloetro-nio- \dica especial di. Dlt. CAETANO J0VIÍN13 \

Das ÍI ás II edas ite |
LAItCO l>A CAIUOCA 10, sobrado |

1 -ifl^Br t

No salão do
(l'ani:.iiliã, ás 21
nisla Dnincsnil.
CONFERÊNCIAS

"Jornal"
horas, o

rcalisa-se depois
concerto do uia-

Aa sede da Liga Thcosophico Porscvcmn-
ça, á rua Iíeal Grandeza n. 142, no doinin-
go 8 elo corrente, ás 10 horas, e no domingo
22, rcalisam-se as 13» e U" conferências pu-hlicas sobre o estudo comparativo das reli-
giões, oecupundo a tribuna o presidente Sr.
Dr. Pcrminio Carneiro Leão.
VIAJANTES

Shackleton e seus compa-
nheiros em Moníevidéo

; BUENOS AIRliS, li (A. A.) - O cxjilóradoV
iriglez Shackleton e seus companheiros par-tiram imolem, 11 noite, pn.-:. Moníevidéo, on-
ele embarcarão eo'111 destino á Inglaterra.

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas -11. doenças dos olhos, ouviilus
nariz e garganta. Consultas de 1 As õ — As
semhlét. .1 li!).

Acham-se hospedados 110 Palaeo Hotel, cir •
Caxnmbtí, os lixn.os. Srs. e Sras.: Josl
Carlos de. Figueiredo e familia, Mlle. Celiní
Tillicr, Mlle. Gloria de Oliveira Rocha, Mlle.
Malhilde de Abreu, coronel Octavio Guinia-
rães, senador federal Dr. ílivadaviu <:onòa'
e familia, coronel José Pessoa de Queiroz e
familia, Mlle. Ado Dorsey, J. de Carvalho
Júnior, coronel Joaquim Cordeiro e familia,
coronel Francisco Soares ele Camargo o fa-
milia, major' Flnvio de Camargo, visconde
de Gonçalves Pinto, coronel Eduardo Goin^s
Ribeiro e familia, Dr. Joaquim Moreira,
Hugli Piillen e familia, i\Illc. Maria. C. Beii-
tzleii, Mme. Rosa Teixeira Mendes da SIt-
va Cunha e filha, Dr. Joaquim da Silva
xote. e familia, Mlle. limmn Chikls e
José A. Barreiros Júnior;
MISSAS

Pei-
Dr,,

Por alma de Mlle. Noemin da Cosia RibeT-
ro será resada amanhã, ás 10 horas, na
egreja dc 5. Francisco dc Paula, a missa
de trigcsi.iH. dia, mandada celebrar por seus
pães e irmãos.

' ¦—¦¦¦-¦¦-—¦¦¦ —. 1 1 1——» '«gHC_f 1 in—¦ 1 1 i.i—

Ocinirgiãodentistal?S;^
mudou o seu consultório da Av. Pio Branco, 181, pararua dos Ourives, 27. Tel. 3.817 Norte.
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Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gasron Leroux ®

2a PARTE
A terrível aventura

-seu-

H-
— Não, obrigado! somente desejaria escre-

ver uma palavra... dá-me licença?...
E já a precedia na dirccção do castello... 151—

11 o seguia, horrivelmente anciosn, coraudo
das mentiras cpie pregaraI...

Porque mentira relativamente ú Cruz-Ver-
melhii! Nada havia pedido e nada lhe pode-
riam ter respondido...

Ora, era justamente a respeito dessa Cruz-
Vermelha que o general queria "escrever unia
I :ravra".

O general estava furioso com a falia de
consideração de que Moniquc parecia ter
soffrido e, .10 seu intimo, allribuia essa ai-
litude aos boatos que haviam corrido a re-
speito da ma: ca llanezeau, boatos "abomina-
vi is" sobre or. quaes o commissnrio especial
de Naiury livéra opportunidade de fazer jus-
tlça, á visla do próprio general Tonrelle. li,

por isso, o gcnernl fazia questão de que fosse
remediada esta injustiça, o ^entou-sc á uma
inesinha oscriptorio do primeiro salão em
que entrara, reclama.ido pciina e tinta.

Quando soube do cjue se tratava, Moniquc
ainda ficou mais atrapalhada c supplieoii uo
seu amigo que não se preoecupusse com esse
uso.. .

Ella fel-o com lão súbita inipetuosidndc

(pie o general, atirando .1 penna, continuou
a liada perceber de taniiuiba animação."Hbni'essn! mas, porque fazia Moniquc tanta
questão dt: ficar em liretilly !... "

ii o que significava toda essa lufa-lufa n
alguns kilometros do inimigo, cuja pressão
se fazia senlir de modo niuis terrível do hora
a hora, e do qual u.n iminenso cffectivo ia
passar nn região, visando Nnney?

Por qne Moniquc desejava iiislallar-ie
cpihiidò toda a população, como dizia Tou-
nlte, fazia "as suas trouxas" c corria para se
pôr ao abrigo do ataque dos selvagens?

"Em casa dc Moniquc occupavain-se ein
des.encnixotar!"

Porque, bastou-lhe abrir os olhos, os seus
olhinhos perspicazes e tão atilados e habi-
tuados a adivinhar tanta cousa... para que
visse «pie estavam dcsencn.ixolando moveis...
saiiefns... tapetes...

ü general entrou por curiosidade na sala
de jantar... listavam esvasiaudo caixas
cheias do um serviço completamente novo
que não procedia de Bocearat...

Xotou que esse serviço era muilo bonito e
observou • dcmòrailamejile o novo nionogrnm-
ma que era formado por um II e uni \V en-
Irelaçados, encimados pela coroa imperial...

Diga-me, interrogou ellc, o que é isso?...
Munique olhou, perdeu as cores e bnlbueioit:Isso, mas é um novo nionogramnia que

fizeram paro mira, o II de Hnnezcnu, entrela-
çado com o V dc Vczouzc... com 11 coroados
Vczouzel..."U ahi estão as suar. preoccuapçõe.e.
quando já os prussianos cslão em nosso
paiz!"

Touretle olhou-a enda vez mais estupefacto.
Iilln lhe sorria.

Ura verdade! Ella lhe sorria... Certamente
poder-se-in affirmnr cpie Monique sorria.
Talvez nem cila desse por isso. Ha momentos
estúpidos e terríveis .111 vida, em que os nèr-
vos e os músculos fazem o que querem.

O general tossiu, levantou-se e disse, com-
sigo mesmo:

Ora! é muito simples, enlouqueceu!...
Pobre mulher!.,. A morte por nccidenle do
marido, a declaração da guerra, o seu filho
ferido em armas: eslá louca!...

Monique viu-o dirigir-se para o parque. A
pobre ercatura deu um suspiro de allivio,

Era-lhc fácil lér o que. diziam os olhos ele
Te.urc.ttc: "Ella enlouqueceu!'" li Moniquc
nada fazia para elesvial-ò de uma opinião
que, 1111 oceasião, lhe era tão útil.

Poderão dizer: Moniquc não eslava louca,
c o general Tonrelle não era tão perspicazassim... é que, nesse caso, o observador
lera esquecido que por perspicaz que fosse,
o general também era um homem hohdosls-
simo e que um homem de bem qne. conhecia
Monique, não podia ler a perspicácia necessa-
ria para adivinhar qne cila somente fazi.l
questão de permanecer cm Brétilly-la-C.òtc,
para abi receber o "senhor da guerra", cm
honra do qual renovava n sua louça!

Ir" depois, ainda havia uma opinião quecorria a respeito do general Touretle: é queas suas excepcionaes funeções o haviam ter-
nado lão discreto, que era difficil saber cx-
aeta.nentc, sobre a miiiimn cousa, o seu modo
ele pensar.

Isso não o impedia dc tagarelar, de blas-
phemar, de resmungar!.'.-; mas, a sua tngare-
liei-, a expressão ele sua phyisioiíoniia só di-
ziam o que ellc quória dizer!...

li foi bruscamente que o general através-
sou os terraços.

— Preciso nirdar depressa, para poder ir

D^I^S^SI

ve. Juliela.
tier!

a per-Não tenho um minuto
. Adens, minha senhoraI...

— Ora veja! ellc me esta tratando eom
toda a cerimonia, disse, dc si paia si Monique.

fine com difficuldade seguia-lhe os passos; é
a primeira vez que o ouço chamar-me sa-
nbora.. .

Isso iiiquielou-a. A sua perturbação redo-
biou, quando ella viu o general deter-se juntocie um iniinenso caixão quc tres operários'
descarregavam com difficuldade de uni comi-
nbão, depois de lerem disposto umas tuboae,
para fazel-o escorregar.

O que será mais isso? indagou elle...
parece-me pesado como o diabo!

Isso! retrucou um dos carregadores dfd-atando a rir: são bustos do imperador Gui-
llíermel...

Monique encostou-se no caminhão para não
cair; o general preepilára-se para ampa-
ral-a... -^

Isso não são brincadeiras! disse elle ae»carregador; bem viu a emoção que produziunn patroa!;..
Sim, é estúpido! pronunciou Monique

sorrindo. Mas, eomprehende, não posso maisouvir esse nome.
Ila ncltinlmchle muitas mães nas suascondições, minha bôa MòniqiiC! disse o ge-neral."Minho bôa Monique!" A desvenlurada

cientura sentiu-se reconfoi-tiida. Conseguiu
ter forças para acompanhai- «, general até oseu nulo, e abi, perguntou-lho:

Ouça! Ouça! general, o senhor
poe!._.. Deus meu! ouso perguntar-lhesuppneque o.-, allemães cheguem até cá'.'

: 
— Só posso dizer-lhe unia cousa, Monique,

e que faremos o possível para que elles não
em Nancy.. Venha, para Nan:y

sup-
isso:

penetrem
commigo!

Mas,
aqui?

Oh!
Adeus, Monique!

O auto já estava
castello.

A primeira cousa que viu no vcstibule» foital caixa pesada que os armadores estavam

aqui, aqui, aqui, chegarão elles até

ha disso toda n probabilidade,

longe. Ella recolheu-se ao

1

oceupados cm abrir
'Con/ímia.H

*.
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Loterias Ha [apita! frfsral
Ctmpanhii da LoUrlu Nooloniu

do Buiíl

Fxtr.ieçõcs publicar., sob a fiscal!-
saçAo do governo federal, as'-' l"-' e
«os Milhados .V. :i limas; ii run

.Viaeoude de llabor.il.y u. Ia

AMANHA
A's 3 horas da tarde

Grande e extraordinária loteria
Novo plano — 318 — 1

USO
F.M 4 PP.EMI09 DF. G0:000Ç000

l'or lli rni vigésimos

•t»»» pedido? do bllhctos dn inte-
llor devem ser acompanhados de
ínaís (100 rói", para o porto do Cor-
).iu c dirigidos aos nilCtltOS geraes
Nazareth .x C rua do Ouvidor
il. 1'M, cnlxa n, 817. Teleg. LIS-
Vlül. c ua casa F, (iiiiinaiãcs, Ho-
lario, 71, esquina do beco das Cnn-
Bollns. caixa do Correio ... 1,273.

ÍSRAN BAREROTISSER1E
PROGRESSE

àosé fóv$\x&u1!)omvi\«yxb&
Largo S. Francisco do Paula, 44

RIO D£ JANEIROvi móis confortável caluo, cozinha
(rimoiosa.

Menu
Amanliú uo ulu.oço:

Papas á transmontRiin, salada ú ilhlia-
tia, ca^íolct ú lu pcroijucsão, saurer bre-
ten init closso.

Au jantar :
Suecciiü!...

Leilão reclicauo á portugueza. cabrito â
moda de llia^o, ravioli ú italiana, per-
dizos á Nova Zelândia, iguarias tinas, os-
Uras froscas, legumes paulistas.

MONl.Vb.Yl Al. GARIUPEIRÀ
Concerto Uuo do Cyll.ara

A Syphilis vencida por |iouco di-
nlieiro pelo novo produeto

francez

MAIMCE0L
Solução estável, esterilisanle c
injeclnvel do Neosiilvarsnn, expe-
rimentnda com suecesso nos lios-
pitais S. Louis, ücaujon e outros

do Paris e Duenos Aiics

Novidades musicaes
Pára piano, últimos tanpis, valsas,

oiiè-sleps de suecos?" executados nos ca-
barels chies da capital, á venda na Casa
Slcplion. Sccçüo musical de

J. ANUIIEOZZL
• -Grande sortimento de rolos para AUTO-
PIANO.—Htia São Joié n. 117 (canto
Iarço da Carioca).

ANTAIÍCTÍGA
_ Recebem-se pedidos

& encoiiimcndas des-
tas aíauiadas cervejas
no Deposito á rua Ria-
chuelo u. 92, (Eaipre-
sa dc Águas Grazoshs);
entregas ao domici-
lio. Telepbone 2361 C.

arroz
Medicinal, adherente e per-

luinado. Lata 2!j)000.
Perfumaria criando Pangtl

Aos Srs. Veranistas
A Agencia Pestana, como nos nnnos nn-

teriòres, encarrega-se de tomar a donti-
e.ilio nesta capital a bagagem dos Srs.
Veranistas, e entregar lambem a doini-
tilio 0111 Petropolis, Friliurgo, Campos,
llello ltorizoiilc, ,lui/. de Fora o São Pau-
lo, a taxas muito reduzidas e por con-
traio com a Contrai do Brasil e Leo-
poldina, assim como para as estações de

ínguas, Caxambii, Lambary, Cnmbuqiiirn,
Caldas o outras, vendendo lullielos para
todas estas estações eom direito a alia-
limenlo nos fretes da bagagem, e leitos
jiiirn os nocturnos da Central e Lcopol-
dina.
65, rua do Carmo, 65

Tclephonc Ili-i Central.

-CAMPtiSTIlE-
ourives 37

TEL. 3666 NORTE
Amanhã ao' almoço :

Tripas á moda do Porto,
Cabrito com arroz de forno.
Cangtquinha com leite de

coco.
Jantar :

Cozido familiar.
Perna de vitella com pirão

de batatas;
Rocios os dias ostras cruas,

Canja e papas.
Boas pcixadas.
Sardinhas em canoa.
Camarões tonados.
PREÇOS 1)0 COSTUME

a—mn—g

LOTERIA
1)1!

s. paul
Qaraníida pelo governo

fstado

Terça-leira, io do corrente

A

EXTERIMATO MÂURELL
T S«xt#-feirfc, fi â$ Outulrta de i$W

mim!mrm*mm*m*?mmi! v,±w mi msmmmm&msamsssm \ bb

FUNDADu EM 1906
f»1"1 ¦¦ ¦»¦" ¦¦*—¦ ¦¦ mmmsãs——wmn

Director c proprietárioi -DR. OSWALDO BOAVENTURA
ftesSi»» riiurnns c noeiurnss

CURSOS OC PREPARATÓRIOS TCUASOB INTCRMEDIARIO
C PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Dr, JOXOnillBIltO, lontoilo CoIIorIo Pedro II, norlngiiei. Dr, ARIIIIH Tlllitl',',

I •nt.' do Collcglü IVdro II, intillti-tn.iti<n. Ur. OASTAO HULII, lauto du Colloiflu
l'"diii II, lime/e lilstorln uiiivciMii. |)r, MIINDRS HK AtiUIAH, lente do Coliojjto
P«alra II, latlin. Ur. JOSR' MASTHAMilOI.I, i.ii.lleo a-i.t.-i. ¦• du riiculdiiilu de
Medicina, fmiicex, Dr MÁNOKIi PEREIRA DA UNHA, conliocldo profeiior, pIljMen
ocliiailca I'11'Ií'.mii nl nu. Mo.Mi.iiil', du Uiilveiililatlo ih> 1'ontiivlvnnln, goo-euipl.i.i o íiirIoi, OSWALDO UOAVKNTÜIIA, módico o director ilo Kxtornulo,
liialhúiualiea o hiMujia naliiral.

Rua Sete do Sctembi(Oi 170

FOR D
O CARRO UNIVERSAL

Chassis construído exclusiva-
mente de AÇO VANAD1UM, é
leve, loríe e resistente. O automo-
ve! que melhor se adapta aos ca-
minhos do interior. Seis annos de
serviço nos Estados de Minas, Rio
Grande e S. Paulo conquistaram-
lhe a justa fama de que hoje £0-sa. Exposição permanente dos
últimos modelos. Peçam catálogos
e inlormacões á

lOciedadc Industrial e de Auto-
moveis BOM RETIRO

AVENIDA RIO
BRANCO, 170

Prédio do Lyccu de
Artes e Olllcios

o',-, ¦.. '¦ .. ."¦".. .:....' ¦¦¦¦"¦ ¦ :£

*l

O Curso Normal cie Preparatórios, o de maior
freqüência c o dc mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualmente o CfilfSSG) ES-
JPECiAL rPüSÍA A E. N9RIHAIL, a mensalidades rc-
duzidissimas e a cargo dc distineta directora e completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
i" ansüap. — Informações de 14 ás 19.

SOCIEDADt RIO GRANÜtNSE DE SORTEIOS

I

"CLUB PARISIENSE''
FUNDADA EM

Capital
1012
3oo:ooo^ooorealisado Rs

(Autorisaila a funecionar em Ioda a llepublica)
Banqueiros: BANCO DO COJIMEltOIO DI3 PORTO ALE-

CIIE o BANCO PELOTENSG
SEDE -PORTO ALEGRE

Sorteios Mensaes -- Contribuição 10$000
. PEÇARI PFI0S5ECT0S

Rua da Quitanda n. 107-= 1: andar
RIO DE JANEIRO

AGENTES — Acceilaivi-se, desde que apresentemj
boas referencias e fiança.

mmm

Pílulas Uiilversaes
fi simples e de eíieito
'f :: :: notável :: :

MELHORADAS

PtRESTRELLO

Para dyspepsi.a, enjôo, enxaqueca, obstrucção, ataques
biliosos e desarranjos do fígado e do estômago.

O laxante c purgante por excelleiiciá.
Produzem o seu cffeito benéfico sem debilitar nem causar dores.

Em todas as drogarias e pharrnacias e na

A' GARRAFA GRANDE ee'RUAU^AYANA,ee

Qrasiâss gaite esii todas asse^iêss a imcQS sem prece-

Por 4^500

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia de se.s.sões, do

Edeii-Tlieiilro, de Lisboa
Empresa 'imhiítÃllAIlQUES

Gerencia de A. Gdrjão

KÍOtTE3 HOJE
Duas sessões—Duas—A's 7 B/-1

e 9 U/1 da noite
Dous imponentes cspefilaciilos

Rcapparição de celòhrc, querida e
popular revistii-fanlnsia em Oous

uutos o nove quadros

MARÉ DE ROSAS
O maior exilo desta companhia

Compares: Zé Lerias, Carlos Leal:
Pinlasilgo, I.uiz Bravo,

Toma parle toda a companhia
Sumptuosos scenarios — Luxoso

guarda-roupa — Apparalosa « iniae-
cii-seúiie )i

Hoje e sempre — MARÉ' DE UO-
SAS

PãLíàÊS TI3£ATB2
Grande conipanliia LUCILIA PEIIES-

LE01'ÜLD0 FROES

HOJE
não ha espectaculo pata

do vaudeville do GEORGE FEYDUAU,
arranjo em tres aetos por Luiz

1'almeiiiiu

A Duqueza das
Folies Bergères

(Continuação de - A LAGARTIXA
O ultimo grande êxito parisiense.

Absoluta novidade para o Brasil.

AMANHA Sossões AMANHÃ

8TADI A1UNCI1RN
línr a roílnurant nu nr Itun
llojii au Jantar s
Cront-mi.pot,bncnlliio¦> limimi do ti,

miiiiliilm» iiiiadai nm bntui, nmyonnaliorio garoupa, i»Iia>< iur.lie>ula«.
Aninilllfl nn jtlnt i

Tilpaí A iiimln dn porio, nrroíilo foi no
ú Draga, iihtm* froicai, palxadai.

An jiit.l.ir:
1'iuén dVrvill.ns ravioli, leilão ú lirn-

(lloirn, r.i.i;ii»u, canja.
Gabfnotui m im-mcn ,l'ii'C". maiHeo»

Coíinlm p.u.i tmlii» oi puladarea.
I, Praça Tiradentes.l

Tulnph. 605 Gunlcal
o proprietário, A, Motla llattoi.

IllEI!» =:«;

Tni-ie qualquer POIÚÇO de
mio eom cniielloi caldo-
1'entcado no «al,'w
(Mnnii-iire)- Trata-

monto da* imitai
Mussugeirt vibralo-

ria», iippllciu;an
Tintura cm cuheca
Lavagens de esboça

:i$oii.i

s$ooo
25000

2ü$üu0

5S000
l**'CuninrIn$ llnaa pólos me-

li.wi¦-•> prei.o»
Salão rxílusivaiiiLMili» para
Fimlioruq Casa \KOÍVA,80
rua Rodrigo Silva SO, antiga
Ourives, entre Aiiemliica (•
Sole dc Sotomtiro. Tclephonc

1.027, Centro! -<)

ESCOLA DE CORTE
Mme. Tcllcs Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida c com os mappas, cm
25 lições.

Pratica por tempo iiidctcr-
minado.
Moldes experimentados c ali-

nhavados.
Acccitam-so fazendas para

vestidos meio confeccionados.
Aulas dc chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4o andar.Odeon á
direita do elevador.

T AVENDA
O mnior e mais Importante do
lirasii. Occupnndo o melhor si-

tuacüo da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electrico».
Freqüência animal de Ü0.00U clien-
«s. Diária completa, a partir nc

I0S0O0.
End. Teleg. - AVENIDA

RIO DR .IANKIHO

Tosse-Bronchltes-Asthma
0 Peitoral de Jiirná de AHrcdo de

Carvalho, exclusivamente vegeta), é"
que maior numero rouno de curas. In-
números atleslados médicos o do pes-
soas curadas o afunilam. A' venda nas
bons pnannacias e drogarias do Itio
e dos Estados.—Deposito, AHrcdo de
Carvalho 4 0.—Rua I- do Março, 10.

SY1ILA
Brilhantina concreta com pe-

troleo, deliciosamente perfuma-
da com penetrante e escolhida
essência, dá brilho e lirma a
côr.do cabello, ao contrario das
demais brilhanlinas, que tornam
os cabellos russos. Vidro 3.>ooo.
Pelo correio 4^000. Na A' Gar-
rafa Grande, rüaUruguayana 66

Moveis e tapeçarias
— RUA S. JOSÉ- —

Teleph. 5.324 C.

Maison Glémentine
Por oceasião de transferencia de casa

da rua Visconde dc Manmguape 18 paraa avenida Mdm de Sá íü A, vendemos
chapéos chies para senhoras a 15S, 18$
e 20S, preço do reclamo. Só durante oito
dias.—Toicpii. C. 57õ!J.

Dinheiro sobre pc-
íihores de

jóias ecautelas do Monte
de Soecorro

Casa Gonthier
KEffiRY & AR6VIAND0
45 e 47, RUA LUIZ DE CAMÕES 45e 47

Casa fundada cm 1807

PROFESSOK
íleccm-vindo do norle da Repu-

bliea, acceila cuilocação em quaes-
quer institutos de ensino primário
e secundário, no Districto Federal
ou eni Nictheroy, para ensinar to-
das as disciplinas do curso primário
e — matlieniaticn, sciencias physi-
eas e nalunics — ilo curso secunda-
rio. ,

Prepara lambem alumnos, em ca-
sas particulares,- para prestarem
exames no Collegio Pedro II e na
Escola Normal; e bem assim caiidi-
da los nos exames vestibulares, na
líseola Polytechíiica, Faculdade de
Medicina e liscolus Militar e Na-
vai.

Pre$os módicos
Residência: avenida llio Branco

n. 11, ü° andar.

í¥ "
I16II3S il itum

riUIAL DA CASABAnnOCAS
10B RUA DO ROScnCMQli ,iCNTRt QUITANDA C AVCNIOA)

C\8A M \ i iu/.. rua d" lluíniolu 1HI,
conto da io t dn C"H' i'1'..i'i

Aninuliü no nlmoçoi
Cozido especial, tnocott') dc

vitella A portiif,uez.i, coelho
com nrroz na cnçoiln.

An jniil u
Sopa juliana, borrachos com

pirão de batatas, vitella assada
com arroz de forno.

Tudo» oi (liai: lapi-i.i., o«tr>ii fren-ai e
caca. Vinhos do prlmolra qualidadii. le-
i;uui. -i variados. Chopn llanioollca

fUtnicanft( oilão uuortai oos domln-
KOS o le. nulo».

MANOÜIi riülXAMlES IlAIlItOCAS

igmtmmmiBimWíh.
TOSRE
O Xnrope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, ai.tiga ou recente.
Vendo-se ^m todas as I
pharmaoias e drogaria»

J DE PAPEL
Fabrica níiaiqiior qnnntidndo — con-

íultcm o< nossos preços quo encontrarão
vantagens,

•— B. SOUZA & C- —
5i— Rua da Misericórdia—5t
Tcleplioiie Conlrol 8100.

Cautelas
Compram-se as do Monte de

Soecorro e das casas de pe-
nliores, na mais amiga casa-
Avenida Passos n. 29 (antiga
rua do Sacramento). C. Mo-
raes & Çonip.

DINHEIRO
Emprosfci-s.tt sobre jóias,
roupas, iu7.flii(l<is, nielaos,
pianos, moveis e (mio

quo represento valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TlSLKI'lll)NÍfíd)72 NOME

íÀbòrtó das 7 horas da
manhã ás 7 da noite)

J. UBIERAL & C.

Sitas sor
Ficnrols com o corpo que quizerdes,com o tratamento único o garantido de

Mme. Clara/.. Extrucçõo de pehos e 0111-
bellezaménto dn rosto.

Carioca 11. 38. — Das 11 ás 10. Só
trata do senhoras.

< mji'l jBjMjBMWjOttWPB

A PROPRiiEOADE
ao alcance de

todos 1
PIlOBLEMA RESOLVIDO

Todos podem ser proprietários e tor-
nar-so donos de um terreno do valor
dc CINCO CONTOS DE Itlild e de um
prédio do valor de DEZ CONTOS DE

Itr.lS, inscrevendo-se na ferie
• IDEAL* da secção predial da PEH-

SKYEUANÇA liNTERNACIONAL, pa-
gaudo apenas o diminuta quantia
do CINCO MIL ItElS por mez! In-
formaçOos, prospdctos, inscripções
nn sede da Companhia :
Perseverança Internacional
Avenida Itio Branco 11. 171

RIO

Panellas de pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

Oblcm-fo, cozinhando-n nas afamadas
panellas de pedra uMineiras». Deposito :
Bazar Villaça, IÜG, rua Itcí Caneca.

Louças e trens de cozinha por menos
20 •[. que nas outras casas.

CAFÉ' SANTA RITA

Ituado Acie ri. 81. Telephone 1401 Norte
e rua Marechal Floriano, 22, Toleulione
1.218 Norte.

A FIDALGA
IVestíniranl onde se rcuncni as molho

res famílias. Rigorosa escolha feita dia-
riarnente, cm carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação dc marcas exclusivas
da cusa. Preços módicos.

RUA S. JOSÉ', 81 - Telep. 4,513 C.

THEATRO MUIMICIPÂL
Amanhã—7 de outubro de 1916—Amanhã

A's 20 3i4 horas

Em benefício da Cruz Vermelha Francesa-
Ingleza

PRIMEIRA PARTE—Grande conccrlo—Cornm. Arlhur Napoleão e Sr. Maurice
Dliuiesnil (Variações do Saint-Saens sobre um thenia de Bcothoven para dous
pianos).

Mine. Malheiros, Mlles. Carmen c Elvira Braga c os Srs. F. Nascimento Filho,
A. Manuel e G. Dufriche.

Acompanhainentos de Mme. Gomes de Menezes.
SEGUNDA PARTE

ÂDROS VIVOS
Represonlàdos por senhoras e cavalheiros inglezes e lermiiiando com canções

inglczas cantadas por Mine. Üertrude Nicliolson Edgar e Sr. A. Manuel.
Bilhetes á venda na casa Ailluir Napoleão

PREÇOS : 1'rizas c camarotes de 1" ordem, lôUSUUO ; camarotes de 2» ordem,
50$000; poltronas, 25S0OD: balcões A e II, Í5$000: outras filas, tOSOQQ.ca-
lerias '.'SO00 "

PHOTOGRAPHIA ^asaleteore-
[niporuiç8o e cxpòrtac5o cm grando escala dc njiparclhos

c material plioto^iapliico recebidos di.ecuimento dos prin-
cipaos fabricantes do inundo

DEPOSITO DAS ESPECIALIDADES
de Kodak, Lumierc e |ougla, Aufn, llauí, Mekr, Wellin-
f.ton, Ansco, Imperial,-'.étei CITÁPÁS li PAPRIS dos me-

Ihorcs íabncanten — RimilsÕes spmniv fresca':
PRISCOS RRDUZIDOB

145 — RUA SETE ,xr- áBBflUBffft'::- ,,P!DE «ETBMBKO
BERTEA Sc COMP.

u:*
NovoCatalogo .to; pac.— Remessa pelo Correio ?$<Joo

UQyKtfMBsnanBiBBBaaBsuawj

TEI T P H E
lista antiga casa,'procurada pelo que linde melhor na elegnn-
ic sociedade «lesta capital, vem constnntcmenlo iccoijimcii-
dada pela acurada lavagem chimica i\o^^ vestidos dc luxo
para senhora, do qualquer fazenda o feitio, som alterar as

cores por mais delicadas que sejam

Especialidade nn lavagem chimica das roupas de flanelln e
palha de seda

Limpa a seceo qualquer roupa (Nçlloyngc n sec). Faz l»)do o
qualquer concerto cm roupas; serviço a domicilio grátis, na
RUA DA ASSEMBLÉA. 74 -• Tclcphoiie Central, -t.iíoti

DENTES ARTIFICIAES
Novo Systema:

liSPEGÍALISTA
Pronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á

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

Rua do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor

Curso Normal de Preparatórios
As auias deste curso, vantajosamente conhecido pela POJiTUAUDADE, ÁSSI-

DUIDADE li COMPETÊNCIA de seus professores, funecionain com a máxima ro-
eularidade.

Corpo docento: Dll. GASTÃO RÜCII, DR. MI.SCIIIIC, 1)11. K. Cf. RA-
DARO, DR. OLIVEIRA DE MENEZES, DR. IttiV PINHEIRO, professores do Extor-
nato D Pedro II; DRS SEIIASTIaO FONTES o AUTRAN DOURADO, professores
da Escola Militar;DR. HENRIQUE DE ARAÚJO, o DR. FERNANDO SILVEIRA,
docentes do Escola Normal; Dll. PEREIRA PINTO, proíessor do Collcfiib Militar;
DR. AUGUSTO ANESI, nulor do valiosos Iralialhos diduclicos; e outros.

Aulas praticas do MATIIEMATICA ò CHIMICA. Dbiis pro essoros pnrri õ esludo dr
uma mesma lingua.um da parte theorica e oülro da pnilicn.As notas dc aulas são
polygraphiulas. Mensalidades módicas; Cursos DIURNO c NOCTUHNO.

Aulas dc repetição para os alumnos rpm so matriculai cm cm atraso.

A sido do enr-n foi mudada da rua dos Ourives 2!) para URUGUAYANA 30
nndar — JURUENA UE J1AÍ10.S, professor e director.

FARINHA LACTEfl PARA CRHAN-
ÇAS-CONVALESCENTES DEBILITA-

DOS-AMAS DELEITE

nuwi

era

Encrgil poderoso tônico
Novo anti-rheumalico
Energil depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

o-
A' venda em todas as boas pharrnacias e drogarias. J.

M.Pacheco, Granado & C. e Araújo Freitas & C.

I 
Único que com uni

colher i

adquirida ou hereditário cm todas as
manifestações. Itlioiimatismo, Ecze-

»', lllceras, Tumores, Dores museu-
ires e ósseas, Dores de cabeça ho-

cturnas, etc. e todas doenças resul-
lanles de impurezas do sangue,
curam-se infailivelmonlo com o

sú frasco faz desapparocer qualquer mnni
ipós as releições. lim Iodas as pliarmaciai

. Uma Iléslação.

A «rSEDICiNA VEGETALYUGA'TY
(Gono-b!eno-cida)

Cura a r/onorrliéa recente on clironica, por mais an-
í/ya que seja. — Dc lodo inoltensivo ao

estomarjo e intestinos

EXCLUSIVAÍ^ÉIvIT-E: VEGETAL
Rua da Assembléa ~>2
Rua cia Quitanda 57

Rua Buenos Aires 23?t
Rua Buenos-Aires 133

Mauicura e massagens manüaes o
electricas por professor diplomado ehe-
gado da Europa. Rua São José ri. 29, 1"
andar. Telephone Central 5.457.

Tubos i ti
para canalisaçãc de águas

VBLLON, MORBIilil &s OOJIP
Praia do Caju n.68. — Tcíop. Vllla 199.

Fabrica de vigas ocas de cimento ar-
mudo, vergas, íiigeolas para divisões,
mais leves c econômicas de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madres massieos e postes para
cercas.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

« Tournée » Cremilda dOlivèira

Compna-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monle do Soecorro»; paga-so
bem, ua rua Goiifalvos Dias n, Íl7.

Joalheria Valentin
Telephone 9'Jl Centra!

SS Grande ^S^

y^ êxito do NJ^

litiiiiiil
Brilhante creação de CREMILDA

D'OLlVliIRA. ANTÔNIO SERRA, en-
graijadissime no protagonlsía.

|7tó^^ Amanha, ás 8 ác s It)
O** liorãs-0 CANÁRIO. Ho-

niingo, omatinéon, a comedia iugleza
de Pincro-MENTIRA DE MULHER.

Lxito absoluto

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Otioni n. 34
Tcleplione Norle ,'1,'i,"

Gfisenia-Thesiro S. «Sosé
Empresa-Paschoal Scgreto

Companhia nacional, fundada em 1 de
julho de 1911—Direcção scenica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orcheslra, .losé Nunes,
A maior victoria do theatro popular

C de outubro de 19115
^ Tres sessões—A's 7, S :i 1 e 10 1/2

Êxito extraordinário—Grnndioso suecesso
4», 5' e O rcpri!.se,'!i,ii>!s da revista

de costumes cnrioni- vi. dous actos,nove quadros e duas a i iu: sos, originai
dos conhecidos oscrii l i.-- ICNACI0°RA-
POSO o RKSTIER JÚNIOR, musica doiiispirudo macslio PAULINO HO SACRA-

i|rop i s rr o i ã o
Cõnipèrcs: ALFREDO sl<.\ a. Iln p0.bre Diabo ; JOÃO DE DF.fS.no Pistolinha.
llrilhanlc desiimpcnlio de tud.i a com-

panhia.
í Mise-cii-scónc»dcslümbranlo

oiíLiciosa mr.nnu

tisptttnnntc, refrigerante; sent
álcool

Previne-se
i5i Evi.iih, fregiiown que ji chegarem
o» Dgiirliiiii d.i> uliiiuiis luoilni, iisi.ii),
como ravíilm ojorniun divarfo»; aclmm-»o
¦ompro .i venda novltlmloi, na nvei.Iiln
Riu llranCO n. ÜI7, jnnln ao CI.M.MA
ODI.O.N. - SOniA UOFFONI,

Terronos ã p. Dp. Konobopes
(Lnrco d.i Segunda-feira)
Vendem-se lotes a dinheiro

e a prestações; trata-se á r. do
Carmo 66-x* andai; tclephonc'S.]B Noite, com J. Senna.

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia dav

fumilias c cavalheiros t\<- trn-
tiimcnlo.~llnddoc.li Lobo 123
a 127.— líio. Telcp. V. jyiii.

MOVEIS A í
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

i

Escriptorlo
Aluga-se o r andar da rua

Buenos Aires, antiga Hospicio,
33, entre Quitanda c r de
Março.

COFRES
KO» —

Vendem-se seis usados por
metade do sen valor, no de-
posito dos Cofres America-
nos á rua Camerino n, io.i.

turso de preparatórios
Mensalidade  25,'pooo

Professores do Collegio Pedro
II. Rua Sete de Setembro, 101,
i° andar.

lu
A Mala Chincza, & rua do Lavrndio

n. 01, é 11 rasa que mais liando vende,
vislo o grande sortimento quo tem; chama
a liltcnção dos senhores viajantes.

Atelier de pintura e
desenho do professor
Sebastião Fernandes

Encarrega-se de fazer retratos a óleo
e cravou, restauração dc quadros antigos
e lições cm casas particulares, á rua da
Lapa n, ,'Hi, sobrado.

DENTISTA
A. I.nprs Ribeiro, cirurgião deiltis-

Ia pela Faculdade de Medicina do Itio
de Janeiro, com longa pratica. Trilha-
lhos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda 11. 48.

Mão m ilimam l g
Com os preparados para a

pelle. Usem só a PEROLINA ESMAL-
TE, único que adquire o conserva
a Pclleza da culis. Approvado poloInstituto do Helloza do Paris e pre-
nüado pela Exposição de Milano. Pie-
ço :!$0üU
Encontra-se á venda cm todas as

pcrfiiinarias aqui e cm S. Paulo.

S. LOyiRERSÇ®
HOTIiL CENTRAL

— Pronrielnrio: ,l"sé Justino Ferreira —
Rede Sul Mineira — Estado

de Minas
A estação de águas mais proxim»das grandes capitão--. dcS. Paulo e Mio.

Informações: rua Clapp 7 e S. José 1.
RIO DE JANEIRO

Vendem-se
jóias n preços baratissimos : n»

rua Gonçalves Dius 87

JoalheriR Valentim
Telephone n. P!)4 — Central

REPRESENTAÇÃO
Um rapaz com algumas re-

presentações na linha docen-
tro e Oeste, acceita represeir
tação de fabricas desta capital
tem boas referencias; carta
por favor á Pensão Hercules,
quarto 18.

CASINO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

Único Ihealro por sessões que fun-
cciona na Avenida

HOJEE :HOJE
As 8 horas—A's 10 horas

Aalmaquerefloriu...
Original brasileiro

NOIVO EM APUROS
Uma fabrica de gargalhadas

« Mise-en-scèuei) do Olympio No-
guoirn.

Mobiliário da A IDEAL, S. José, 74-
Amanhã, ã matinée 6 — A ALMA

QUE REFL0R1U... e NOIVO EM
APUROS.

Eiicommendas polo lolophone 5631,
Ceu'ral.

'jtwai «HW»W. ESW*


