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CHBONIGAS ITALIANAS

palácio de Veneza
á Villa d'Esfe
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fazer par-

Tloselli
solem ne"a ri-

JV.i/iii. setembro.
O governo italiana

reivindicação italiana o
) n". um- o palácio de Veneza
;,. dn patrimônio do listado.

u ministério chefiado por Paulo
hão podia cumprir uni neto móis
porá sc tornar merecedor da (fraude, çonj
j.M de que o rodeara até agora a Nação, i-
jião podia, melhor iniciar o execução do
mandado imperioso que Hie confiara o paiz,
dc não dar quartel m>s iniaiigos da pátria.
(|iic proclamando, a iíaliauidaile dc uma das
rjlorlas mais puras da ar.tc italiana.

Desde cs primeiros dias dn feiierra, quan-
do ii coração iia Itália fervia dc santo Clllhil-
siasrao pelas nobres roiviridicnçpcs que {jum-
varo os nossos èxeijcitós ás fronteiras, :i Na-
c;;o inteira subU:voli-se, num rasgo Ú2 aJUv-
maçãô vífil; pcfliiidü 

*o 
feóVérno J^nTcobittíit

á Mnnnrchih dos Alisburfios aquella ¦ olir.i
nihrnvilhbsn n«c détivorn pur mais do uni
rcculn cnire as Raivas rnpnoes, contra iodo
i qualquer di"cilo.

Mas o ministério Salomlia não .íulgnra
.-i/ado ii momento para essa nobre c bclla
offirmaçiio. Muito pesado linvin sido paio
seus liombros o ônus enorme da Riicrra, o
muito gravo n tarefa de manter vivo o fogo
sagrado nn altar da pátria.

Constituído o novo minislcrio naciona,,
rob a presido no ia do venerando velho, que,
á testa da "Dnnle Alifiliieri", fora tão diftno
/ Ino magnífico '.'assessor" das Rlorins iU-
lianas, o paiz ievanlou nllo a voz, pedindo
imperiosamente •' reivindicação
do glorioso palácio «le Pnulo II.

E Paulo ílosclli não ficp-
incrlc. , ,

graças .o 1-110, de agorn om deauli
i de Veneza torna á grnndVmãc l.l-i
o n regnsi.io do povo italiano c i
ipolenlc dá p.opulaça austríaca.

, cx-síde da cmÜãixada austríaca /
confiscado J>c/o governo italiano

lar a fi

do ao Vaficariai

Mis»

do

immodialii

surdo nem

As
d pniacu
lia, ci.1i
raiva in

Mas n Nação reclr.mn mais nm aclo (li
Mliva encrijiií do seu governo: ainda lia ou

da nreliilcclura itálica, qutra pérola Cl
vol

izcr parte do nosso patrimônio n
tico —¦ a \i!Li d'Kste. em Tivoli.

Si. para illuslrar as glorias nrlisticns
palácio dc Veneza se nceuniulariim ilivorsns.
obras nas bibliotiieéas, sendo que uma so
delins pela sua licllezn o grandiosidade,
custou.ienorme quantia de 51=10 francos,para
dar unia idéa da bellcza dcsln .villa, con-
struida pelo celebre Pyvro Ligorio,-cui lo-)J
por ordem do cardeal Ilippi.lylo d'líste lt,
seriam necessários livros e poemas, inteiros.

Porque a mais pura c nlti» poesia desper-
Inm aquellas avenida-, marnvilliosns, tnden-
dns )ior cypresles seculares, característica
no.ldnra dn soberba villa, onde se jlllllam
avaliados o preciosos Ibe.souios dc orle.

Porque a 
'musica 

íu.iis deliciosa cantam
as frescrissyCnRÍíás dos bellissimos chafarizes,
regando nrlislicameulc nquelie parque, quo
ó um.do.% mais .precioso^ .que, .por. obra
pontífices, monnrclias c príncipes, surgi
ram cm nossa terra no esplendor da Ren:a>
cenen. , .,,

Não 6 o caso de, para cstaiielecop-a iJ -

üanidade leste nutro moniimcnto de o rio
italiana, indagar das vieíssil.ides foriuoosiis
da Casa (VEstê c das do llcr.-ules 111, um dos
ulllmos duques dc Ferrara, dcstliroiiadò pelo
traindo do Cainpoformio; quo deixou apenas
nma filha, Maria Beatriz, a qual casou cm
1771 com o archiiluqiio Fernando d Áustria,
lorceirn filho do imperado:- Franci: _
não valo a pena averiguar — pois nao
importância em confronto dos nossos prece-
dentes direitos nacionaes — como, no secute.
passado, conseguiu n posse de villa d f.ste- o
cardeal llohenlòe, que passou a vida cnli'f
a basilica de Snnia .Maria Mafigiore c i
de Tivoli . , . ,

Ultimamente era propriei >o oe
iVEste o- nrcliídnquo Fránõic
iVAiisíria, o justiçado dc Scrajc

E islo bnsliria pnra affirmar o no
roito á reivindicação.

]•:' demasiado gravo esla affronta. _ _ _
1-; é necessário apagar até o mais insignt-

ficnntc vestígio austríaco n:is avenidas de
villa-d'Kste.l ^^^

0 Çr. fionçalves Maia deixa entrever*
.típs planos eni gestação

O üYpüt.ido (ionçalvcj Mula mímifóslava.
im um grupoi ho Monror, u autí u|iinião cou-
trnrin n.qunlquer neconlo nÇi listado dp Ala-
Boaii c sc pronuuciuvn do liil medo quo rosol»
vemos pedir-ibo explicações.

Ü (loUutado parnniiibucuuo, (luo l'.m toitir.-
du parle tíio siillctile nc.ii; vaso do Alagoas,
nos respondeu: , . _

— Acredito «me o Sr.1'presidenta oa P.opu
blica não ipn-rer/i ser parte numa comediu in-
decente, como iria ser\!Süo âccordo para rcclc-
ger ns mesmas autorl-
dadc.i o 'resiiscltnr o
perrocismo alagoano.
Nfio o nutro o íim.
Nem ncrodilo que o Sr.
llodrigucs Alves esteja
emprestando o seu no-
mc a rssii vergonha,
que o collocarin mnl.
Hn, por foiV'i. olil.um
mal entendido. Si a
questão ò de uma ti 11 n-
lidnde do governado-

[res, dliiilidndi! qiic
jilci.iuu dó csislir lia
quasi dous nnnos, e •*'¦
O Sr. Aceioly remiu-
i.inr o poder, o seu
substituto legal o de-
verá assumir. E' o
presidente da Câmara
dor. Deputados. Sobro
os»e nio lia duvidas:
nem no um lado. nem
lio outro, 'fodos o
acham legal.

Cabe-lhe, portanto, _ .
roquorer 'Uinliens-corpUR" no Súpromd In-
bunnl Foden.l, si o qnizcíem afastar do- go-
vemo, quo lho compete, pqln Constitui.çiw.

Todo accórdo sobro a ei.usa publica o im-
moral e Hlicito. IV uni principio de direito pu-
blico.

--- Mas, perguntamos — si nm interventor
pudesse fazer as eousas dc modo ti contentar
a todos V O Sr. Tnsso Fragoso, por exemplo'.

Oplianceliâi* ía?> um' discurso no í*. rà

Mh èí i ií

O Sr. Gonçalves Maia

li o deputado pcrnambucnno nos rospon-
deu :

— Só uma cousa deve contentar r,s homens
de boa fé c ile. probidade: é n execução (lo loi.
Si dous governadores so julgam dc mais, que
se retirem ò assuma o governo nquollo a quem
a lei designa, que l; o presidente da Assem-
b!éa, O Sr. Tusso Frogoso é um honiom dc
bem; cõnlieci-o muito quando estudante, na
"republica" da travessa do Desterro,.ondo eu
vivin com "Frederico Lunu Freire, O' de Al-
incida, Tavares de Melio, .lanscu o outros. De-
pois, cada um seguiu o seu destino o miiica
mais nos vimos. Porém sei que é um homem
de bem, um republicano puro. capaz iW. rc-
liunciar os mais bellos proventos de uma car-

deli-çir» Jiqlitica, com& i^.,íe.z,..P>H^^
;!• Jeom interesses subalternos. Si elle ncceitnsse

uma incumbência como essa d\\ ir n uni Esla-
do fazer n comedia do uma intervenção o para
eleger governadores e deputados do antemão
designados, se tornaria egual a qualquer po-
lillqueiro profissional, ou a qualquer aventn-
reiro. Estou certo (]uo não o fará.

O ciso de Alagoas ó um caso resolvido pelo
lempo. Alagoas eslá tranquilla. Agora mes-
mo foram eleitas todas as municipalidades
orai plena paz. Si querem intervir, interve-
ríhnm para que assuma o governo o subslitn-
to legal do governador, quo é ò presidente da
Assembléa c sobre o qual não lia duvida.

(.1 mais é comedia, é immornlidadc. ]: o rc-
médio <¦ o "liabeas-corpits", com o consoqíien-
le pedido do força para manter a sentença
judiciaria

fiELKWl, 9 (A. A.),— Tèm sido muito
rammoi.uiilos,, pov («(rio da iinpcenan des!;»
cajpitiil,' os discursos pnmiiirjludos pm* orca-
sino (to elVegiidn do Dr"., fctfití'0 Mullcr," in!-
nlslio du Ivotrnlo Uíl* Kcluçõca Extcriorc,
dcslacttii(h>co !eiüj;ti lillbs o> pioferidas pcln
tu'. (lioiultiin líaraln-o o cm que o üüsvj
cbííiÇoIloi' .'iiír.tdcceti u saudnção..

Seilo 'discurso, S. t')t.'ubordon vários uí-
sumplos de r;l('vaiicín 'cin pólillen inlurnn-
clijnhl, cxtlrnnmlo-sc Irmieamcnlc sobr-a
efanos pontos iiíiiitó ojn fóio.

líepols du varias considerações sobro o ,iu-
bilp du que cs.tiiva possuído no vei'-:.o tão
dojr.nnepcilorninqnti) _ recebido no oxtreino
no!''..) do seu p;iiz, ili.'i.>c quy. sentia a vordodo
dns palavras còiil (pie o orador u saudara
mesmo quando alífnlindo "i actual situação
iiifernaeioiiiil se referira no indo di» ser o
lirasil paiz soberano, livre, dotado de plena i
consciência do seu'valor c do seus devores, c
([uo não podia, porlnuto, .intervir cm que-!'toos ás quaes não o clinr.iàvani interesse,
iictn direitos,.

Disse ler dc afíinr.ar rinila uma vez não
sçn, a neutralidade a indifforençn ou ciimpli-•idade c >im mnnirãslaçOo de eonscloheíbi

!;•'.'!ar.ia e iíí,üóí^iíj de um novo que /•<;'
a honra, que re orgulha òc possuir

fulgurante, qíie lhe-.da a :.egnran.;.i
'ijbrillíahlisino do seu futuro, não poden-

rvir de papel miscro ao
dos.

âi sua acção n.i cliaocellaria lirnsilclrn'.'"nji d; do logar a mnnifiiStacôCS o contrarie-
dnfies é porquo nao busc.i gloria incon-
seiente, quo se eslioroo facilmente, o rJm ai
eòrtcza i'e servir os i.ulsres<pâ do sen pai.',
que necessita de Iodos os suiis filhos dlscl-
pliuadoi c cpliesos, Irabrilhnrido conjunta-
monto, embora iliveritindo ãh' vezes."víftiseutamos a política interna, mas não
hésilé.mps' cm seguir, na ptiliTOn iniornaclo,-
tial,.o unlco chminhò compalivel com a no?-
sa digliídade.

Tenniiion pedindo f. todos or. brasileiras
ali prlísSilcs quê fizessem o.voio de traiin-
IluTr reiÔhilnmcnttí em prol'dó manutenção
dn Iionrn naeional. 1'óde fazel-o com since-
cidade porque no [fftmnrnly é vedada a po-
litiea interna. 13, depuis de passar cm revis-
ta aos problemas noVjps qiíe carecem do ur-
gente solução, agradeceu n maneira como o
répclvn" o Pará."
ww ¦* ii »——U—— i .in *^t**Jtyfrm»9yà -¦¦* *—m .<
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UMA SURPRESA EM

UMA AULA...
O prof.' Iiniiiingo'» do Cóèi Filho deve com-

munlcãr hoje fi .Sociedade Medira dos Hospl-
tr.es u o.CBUillto interessaulo achado do UUlft
tlutopsin. dnrnnto unia nii'a pratica de cirur-
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"Saneemos ns liabltações—Ordene-se a
venda do "leite para creança"
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Rim /('rcíio transformado cm tumor
Foi tn--.a verdadeira surpre
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Quarenta sie.fii^os para
mudas de flores

O Sr. ministro da Fazenda remcücii para
Londres a cambial de 41) libras para pngamen-
to de forneciincntò do mudas de flores íeilo
ao Minislcrio da Agricultura.

lií.i no cadáver
tu de aula...

Preteutlin espliear nqiuüo professor r.r.s
seus nhimno.s qunes eram as incisões classi-
eas para descobrir a vcsiculn IdlJar. Essas
prclecçõea são feilas deante do cadáver. Em-
puniinndo o bisliiri, fez a inci';ão o ficou rmr-
preliéhdido com nm enorme tumor nos rins.
'Irnlnva-se do cadáver de pessoa conhecida.
Tinha trabalhado olé pouco antes dn morte.

lira um homem de nppnrencia robusta o sa-
dia. Sentiu-se mal do repente o foi transpor-
tado cm estado coniatoso á Santa Casa. onde
deu entrada parn a enfermaria do Dr. Sylvio
Miiniz.

,lá era tardo paia que os soecorros da seien-
cia lhe fossem utcls. Depois dc morto, o ca-
daver foi enviado para as aulas praticas da
Faculdade, onde forneceu a enorme surpresa
dc ter vivido, sem rins, npparontemento bem!
0 prof. Góes retirou do cada rim tumores su-
periores a um Uilo: quer dizer, quo esses or-
gãps não funccionavnm havia muito, lira o

imesmo que não n'os ler...

Dr. i<eniauac
Figueira

«Ht*»"

0 ministro da Guerra

ÃgüIrrã

A ITÁLIA NA GUERRA

pera ser arrancada á corOa austríaca 

0lolipiiTIi ili dos íaiori
vultos Marte ia America do Norte

As impressões do Si. Grani sobre as nossas eousas

aborrece-se com a insis-

tencia de unia consulta

O Rio hospeda, desde a ullima
do "Vauban" pelo nosso porto, o í>
Simpoh Grnnt, nome que evoca uma das
eas mais brilhantes, da historia da isorte

passagem
r, l'lysses

ópo;
poli
mar

uo
impanhiíi
.i-.s amigos communs
intav intimo.

Encónlrifiíios hoiilcia esse illustre viajante
no salão do Joclicv-Club, onde. tora a convite

Sr. Dr. .losé Carlos llodrigucs. quo em
de sua líxma. esposa e de mais

ali lhe offerccera um
Agraciados pelo Dr. .losé Car-

los Rodrigues, nos np-
'.iroximámos do Sr.
iranl, que transmittia

.. roda seu progranima
- vini"'"i: vae o Run-

nos Aires, pretendo
passar pelo estreito de

ngalhiies, o percorrer
ilida a cosia (io Paeiíi-

i ;,té o Panamá.
"• .1 ¦ '"""'"S

Rodrigues, emquanto
assim discorria o via-

l,..'..,-i - nos n
¦! vnsí:
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mc permittiram rcálisar o plano dc ir ate Sao
Paulo para conhecer as plantações do cale.
;\hiS dò que vi por aqui, do que vi em Petro-

iá lenho seguros elementos para for-
uiun idéa da bellcza deslo paiz. b pre»

ciso porém, lhe dizer quo não vim iiqui para
Iratn de negócios, nem para cstudar.ou cri-
ticar, e simplcsmerilo para Rosar daquillo que
sc pôde gosnr.. No entanto, quando chegar aos
lislíidos Unidos, terei a prcoecupação dcler os
livro-; que so publicnrani sobre esle paiz. po-
dendo então;criticar um pouco, visto quo.ja
conheço alguma cousa desta terra. _

Uma das eousas qiie merecerain especial
menção do Sr. (Iranl foi a constriicção dns

S. S. assignala que os editi-
construídos e sólidos, e

l do oesie (lã America o,
de quasi toda a Europa

casas ilo lilO.
cios daqui sao 1ÍCU1
não frágeis como oi
sobretudo, como os
Podo falar assim, porque conhece a Europa
inteira c, além disso, já fez tres-viagens de
circiímnnvcgacão, podendo juntar quo todos
lho correram á maravilha, porquanto os umeos
ircidciüos "or que passou, aliás em seu pro-

d

Inmnncras lem sido as tentativas da Com-
pnnbia Caminho Aéreo Pão de..Assucar, enca-
minliadas pela Prefeitura Municipal, para os-
tender uma linha de "trr.mvvays" aéreos do
riiorrò dá Urca á chapada do morro da 13a-
bylonia. , •_

De todas as vozes o .Ministério da Guerra,
como interessado e como encarregado da de-
fesa do território nacional o provendo o au-
gmento do mal quo dahi poderia advir para
a integridade das .fortalezas da nossa balna,
¦tem contrariado sempre u realisação destas
pretencões.

,lú por Ires vezes o Ministério da Guerra
mostrou á Prefeitura o mal quo julga haver
na distensão dessa linha aérea. O trabalho
por parte, dos interessados parecia Terminado
com a atliiudf. <lo Ministério da" Guerra, laiitò
que os jiapeis sobro o facto estavam desenn-
sando àrcliivados.

Agora, entretanto, volta a Prefeitura, como
Intorriibillrtri.i', a consultar ao ministro da
Guerra si alguma cousa elle linhn a oppôr á
cònstrucção, jior parle da supracitada compa-
nhia, dàqúello caminho ncreo.

1". o general Cnslano de Faria, num elespa-
elio em que não esconde, o seu aborrecimento-
por liinla teimosia, declarou que o Ministério
da Guerra, mantendo as razões constantes do
officio ú. 51) de il de outubro do lütã, da ex-
tihcfa 'Irispectórin dc Engenharia, por copia,
enviado ao então prefeito, com o aviso n. 13
de 22, também de outubro de 11)15, não pôde.
concordar com a cònstrucção pro.jcclada pela
Companhia Caminho Aéreo Pão do Assucar.

pi'i

PR0FUS1TO
Irem dc

lembrar
Grant é

•fine o Sr.
filho do ecle-

1

0 Sr. 'iu* G

orne. do vencedor cia
linde guerra eivil

mericnna; da guerra' 
l

ue se feriu de RO a fio
. ipiít foi a maior ale
enlão conhecida Nem
preciso lembrar que
esse mesmo general, O
lieroõ de Donclson, do

Pillsburg-Danding o dos combates, para nao
citar outros, de Enoliout-Mouulain c alissio-
nary-Bidje, foi um dos ovganisadores do hxer-
filo americano, foi consagrado pelo Congrcs-
si de seu paiz, esteve algum tempo na pasta

Guerra e foi duas vezes eleito presidente
ns listados Unidos, que governou de (18 a <í>.

O Sr Grant, feila esta breve advcrlcrieia
Dr. .losé Carlos Ilodrigiies, passou então

Iransmillir algumas impressões de via-

tia

Pi
a nos
gel

01
que pn
como C'
dc do i
sejo de
pnizi

honestida-
a o mínimo dc-

Z.er ao governo,
maior do nosso

me agradado muito nesla cidade,
:.o classificar, pelo muito que viajo,
melhor porto do muml". a
ivo, no qual não se h(
en"anar, o que não é raro nos oulrn
Infelizmente o estado dc saúde dç mi

íihn mulher, que desceu bojeido Petropolis, (Il
onde voltou resfriada. e ainda a chuva, mio I sua txmo. espo-a

ijrio paiz. foram ligeiros desastres
i'erro. Agora, feito o passeio.pela costa do l n
eifieo, pretende viajar em torno da África. _

O Sr. Grani falou neste tom por alguns mi-
ulos. c, como quizessemos alguma nota dc
eltialidade, desviou-se a palestra para o
' 

Oi'z áquelle viá.innic, ou, melhor, o antigo
'•etário do presiilcntc Grant. que n '-sabei-

rosa rubiacea" vae se radicando nos usos do
novo americano, sendo cada vez tnais ampla
a sua aeoeilaçãõ. Falámos-lhe, entup, do
"Postum", desse preparado a que nos role-

i rimos cm uma reportagem da edição dc hon-
1 

S 
' 

S disse nunca o haver provado, por-
ouniilo'"quem cohhcce o calo só quer tomar
café". O Sr. Ur. José Carlos Rodrigues ,iun-
loü as seguintes palavras:

• - Não devemos nos pçcoccupar, sobretudo
officialmenle, com os reclamos do "Postum .
Oue a existência disto que dizem ser substitu-
lho do café provoque :i ncçao rio governo, ¦•

uo fundo, o (pio desejam os_ rcçl
Comprclicnde que num paiz dc
,Irias, num paiz de aniiuneios i

lliói' meio de sc imniillar essas
como ha sete annos live .

fazer uma propaganda ainda.
proilucló, sem tomar conheci-

mentn dos reclamo.; estrangeiros.
O Sr Grant concordou e. concordando, pt

eus gabor. á bebida nacional.
imanhã, pelo 

'•Arnguaya", com
para Buenos Airca.

nu:
mel

mistas.
grandes in-

¦ reclamos,
propagniir

Oceasião de di-

sege
S.

li no;
S. segue

A

Ser >-> f/W

Um discurso <lo Sr. Boselli
MILÃO, il (Havas) — Ilespondondo a uma

saudação (tue llie dirigiu o senador Mangiagal-
li, no theatro Scala, o
Sc. íioselli, clicfo do

II gabinete, proferiu um
discurso que foi viva-

.Jrtfllfc. 1|| liíeiite !i'>'daudi(lo /.ela
| assistência.

O .Sr. íioselli disse
niinia das passagens da
»ua oração que só uma
visão o excitava: — a
du Itália cercada de
uma gloria nova: sú
uma vontade o inflam-
iiuiva: — n tia victoria
da Itália o da civilisn-
ção.

Exnlloa a concórdia
do povo italiano em
tudo o que diz respeito
á guerra, na nual nc
centuou — devemos
proseguir a todo o
custo nté á victoria de-
finitiva.

Na época do Darba-
rossa, continnon o ora-
dor. declarámos —• "A

Ilalia livro! Dous o quer!" Hoje dizemos: —-
'Toda a Itália livre". E com a mesma phrase
nos lábios, "Deus o quer!", o povo italiano le-
vanta-so cheio dc erilhusiaSmo parn a coiiiiuis-
ta du suspirada liberdade c envia uma ardente
saudação ao rei e aoà comúianduiitea de.H pro-
tüaíusas tropas do Trentino e elo Ispnzo e auo
combatentes do Valufla, affirniando o.uo as
Fiuis aspirações no Adriático não síio oppres-
soiíis pnra outrna nacionalidades,, mas antes
reivinrticatloras da nacionalidade italiana".

Depois do saudar tiuiibeiii as tropas aluadas
que operam em Saloiúca, o Sr. Bosel!i expoz
os esforços que a Ilalia tem desenvolvido no
terreno industrial, principalmente no que se
refere .-» produeção de armas e munições c ao
progresso da aviação. Elogiou o patriotismo do
povo italiano, que tanto tem contribuído para
tal resultado, c terminou fazendo votos pela
reconstituição dos Estados sob o principio das
nacional idades, que é a base solida o durável
da paz na prosperidade e no progresso.

 mp —«ig» o»' ' ¦ "

delles noticias. Quasi todos esses vapores ti-
nliam saido daqui co:n cargas e passageiros,
uns, o outros somente com carira dsw it liuro-
pa. K foram na sua maioria torpedeados sem
prévio aviso de nenhuma espécie.

Dos tvipotantes itesses selo navios quasi lo-
dos forani salvos.

Diz-ne que ao commandanlfi Kosí', do "U.
õil", foi dada. pelos uçeiites allemães, uma lis-
ta dos vapores saidoa o c-sperados cru Nova
Vorlr. porque somente assim elle poderia »>s-
peral-os pnra os melter u pique.
Parece liaver mais submarinos

0 Sr. EoscllB

alleiiiHéS

NOVA YORK, 0 (A NOITE) — Ci
sistentemchlo o boalo do ejiio o "U.
se encontra sósinho nas costas nórtd-àrheri-
canas, havendo ainda outros siibinnrinos ai-
lemãe-s, quo cruzam eni todas as dirccçõcs;
com o fim de atacai' os navios que saem dos
Estados Unidos para a Europa.
Deus vapores neutros afün-

ciados

uIa in-
• ',',"¦ não

BOSTON, 9 (Havas) —• Forani mcllidos ii
pique os vapores hollahdez "Bleomersdijk"
o norueguez "Chrislian Knúdscn", quo ti-
nham saido dc Nova York o se destinavam
respectivamente a P.ottcrdam e Londres.

(.)s tripulantes dos dous vapores foram
salvos por um contra-torpedeiro norte-ame-
ri ca no.

Ouíro vapor inglez meitido a

A PIRATARIA ALLEMÀ

El P£

pique
NOVA YORK,

de Newport :"Foi meitido"Kingsion".
Nos círculos navaes neredila-se que este.

jain operando ao largo dous submarinos ai
lemfies."

D (Havas) — Telograbham

a pique o vapor inglez

.„|Eretvíw-í ,

Y!JRK, 9 (Kawas) —
As cèt8.ç5:»s da Bolsa sol-
fr>er-am Isoje fii»»iíde siepres-
são, niiotivacSa, seguwtJo oa-
rece, pe.o gpande pânico que
«¦áuaoM na %ss°!),çst a seção
dos £&ifetsiaí!*mos ílleiwãssi

Valo es tíe primeira or-
dem aíBriraü» com uma bai
xa tóe esneo, eieas e «oate pon-
ios.

fâouvs muitas liquidações»
As íacanlins do <:U Sh

Argumento decisivo
.1!i/í do.s comnicrciantc! si a sua sorle es

llóesso iid.s niõos das mulheres !
Vina senhora toma o taxi para ir á c.idaáe

comprar um carretei -de linha; mas, si lhe
pedem paio artigo dez rèia mais do </uc o
preço qne cila trazia em mente, dará o volla
á Avenida c á rua dn Ouvidor, gastará um
par de botinas de cincoenta mil réis, e vol-
tara para a casa de automóvel, sem ter fXlo
a compra.

E nus restanranis ? Por mais proba qne
seja uma senhora, sempre lesn o criado em
metade da gorgeta. Unia vez entrou uma
cliente, com r«r;r varonil, cm um vestnu-
ránl da cidade. En ai morava com um rom-
panheiro c. me. pareceu que o on a recém-
chegada era um homem de. raias._

— A'«o e.. /-." jinifi yírnflo —- affirmou jncu
companheiro.

? .d discussão c-seriuia sem residindo. P.:

NOVA YORK. 9
rino allemão i-L".
tarde partiu de
que se saiba alé agp-

(X NOITE) — 0 subma-
5.1". quo no sabliado de

Nevvnort. motteu a pique
;i, cinco vapores inglc-

riado ;\

Entre a cruz c ciriniia,.

zes c doas neutros, um norueguez e ouiro
hollanãez.

Acredita-se cinda, ein diversos circulo?
niáritiinos, uno mais dous outros vapores in-
glezes tenham sido totaedcados. pois não lia

f.-r.
corri oo garçon:

Aquella r^-r~!i qne chegou agora v nv.U
lhe.r mesmo ou homem de aitias '.'

.Yõo sei dizer —- respondeu o cr
,! ei primeira re: que vem nqui.

O gerer.ir deve conhecer a fréguezia.
Indigne deite e venha mc. 'ior tt resposta

O criado foi, cochichou e. voltou :
•— iY(7o snJie. /'.'' fregiieza ou freguês novo.

Mas o senhor espere que ¦laqui a pouco o
caso está resolvido.

.1 cliente almoçou, pagou c levanlon-sc".-
U criado correu logo á nossa mesa :

/•;' mulherI
perguntei.
ganida uni íosíão.
decisivo.

um»,» gi ii» ii

SuijgesUvo palestra com o
Pr. Fernandes Fifjiioir.»

Terminando a >io<-:v "curjUÊlo" sobro a mor-
tnlidmio infantil uo llio do Jiinolro. publl-
ca mos Jioie u opiiiiíio.valiosu do Dr, Kniaii-
deu figueira, director da Pollclinlcn da»
'Jrcnncas, o ostahclccinicnto modelar da run
.Mlfcuol do Frins, o quo iuostiranvois serviço-,
presta fi população pobre do Itio, distribuiu-
do noecorros médicos c nlinrmaccutlcos n
quantos o procurem.
A impressão, porém,
q:ic so tem ao visitnl-o
pela manhã ó n do qne
precisamos ainda do
mais dispensados, se-
mollinntos nn do (jue á
director o Dr. Figuei-

jro, tnl n alluviSo do
| creaneinlias do o n t o s

qito lá vimos. R mio
, foi sem difficuldndo-pie conseguimos pene-; ¦ ar nn sala do clinica' niedlc» i'o Dr. Ou.-»'.-
j ter d'Alracld;t, nm dos
[ausiliaron do director,

e quo on oceasião re-
: coita va a centenas <io
erc.iiii inlias pobres tio
populoso bairro do
São Chrlstovüo. Como
neste consnitoiin, não
ora rnenor a nfilucn-
eiei.i de doentes aos do
outras clinica1; daquol-
le irislltuio, dnndo-nos
indo is^n n Impressão
exacta de que — repitamos mais nmave? —\
o Itio. embora conte estabelecimento insta!-''
lado do modo por que se acha n Policlínlca
das Crccnças, ainda não ns tem em numero
suffíciento para attender u todas as creancfi-j
pobres da cidade.

F.is como o Dr. Fernandes Figueira sc ox->
pressoii:— Tanto se tem debatido esta questiío do
mortalidade da primenra infaueia, quo me
parece esgotada. Lamento que as pessoas, qne.
so npproxiniam dè seiuellicuto problema, des-,
prezem noções já admitidas e so julguem Im»
bilitadas, no primeiro lance de olhos, a dou-
Irinar ningisttalmento. Desde o tfmpo dos
missionários, cuida-se da assistencia á_ in-
fauqia; a Cisa dos Espostos conth mais dn
século e meio; existe benemeri^amente o In-
siitute» Moneorvoj eslábclccimchlòs perten-
ecnes n Santa Casa dc Misericórdia; críches do
fabricas, da Assistencia de Saata Thereza. do
Patronato dc Menores, do Dr. Quártiin Pinto,
além do esforço quotidiano c gratuito ria. elas-
sc medica em spceorrci' os docnluüios, !mòs«
traiu qne o pouco qne te-r/.or. fiolo, clo' que;
allhditi uma illustre cscriptòfá, não é por cer-
to quantidade negativa, isto é, msnor do vpie»
zero, Possuímos tuxnlic-m uma revista espO->
ciai, "A Educação c Pediatria", que mourojfl
na investigação do all.rahcnlo estudo, fio?
outro lado, já syslematisámos oni congress»
de. nssistencia, levado a termo polo Sr. pie-
feito Souza Aguiar, e a quo emprestou o con-
curso do sua alma generosa o grande Olãw»
Bilac, os princípios em que devo assentar ti
protecção á primeira infância.

Antes de tudo, em um paiz como o nosso.
onde ha pouca industria, nao procuramos
aòlimar ás cegas as providencias, qii,e na F.Ü-
ropa c nos listados Unidos encontram o rnai-
ximo do opportunldadc. O meu Inquérito*
que so estende sobre nm lotai do mais do^ 50
mil creançás, prova-me que ainda é possível
aconchegar cada vez mais da prOgoultorn a
creança brasileira. Ahi ostá, nn maioria dos
casos,'a salvação. Saneemos as habitações: &?,
eslalislieas da Policlillica de Creançás trouxÇ-
ram á evidencia ejue ^7 °\" das casas em que
residiam nossos doentinhos tinham nlcoviiíi
promlscnaniente habitadas -- e isso depois du
obra ingente e magnífica da Directoria t do
Saúde Piililica. Instituamos creches dislti-
elaes. onde as mulheres pobres, que nmamen-
tem, possam entregar os filhos e lhes venham
dar o seio de tantas em tantas horas, indis-
pensarei condição para que os meninos sejam
acolhidos. Dotem-se os estabelecimentos lios-
pitalares fsegundo foi assentado no Congrcs-
so do Assistência) de consultórios de. hygiems
infantil, para o exame do creanens iippivrente-
mente sãs, e, para aconselhar as mães, me-
diante pesadas <;¦ inspeeção dos laclanlos, u
levarem a bom termo os seus cuidados. Essa
é a instituição primacial, indispensal-ol. quo
não prescinde da propaganda junto ás senho-
ras abdslndas, para que ellas considerem in-
siibstitiiivel o nmamentarem seus filhos. «
não recorram ás amas mercenárias e muito
menos á alcitaçáo artificial. Cumpre repetir
á porfia que. sé» um medico, e esse liem in-
si ruído em clinica pediatrica, poderá indicar
os casos cxce.pcionaes em que. não convém A
crenheinha o leito materno. Uygicno infan-
til é scieiicia, não está ao alcance dc curiosos
ou industriais, a menos que. elles, como ti»
Allemanha, tratem de fabricar o indicado pe-
los competentes.

Depois de uma campanha lonjra, intensa,
fecunda, cm favor da amamentação malcrna

i escolas para mães, prêmios do robustez, pri'1-
vilogios concedidos ns mães-nnlrizes, ctimo os"outorgados 

na Polielinicn, ondo têm ellas. só-
mente ellas, o direito n tratamento medico e
dentário e a medicamentos), pecamos aos po-
deres públicos quo ordenem a venda do um
"loilo parn creançás-'. Isso existo onde lia Ci-
vilisaeSo. Aqui se fala do leite condensado
como o suprasiimmò das.conquistas dn hysie.-
ne infantil, no passo quo o leite do vacca, of-
ferecido ao publico, sempre contém, ou Jini
quasi generalidade, n média de cinco milhões
do micróbios por centímetro cúbico. U leite,
ns níais vezes bom em seus componentes chi-
micos, é recolhido eom um nceio muito dis-
cqtivel, que a eenlrifugúção tórntí (.'atente.
Fervido ou cstcrilisado", melhora, não lia du-
vida. e enlão as mães pobres o ndoçam com
um nssucar, cujas impurezas qualquer pessoa
pôde facilmente verificar.

Assim vive n desvnlida população Infantil
do llio de. Janeiro; nfio raro cm coinmuhi com
doentes adultos, pagando tributo colossal á
tuberculose c a outras enfermidades mais
hereditárias. Vae liara eis hospitacs quílndo

;iá inoribundn. lillea não lhe deparam o ali-
niento essencial, não podoiu deixar de/reter
iílfeeções, a que os sábio.-, deiioininariun "lios-

pilaiismus", e torna-se pavorosa a indrlali-
dado do taes estabelecimentos... O proble*
ma. como se \é, não apresenta uma simpüci-
riado tão intuitiva, como imagina tanta geu»
te conspicuá...

. -Otii^

Cento e noventa e seis creançás fòrafli
examinadas lioje á poria da

Santa Casa
necorreu hóic pela manhã, um numero cs-

traordimirio dc creançás aos serviços dc soo-
Santa Casa dispensa, lnlluciicta
do frio ? Fnrnni examinadas «

G l|2 nté í) 1!Ü horas cento e
creançás pelos Drs. August»

corres que
das chuvas '.'
soccõrridns, d
noventa <- se

Por que 
'.' --

Porque deu de
U ur jumento era R.

Íi 
noventa o seis cicauvu» |,e.u.-< ."¦• :> -

' 
Galva c Manoel de Mendonça Oalvão.^O cs-

í peciaciiln tinha algo de. festivo, porque ondt
está a creança está a festa. Mas quanta dc-,

I quanta tosse c quanta cú.- amarela de gaa»
| Iro-chierite naquella festa 1
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jÊc^s e í!0w?M?e$
«.Iuilo mcr

frirad.is c a
«Io Pnrnnn o

¦fidas
lorom

li.ilui as lionicnaiwus prc-
jirgitndin nos piv.ldeiiU''

«•ÉM*i_ij»i_i*«ri&»iM«MÍ"9!^^ - 
™ —

lillilÈíiWSl
,io siinln Cntlinrlna, na tua pro

Mina v.iiuii no Uo, jmrfl nssiKmircni " "'..".-
ih subra" llnilWÍ. Ü povo ilwcse usquccoi-

: SiSltlcoi braíllclro», classe «wr W» •»'«',
tom mullus direitos '< •«» fW"lh,1n, pm*<
lembrar apenas du. que Junto o Sr. ç>n
Rcluntdt como <> Sr. I)r, Ai.ou») Canim-fio ro*.

1 , culd-, nu carreira qua 'j •^"J*;"»;.'|lc° 1
luiihriv n atuação dcanes listados, t.iuiv >'«'•»

, ;.*1 Uc.i «rn poliiicgom ca cita ;'<;••''In questão do Imite», ô,«uo pude «voltar o

Uiria situação quo precisa
&er hãrcnonlsacla -

Uma carta ila Llfla tios Prbprteturíõs ao
Sr. Medeiros cAlbiipriiiic

ACONPLAGRAÇAO DA EUROPA
^wx/W w VV w *^*w# v W»/"*1 ,.w•v^^w»•v»«•,•.• VWVí V «•' • v* w V^ W^*

seu patrlotls-
de Snnlii Calha

A Um
so collniiú
Uiiintu "c

"Ao (llstluclp

nov
n n"

presidentes dcriu» »u\-, --. , ,
Lio nuc so ihi". propuiilia, e polo «uni im

í,..i" tírhi quo ceder n uutro graudo parto do

território que julgovn seu, .1 
í',' i,c paiiiwntf a abnegação do Sr. Pr. Af-

funs" (' inargo 0 dlgnn do todos os elogio».

Bicín Ignora q«» !«"'« 
'»« 

JX» miVi iiíIiiivIiiíi a questão dos limitei era i

iucÍSo ma"inui. o estalilo unir. pelo «mu' ¦¦

lüârounensoa do hoje mediam
úio ou seu bnliTlsmo. Apostar
tina ter toda» ns sunlcnças o seu fnvor, ou

íikca por I \ o Paraná w mostrou sempre
¦fita Intrai slgenlo eoütra qualquer accordo

iKVíportassona penta'do .w^™Wd»-tw-
rltõrlt) que.cm ilo bo«,M «w»dltav«.»»•

Avallem-so assim a obncgaçao o o « - «picn

_'mcnlo i)k!0SSaros para quu " br. »r. ,-u
, fonso Camargo ousasse affrontar os des, to;

* ns ambições de urnn opposiçno feroz, como o

_W MlllO-VO SCU listado, C que nl.to.ho-t II-

?õu u sim candidatura, o- opposlçflo .quo conta

ehefos de catnçilo entre os mais contumazes

PolluVelros do Brasil. Essa opposlç.io. que

i,Ho i «me se conformar' com n perda topo-

içDes-de que ha nnnos Rosava Impudenlemcn.

dos rroprlcluría" dli*''''» "°
:.„..,. Medeiros c Albuquerque
ria. aberto" i

oscrlplor !)r. Modolkoa
¦ - Carta aberto -• '•¦'••'? 

\ a

nailslm iiAo ú n «nloilnc ntxotiwl» »m
oriundos dn saber proruudo mtm
consagrado homem do letra», «l»' ; •;'-
iM-..n"ítt ir'u> sc propõe, iifísn» iml"'*' q»,1- ,l
s i-x. tem a li"»r.'i dc dirigir. II si « > •
nâr Vi i 'ii lumlnoro espirito mal-
U conheeodor du* motivos

Novas noticias da guerra
NA FRENTE OCCIDENTAN

Uni aspecto ila sUtiaçito
A balnllia do

1111'Mllll llltCIl»

e Al-
1'UfU»

01-
tol

,lc l.i o
tf.i düi

te. ejiiboni.cn prejuízo dop rogr CSmi e d s

ti vòlvlmento de uma. terra riquíssimo imIIí-

tinia como o Paraná, nau encontrnrln ccita-

rocuto mellior pretexto para uma vigorosa «v

Soraçái coiitrn n situação dominante..,, M.i

EíSirK «lc con.u essa gente sem escrúpulos <

illmamcii'
que Impuxeram a

., ,. . ... ciosos do uma lei, quu"ttíantii 
o» Ulrcllos, a fuudaeilo

itltulçf.0. ...
artigo que escreveu cm A NOl*

iirreulc, collocado sujicrlormcn«
, „¦ ,... i,- qualquer suspeita, «lei-iou,
ves dc ura csl.vlo sublime, transparecei
niblllen, mim levíssima censura nu P« o

1 |.ja íoi íclto ao Cousclho .^liiit:

como Inl. Iu« i
il.i referida lu

S. r.i., num
TK, de :i dn c ltl'U>

com

l.o.NDUF.S, » IA NOITB> -
Sonnno (Uíviivühe-i-o com n
tidüiic deitou ultimou «lias.

Os nllcmiícs rbnlrn.atoearnm, com graniu'
violência, ns nova* poílcflo» britnniilci» om
l.u Sai"., sendo, porem, rQpolIidos. •"*>a„,'i:-
rílfio do Courcclotlo lombom ns pntriilhoí
iillcni.Vi foram obrigadas n voltar cm aosor-
dem paru us «uns trincheira».

Knlro Morvnl c nouclmvesitc», «>« rraneç*
res i'lV.'1'ai'.i illipcnor vnrlns colutnnos (•»•
IiimVi. . ,.,,.Ao sul do rio, «nlvn nn vfglilo u<l W*1
Icuk, mula Iiouvü dé Imporlanlc,
No sector Iranceí

A OFFENSíVA HÜ3 ALUMJOS
WOS BALKANS

A 8llaaç5o

Si a fiscalisaçuo das casas dc
penhores coubesse ao
Ministério da Fazenda

Ümí» pdlaaftra ooai oflereiile
ila t-iaa UoanumJca

— Quo lhe pi.roca o Iilín da eommlMJlo
de flimiicas da Câmara, entregando oo Mi;
nlitorln dn Poròhtln n flScnlhuçfto da» (•«*''»
dc poubovaiV — perauntamof. «o Srelo lllbolro,

n (A NOitR) — As HOtTeini
inrllculftros provcnlontoi do Sn-r.ONDIlES,

of fiel nus o *....  . i.i,,
lonlca Informam nuo no longo uo wui «
fi\'iitu n lulu loinou novo Ineremúnto* vlíio

melhorado " tempo e, especlnlmonto,

[tipo feBUM
figi

ler II fi-

Coniimiiilcnuo um-

, ior.':n, ^. r.x.
stlça, reconhecer

encontram nclualmoiuo
tle, coiii u suu
ii MltU!,.i> de-

pri
ns

Co-
po-

inalu-

quo i
clpa).

.Vão (liisoi!
provcrbhil ju.
iirlmenlo cm «pie '¦« ..,,-..¦

onrlctnrlos, em rcloviui a mi':1 .B»anuc
locatários, q;;c nlím denao pri-

cio c conservnijao d.üi cai-a ,
refraclarios/oo pagamento dos alugueis.

Em face dessa Irregularidade, a Liga, toiido
vistaus leia naturaes, que,'regendo social-

os povos civiiisados, miindata pcouse-
píidci-cs públicos o clinmor-lhes .»

os p;'i.
parle de
marem peto

cm
itient
ilüir os
ntlciicito para liiçõcs raclonnci

eem naUlollsmo csW se aprovcitandtí uo

tevto dizem os telegrammas noticiando
'•'meetinBs" de Curltybn e a formação do
'inité de Salvac2o do Estado, composto dc

Hllquelros desmorallsndos fa Idos o.t

cos que sc ngurriuii a esse falso Datnismn i i

como ü unlçu tabon de salvação eap» dc lc-

val-os novamento us posições ncrdUliis.
'Mus tudo Isso-passará... Seria <» cumulo da

falta do lógica que o povo paraiulçnsu nao

acabasse rcconlidccndo o Ines imnv-cl serviço
'^1 o maior de todos na nelualldade - que o

Dr Vffonso Ctunnrgo acaba do prestai no

O'Paraná óaim colosso n que so

iriais de descortino nos seus

para que cllo scia unia
brilhantes estreitas dn Federação

lc um território relativa-
território «tue uliá". lo-

«i.s u-i ^-nu'.:-.-..-. — wühcciam como eathari-

iiensc/ mesmo aquclle que de ngorn em dcanle

seíá (ndiscuth cimente paranaense, que ha dc

tirar no^rande Estado a importância que
terá no di.i cm que for governado por
liistas dc verdade, e sem a prcqccupn
{rriUnte qubstão «pio acaba de ser resolvida

Sr.
teu Estado.K'falta 

um pouco
homens de governo
das mais

,Não 
'seria a perdíi

mente Insignificante,"us 
us sentenças recm

elle
cs la-

;Ú0 du

Fazendas Pretas
] 141, AVENIDA RIO BRANCO, H.n.

í Vestidos alta novidade, modelos
«hauto couturc", garantidos, como

sempre, novos e em primeira mao,

desde 55S00O, , .,
NüTV — No inluito.de evitar qua

os nossos preços sejam aproveita-
!«lns por pessoas que se dedicam
commercio. c que nos venham
prar vestidos para os revender com

declaramos que nao vçnne-
do um vestido e cada

d'i'j irre-

rutaveis problemas <iue envolvem pa Intercs-

ws communi, dirigiu, no começo da presente
s-H'âo legislativo, do Congresso Federal, um.;

proposto--projecto, rcgulnudo os direitos «

deveres «lc Inquilinos <¦ proprietários. _
Pcrguntnrii S. K:. e com multa razão:

andamento teve cw^ projcclo?
íilu-m, como todas ns pretençoes parti-

culnrcs quu, interessam o bom publico .
!•:, nesse cas", só nos resta nppcllor pura a

municipalidade.
Visto orno, si ê ccrlo que S. lis. p8o cm

duvida n competência do Consclhu pnrn co-
io nlludido projecto, nfio menos ccrlo

art. 03 da Constituição da llcpi-
vil-, dii aos municípios absoluta autonomia

pula tratarem Ue assuinptos peculiares aos
seus Interesses.

S. t*:'., fiel observador e odmir
leis' de outros paizes,- gnraiitiduras
priedade particular, não deixara de

a íncíficacin da nossa legislação

12-assim & qu? a lei federal (le saude pu
blira, feita paru obrigar os inquilinos á lim

p-z:i e aos reparos dos estragos que soffrci
.s^m ns casas, vollou-se contra os propn.cta
rio?, obrlgando-os a despesas fubulosas, po
sc tornar inesequivcl conlra aqucllcs n
cila re destinava.

como estranhar

PAUIS. '.» (liava*) —

elul do honlcm a noile :
"No Snnimu bonibarüclos lntçrmlttsntos

do um e outro lado. ,
Os nllcnifics, depois de violctito caiihonci.i.

atacaram ns nossas novas posições u ocato
do Sollly-Snllisòl; quebrámos, porom, «• es-

forço do todas as mossas do ofaquu quo so
succedcrnin, nenhuma dns quiies cou>cgulil
chegar ns nossas trincheira i.

N'o Wocvro bombardeámos; vários com-
brio-, dc transporto, bem cuiiyo a QiiUjão dç
'iúlnuiiioiil."

A SITUAÇAU NA A^LUAIAKHA

Como o emprccCmo ss'fez
""LONDRES, 

li (Uovnu) — ü "Timen" publi-
ca um lelcaramma «Io IloMculam dlaendo que
ua aldeia d".1 llrunr.^iclt liriuvo sérinu dc-sur-
«cnn motivadas pelo facto/(Io ijovcrno ollejóaò

querer obrigar os operários das fabricas de
munições a aubserevorem o empréstimo.

O tclcRrnmma ãccrcsccnta quo foi preciso
caviar tropas (Io cavnllf.rla paru llruiis\nc:i
anm do re-siubclcrer n ordett*.

..ppnrceldo o Intenso nevoeiro que (.

cultiivii ni o|JCl'B(jÕ08 dü artilharia.
s. nrlllhnrlo Inglezn derrubou, próximo no

lago 1'oirnn, um oeroplono allemão. .vi
irinle do Sinini;'. or. búlgaros domoimvn-
üiiii rcrln octlvldadci us '.uns patriithas, quo
•c nppruxlmavfini dus linhas nlllndns, ro-

ciitrolnnto, postas «m fuga pelo fogo
ílürna. Ah perdas do Inimigo

Sómcnto num ponto foram
cniliivorcs.

equerdo, enlre <» Vordar e a Mon-
violento» ducllos do artilharia;

\o norte do )u;;o dc Ostrovo, o outro esse
Uno e o de Presbn, os frniuezes. rfírvlo» c
russos continnnrom n fazer prot

A arlllharlo dos nlllndos esln
posições búlgara» «Icnnte da Mon

ram,
din. melrniun
foram enorme»,
ciicoulrndns ftlfl

Nn «Ia
glcnitza,

rcsipi.
iliic.in.lo
1.--I'-.

. .!.¦—ii«^¦¦wi m "irr i"-"í

'.,-_,»-4WV-,. 
. ' ';¦,

:íi'Wii*i, ií* 
''*'¦¦

Cohimi iiscados c;. c r.:s.
I»A1\15, ü (Hovo*),—

cia! sob) e lis oi ' C1 '•*
"O combate continua

o lfi.:o de i refbn.
Us sirvlo3 o.caparam

offi-Communicndü
no ulcutc:
enlro o rio Cerna

Sr. lloraciô Ml.tro

o,esta flscnllsa
a L.uiioii'' u V

i axciidb c.ii que os
(.•j,i nruvlnnienlo o d'~

Uur.f
crente

dn c. RconómícOj,J.enihrnnça feli-
cissima cujo-- rcíullo-
do» serllo de oxtroordl-
iiürla vantagem" pura
oi mutuário».Í5m que BOiuldOi
noilcro dtacr-moV• Porque, passando
para a ''nisrnila n ro-
hpecllva flscollsaçrtn, o
Sr. ministro provável-
nici.tc dsr.i «"-in allrl-
buiçi*.» ú Cnlxn líoo-
noinlcii. c esta, nus
Icrtiion do nrllgo -1.1 «lu
docrciii 11.821), do ló
dc dezembro du 1015,
n exercera por funueio-
iiarlo'1 niií. eciupctcn-
te» no nstiiimpto o que
por Já cftnrcm nffcl-
tas a este gênero «Jo
operações o exercerão
i .o melhores condições

luaiuientc.com o iniciará
c:i'.o seja attribuida

quo ai

Kiaovo C as montonbas de
«J (Havas) — Commu

sobre us opc ações
licndo do
nos I!ul-

continuou o cunho-

cecr «lo-a que o

dor d.ii
ii:t |..i-
perceber
sub.'C o

m

sendo, s; for a
luj lei

I.

ao
com-

liucroí
reinos mais

Assim
dirigido au Coiisoilio, jicdi.iúo
venliVn rcgularisadora do asseio íias casas dC
aluèuel c d:i situação afflicliva dos propnc-
tu!''»'1 '•' ,.,...,

A proposta-projcclo, que f'ü dirigida no
Conselho, acompanhada de uma circuin lau-
ciada exposição, de cujo contendo a_ i.iga
muito sc honrada, si fosse do eonheeiniculo
da S. ¥¦?••. uno concilia somcnlc os interesses
dos proprietários; cuida também dos da mil-

fí SITUAÇÃO NA GRÉCIA

A cries: sem pohição

I.OKDKES, li (A NU'.ÍE) -- Inforn*ám «le

Atltcnu que o professor Spyrldon l.ambroa
tc-citeu a liiüitiabencJÉi de orRanísar um ml-
nii-.-iio, puiiuiui.-.é Administraiivo.

Man noa eirculoa /bcin tnfoimnuos de A.lie-
v.:;í ji so d'.z qucfb professor Lnmbrps, me/-
mu que consiuu ó'j{rar.;sar gabinete, r.ão .:•.-«'..-

verá a si.uu(,..o j:i-.i.. .a esTerna, oui.-i cl.fi.Tino

jii,ii.j merecer a <u:it'i.i(..;a ncin iiã sympethjiii

doa alliados. O iirofc^or Lumbros, coia efrei
lu. (-.ue ii natnriA «*•; uuii, catodou im Al-•nu
ni.né muito <;.•((.::a-io uo» hllcmües, uv.im« aiuí
¦jo pessoal du i.aiHr.

O príncipe André, irmüo <ío rei, ern espora-
do (i:;o:a, úc manhú, em Alhcuas, «... r-.;.,'rea
su da Sua viajjem a l.ondifcs o l'aris.

i ü ír. Lambros vae foátiar mi-

o cume do monte

Dcbropoije»
Tomúr.ios

Bnbii."
LuKDllES,

War üfflco
hnii; :'o 

lago de Dolran
nc o do costume.

Os trabalhadores inimigos lim desenvolvi-
do grande nctivldude.

AhiiUnios um ncroplano.
N;.f proxiniidndcs das novas linhai con-

tiimos mais de mil e quiuhe itos cadáveres."

m$Q?Q (ÉOBálíôZáift-SliB
LONDRES,

glcz) — línü
sendo sacudi:
qüiiiito A Ic.i
Subnutri na t du

avisem pruvinnicnio «i i
qiincs so poderão íct i
litliça do chefe Mia U*

•lerre
iando

sem
a c

HJCIl

niciprtlidnde, que

I Todos os concertos ser;"o cobrados
« parto, á razão de 20 V sobre o

{preço dè cada vestido, livre no cliaUl.

ijrt cotopral-o semi concerto,
. yendas só a dinheiro

ÍO coronel Miranda Azevedo
apresentou-se

) 
'Aprc»cntmi-se bojo

•itares o coronel Luiz
fchefo do Departamento Central,
Waga do coronel Alexandre Leal,"T 

posse do coronel Miranda

,'uuo será dada pelo major João José Curado,

ffhefe- interino daquello departamento, reali-

itar-se-ii amanhã ou depois.

!ELHIR DE NOGUEIRA - Grande DepuraUvo
do Sangue

ás autoridades nu-
de Miranda Azevedo,

nomeado na

Azevedo;"

lucrará com a nppucaçiio
nas multas, no.s casos de falta do asseio nus
casas desoecupadas c concorre dircetaraènte
para a boa liygiebe da cidade, o que redun-
dn num bem geral.'As 

acceitaveis ponderações feitas por S. Ex.
•sobre a possibilidade du ser, entre os pro-
piielarios. executado, particularmente, o que
no Coasolho se pediu, não passaram desper-
cebidas á tiga.

Mus, considerando o*mesma Llgh que : si ha
nmá fracçâo de niáos inquilinos existe tain-
bem uma frneção de- niáos proprietários; c
desde que a medida proposta, não seja por
meio do uma lei regular o òbrigatorja, não
produzirá os seus salutares ei feitos c conti-
nuarú ;i classe dos proprielarios, que tanto
concorre para o cmbellezamcnto da cidade e
para a reccila publica, na inesma situação
agonísnnte.

Prophettsa ainda S. Ex., baseado na sua
reconhecida competência, os pedidos de in-
demnisnçãi) ú Prefeitura, por porte dos inqui-
liiios prejudicados. Ora, isso. dependo exclu-
sivnmentc' da rcgiilor fiscalisação municipal c

risisno
ATHENAS, O ..i...\;-.s) -— O Sr. Spyridon

Lumbros acceitou a incumbência de organisar
ministério.

 -.(ttaS>-«gc^g-".''gn*"' ¦¦¦¦y—¦——-*

A PIRATAUIA ALLEMA

Oí5 Cl uz3tí«rc-> íüsíígzüs

«in acçüí)
BOSTON, 9 (Havas) — Chegarlm esla

noite ao hrgo dos bai::ios de Nantuclteí
tres. cnizatíòres da matínlia de gvierra

.-. ¦

A. ímRíçssãp .ern."L.Qaciivjs , lli

•~«*l»S

as mesmas razoes que
cra

dão lis reclamações

inverno
esfor-

navios

lasaa s©s«sg©saffta
/Ha mais dc oito dias, D. Kniilin V.iobeco da

'Silva, senhora dc 60 annos. residente a na

•MiVrcIlio Lias n. 32, saiu de casa dizendo que

n á missa e nfio mais regressou uo lni. as
¦%om do sua familia, depois de cnviaarem

esforços para descobrir o seu paradeiro,
ílendo consesuido, pedem, por nosso

iiibcr noticia--, de I.)'-«lio, quü quem
levo
60.

á rua acima ou a

nada
inti-nne-i

Emilia,]
da Consüllulção

r.~att$x. « .

IM» WCOiiAÜ
ASSEMBLE'A

(DAS 2 EíVÍ DIANTE

GIANCIO
. 4-4

TEtEPÍlONlí Cf ritAt 5.*;:!5

(Uma grande manifestação
na Faculdade de

iiia

gora!, quando julgadas Improcedentes Jior
sentenças judiciarias, 

¦ d:ir-se-inm aos casos
prôp',iej:isados.

Dçsto modo tem a Liga dado o seu primei-
ro'passo esi não furem ouvidas as suas siip-
plicas, resta-lhe a satisfação iiitinia do dever
cumprido-'e o consolo d-- ter merecido a
nttençãa da sua maravilhosa penna' que, rc-
pelindo avgumentos e conceitos pcrfejtàmeii-
te cabíveis dentro dos limites do bom senso,
encoraja os fundadores desta .sociedade nó
prosegulmcnto dn lula com esperança dc yen-
cer. E seria p.ira elles> uma dcsillusão com-
jilcta i-\,iS. Ex".,'iium vigoroso lampejo intel-
lectual, não houvesse sobre assumpto dc tão
grande monta, externado a sua acatada opi-
nií.o. í' osalú que ella, qual inavioso som de
uni clarim guerreiro, consiga dcspe::tar a con-
sciencia adormecida iíe um considerável nu-
mero de proprietários, que, inconscientes dos
seus próprios" direitos, sc deixam ficar, na
mais criminosa indiffercnçn.

A Liga dos Propri.el^iriosj contando com o
apoio de S. Ex,, hypothèca o; seus mais sin-
ceros agradecimentos c subscreve-se com cs-

Mima c consideração, --- A directoria da Liga
dos Proprietários,"'

íHõníénãftèm ao conselheiro Km
DurSiosa e ao prof- Aío\'sJ.o

de Qisíro
Realisà-so amanhã, ás 13 horas, no Pavilhão

•«Torres Homem, na faculdade de Medicina, a

grande manifestação da mocidade das esco-
lias organisadá pelos doutorandos de meut-
'cina, 

ao conselheiro Ruy Barbosa e professor
.Aloysio do Castro.
I Falarão cm nome da mocidade o protessor.
Miüuol Pereira, doutorando Lcoiiidio PJbeiro

'pilho o bacharelando Alcântara Tocci, deveu-
io respondei- os homenageados.

1 Entro os acadêmicos lia grande anc:edade
elo discurso do Sr. Huy Barbosa..

.—^ i. ¦l.¦,H¦M4^^^C^a^^^^^"¦^^^*-^^^Mt^-¦^^'^t^^^^^ ¦«*'*"* ''-
jiel

jprs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
1 Õculista?, Lar.no cia Carioca 8, sobrado.

lilC Kecons^u!n'e I
iWk enérgica I

K&ve-p-Sfio pprtttjB0«i
pars o Brasil

Commu.hicam-nos

LONDIIES, !) (A. A.) —- Ciusou aqui grnn-
de impressão n noticia, 'vfindn de Novã-^prl*
confirmando u perda <-^is vapoi-es . 

"»> oil-

Poinl", "Stcpliniib", "Ithristian Knuwsen ,
Blouimcrsdijli" o "K.iijfjfstony, mcl.li._dos a pi-

que pelo submarino '.'li:. ãll".
Os telegriiinmiis- de) Mova Vork dizem ser

nli corrente que coíiflboram nc.-;^:i ú •¦iu*ui-

ção outros submarino^ nlleniücs.

O salvamento dos. náufragos
"NOVA 

YORK, 9 (A. A.) ¦— O"**:"
norte-americano coiiliniin n envvdur
eus para salvar os tripolantes dos

que estão sendo torpedeadas.

NAS FlíÉiSitfcS KUMl-CAS
>»cif> —

A situação
-LONDRES, 9 (A NOITE) - Os':'::cüFaTÚmas

de Bucárest dizein que, eiu conseqüência da

grande superioridade- numérica das íorcas
austro-alleuiãs, sob o commando de von tal-
hcnhayn, as tropas rumaicas rctilvaram-sc, na
frente" norte, da planície transyUpnica, nbran-

gendo ix rcáião, de Hèrmuiinstadí, Fogaras e
Kronstiidt. listas forças recunrairi iiliíuns kl-
lometros e tomaram novas posigães no sopo
dos Oarpalhos. .

A maior parte das tropas cuja prcs&iça ÍQJ
constatada naquelia região são alleniãs. I:
evidente que os allemãcs, como tè-.n feito cm
outras òccasiõés, concentraram numerissas lov-
i;íis na Transylvúnia, com b fim de esmagar a
ilumania, ou pelo menos obrigar os rumaicos
a recuar paru ã fronteira.

As forças rumaicoji, entretanto, responde-
ram a esse intento com uma' nova e violenta
offensiva no valle dc .liul c uo dcsfiladelro
de Cainemi, na direcção. de llennnnstailt,
obrigando assim os iiustro-nUemães a recuar.

Na Dòbrudjã, o.s russo-uimaicos continuam
a avançar para o r.ui. Quer ao longo do lit-
lornl, quer ao longo do Danúbio, os. lento-
búlgaros abandonam as suas posições entrin-
cheiradas e buscam uma nova linha du defe-
sa no longo da untigu fronteira runiniea-
bulgura.

NOVA YOIIK, » (A NOITE) — ltadiogra-

phnm de Berlim :
"O ultimo cominunfciulo do Estado-Maior

informa que. o.s rumaicos cedem terreno em
toda a frente da Transylvania. Diz o com-
miíiücado : "Forçamos a saida du bosque, de
Gcister para o valle do Alt. Os nossos by-
liroplanos alacarnm <is navios russos no mar
Negro, e a leste de. Tur.ln os nossos aeropla-
nos atacaram os comboios dc munições que
iam abastecer as tropas inimigas nu Do-
brudjn."

i" (Hecebido pelo consulado in-
íauto o P.cicii .tag nllenino eslá
i j.or liilas e intrigas violentas,
itiva de' reassumir u caiiipãnlui"',.¦ 

pelín" numa escala dc
precedentes, Londres está go-

«leão ^c um dos inuiores super-
'•"ieppcíiü" até iiíiory derrubado:;.

A iripolnção e>tn prisioneira e o publico
está stnuo sultniliido n cMiminac o vasto
munslro aereu inerte, mas com todos os
:í-us detalhes tão perfeitos, que pareceria im-

possível que um tal colosso tive-.-.c caido por
Serra-. :..cm ficar damilificado. Embora torta

Ia, u armadura melailica mo-.tru
. ."¦ '*r:-'v; gcraiTs do íipnareihp. \
o uo cüiníntin, pile repoi!';ii com j

;'.;.'.:i estveinidaü'.! nos Cilttipof
e o cuniiiiiio no centro cr.tá 1
fios dc aramo farpado. De* dentro dn armação
a vista assemelha-se ao esqueleto de uni pa-
Inelo ou ao fundo da armação de a üuin im-
rnenr.o navio a vapor. O apparelho, que e uni
dos maiores da Allemanha, foi construído em
juiho e está munido com machiiiismos para'ilu 

lança-bombiis. A sua tripolação eta de 22
homens o carregava cinco cunliões Masin com
dóus-oü tres outros cnnii -. ¦ de maior calibre,
Foi no seu terceiro "ruid" que terminou a
sua inglória carreira.

Uni outro irônico commentano sobre o des-
esoero nllemfio, ò "bluífl que u Allcniaulin
tenta tão furiosamente dissimular cm "ter-

ror1', é deinonsli lo iior um documento en-
cbntradn em poder do general allemão Sixt-
vim Arininj Neste soluio relatório o escriptor,
,::ara a stiá própria informação, relata o pro-
gresso das forças britanniens e as fuil.as nas

provisões allcmãs, nos mcthodos e prepara-
cões, ele, Elle rende tributo á superioridade
da ailliharia britannica c ao inquestionável
domínio inglez «los ares. Discute, em seguida,
ns falhas da organisação allemã e a necesui-
dade de uni riiníòr Ruppriniehto <lc apparelhos
e metralhadoras. IC.e doeumento ainda . é
mais antigo cm data do que o grito de inicie-

lè do general vou Fiilkcnhayu i. :è'rca da iu-
..ufíicicncin de muniçõts cm agosto e assim
lança muita iuz sobre o augmento das diffi-
cuidados com que o Exercito allemão eslã
agora lutando. Pelo relatório de von Ariniii,
ilu julho, podemos calcular o ainda maior
offcilo dc depressão produzida sobre o com
mando do Exercito allemão, com o
avanço nlliado dc agosto e setembro.

, «ssy». —

casas de penhores
de seus leilões, os

rcollsados coui a prc-
ma uo cueie -na .i- sccçilo, Sr. Arlovllto

do Almeida llego ou dc outro funecionario da
mesma secção por mim designado.

— ijiinl o resultado pratico desta nssis-
tcnclaV , . _ . ..

A casa dc penhor fornecera a Caixa Eco-
nomlcn uma relação dos objectos a serem
vendidos, o valor do empréstimo e os juros
d.vido-.. Uo posse desta relação o funcclona-
rio acompanhara o leilão c rara n lnnçnmen-
lo do preço da vendn, ficando com estes du_-
dos habilitado u apurar n soldo «tue caberá
a cada mutuário. As casos de penhores, en-
tãr,. lindo u leilão, recolherão os saldos dc ac-

cordo com n relação feita pelo fiscal.
Os saldos recolhidos pelas casas de pe-

nhorés são, certamente, muito niniõres que
às du Caixa Ecouoinica?

SI os saldos das casas dc penhores guar-
dassem a niei ma proporção, n Caixa Eco-
noniicn saria depositaria
tos, em ve?. tle o ser a;:i
dadclriinieutu ridículas.

i.e milhares de cou- ¦
¦as de quantias ver-

Para eSouiplo foruc-1
ço-llie o;

as i
Mituo
cm 'ii
i .r li
, oil

los: Em IHI l e 1.9Jã ns
ilisaiam 13** leilões e os
miUiiaríos imporlarnin

.¦•a uma media de 144Í0UÜ
';;¦„!> periodá n í'a!.;a l . ¦-
ics nu'- deixaram o >::'<u>

0:-'SÍ')ÇliBtl ou seja uniu inei.::! de l:0f>t5fi0iJ

por leilão. Si n's casas lc penhores guar-
liassem i1 proporção devida aos soldos reuo-
IhidOs altingirinm n heiln somma «le reis
l;8Üi):937$20U c não cquclia que recolheram.

¦ - A adminislração du Caixa não toma
fpinlrrtter medida no sentido de evitar tal cx-
U. '..";•»'.' .

Conselho nao descurou do assumpto.

ncunluao boje, nn Mouro?, sob ¦ pr.-si»
dimcln do seiiiulor Eloy «le Soüsjii, a "vcem h>.
glslatlva do Cougrusio dc hitrntla« d.- l\<>-
1 

A réíinlOo lova logar na wiln «lu çommlssfio
d" lustlçii, Icmío o Sr. Alborlo Murnubãu iè
logulnto parecer Hobre,n Içlra i do program.
ma ri-liitlva ãs providencias legislativas !,••
deraes, cstndiincs o municipaes, para « cm.
striicçiio, conscrvoçRo c inelhommvnto das n.
Iradas: ...,,.

Considcrnndo que, depois «lo credito asn.,
cota, n luxas módicas, «5 <> melhoramento c lu-,
rnlcnmonto «tos transporte» «> problema niuU
urgcnlo para o nugmeuto du prudiicçiio nn-,
cloniil; , . ,, ...

Coiisldcrnmlo que csla convicção ,t.i vM.i

manifestada pelos poderes públicos cm dis.,

posição dc lei regiiloinonlada pelo decreto'
federal n. 8.^1. <l« -'• «'«* onlubro «lo 191»,
cui.i renovação se Impõo com us modifica-

çoes ngorn aconselháveis para uma execução
sigma o lírovcllosn; ',

Considerando inuis que entre n< nova.» me-
didas <iue devem completar «> pciiítimonto j
os Intuitos do legislador de 101U constam •«.-

guns conselhos que poderão determinar n dc-
sejudn rormaçúo dc empresas cõnstructorns
e exploradoras do estradas do rodagem, com»
o aproveitamento dos sentenciados no» surv<<r

ços respectivos, providencia do elevado alcau-
cc pratico e moral, qbo oplimos resultados jü
deu nos Estados Unidos o ninda agora Oítu
abrindo caminho com rc.ics pnovcltos uo fasV
tndo de S. Paulo; _ -

Considerando ainda qnc não só na regi!»
dò nordeste, assolada pelas seceus periódica';,
como também cm outros pontos do território,
brasileiro já se impõe ingentenicnlc n defesa
florestal c n formação de novas reservas in-,

dustrlacs no reino vegetal, paru madeira da
construcçõos e p.irn <> supprlmcnto da 

'hulha,

verde", de accordo com a indicação do cxeiu-

pio benemérito ile algumas empresas dc via-l

vão 1'errca, que estão creando ú margem itj,
suas linhas ns nlilisslmas plantações de cun'-
cályptus, para dormentés c combustível, >,
tpij lhes ha do assegurai- dentro cra breva
iiiuii grande valorisaçáo do capital Cmprc-j
gado;

Considerando que especialmente nus rçglõcs
das secciis ns estradas dc rodagem facilitarão
a perfuração de poços tubulares e a constru-l
cçnó de barragens liara a formação de açudes
públicos c particulares, perinlttlndp assim *,
Iniciativa privada c á Inspoctoi-in l?cderal <lis

, a lavar nu
i:a38;:!f>00 ou
•ilão; úcí!<í ::

i nsn.is 8 lei

de cada lado j lnlllo ;,.;sj,n (i,.j não foi alheio ao nvisu que
oquendo pelos Q Si. minia<ro da Fazenda bai.sou no da Jus-

lira, reclamando providencias.'— 
Produziu algum cffeilo o aviso a que

se refere? ,
O melhor possivel, pois os saldos reco-

Ihidos em 1DI4, autos do aviso, montnram
npeuns a 4:üí)óíjano o cm 1915, depois dclle,
cíevaram-so a 22:*iS:j-;G0U.

.lulga, inlão, de grande vantagem que
o pensamento da commissão dc finanças se
torne em realidade'.*

Miu, só j': i vantajoso como acho im_-

prcsçjndivcl a ü( relação da medida, pois só
assim a fiscaliiiaçjto kcrft uma realidade, e com
isto só lucrarão ou que, levados pela ncccssl-
(tiide de momento, entregam as sua», jóias
áquellns canas.
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yuereis apreciar Dom c puro cale? I
Só o PAPASAilO !

-*»**•

Um consulado em
polvorosa

Foi um escândalo que no consulado o ho-
memzinho provocou. Kmbriagado, sem que
sc pudesse, sabei' quaes as suas intcuçfic..'..
elle entrou pelo consulado allemão, na ave-
nida Rio Branco, da mesma fôrma que os
seu» compatriotas entraram pela Bélgica:
Nada ficou perfeito c por pouco também
soffrin o pessoal do consulado, desprevenidò
de Í2í\ para n defesa.

Afinal, com o concurso dn policia c ila
brasileiríssima "vluva-alegii:'", foi o ho-
iiiem, que ó de nãcionalidaile àllcmã, carre-
gado á 1'orçu liara a delegacia do .*>" districto,
onde nem soube dizer o nome...
——¦¦¦!, , . i.i ¦ ^^üi;»^-"!ii ¦ i —•—£¦—

Kiixir de Nogueira

Falleccil hoje, na alameda S. Bonvcnturu
n. 1.012, eni Niethcroy, com a avançada cila-
de de 79 annos, n üm. Cecília Jaeòbsen, so-

gín do capitão Eduardo Eisler c do Sr. Ma-
iioel dc Souza Guiiiiarues. A finada era mui-
to relacionada nesta capital, onde exerceu suo
clinica durante, muitos nnnos.
——..,. _MW— -¦¦ ....(?"^aMa- ¦?¦ - -¦ ¦¦ —

©&ates
ja.-a

Que é do deputnco
Arimbal de Tciedo ?...

deputado Mnvignièr pediu a pala-
nn Cuinara para um caso urgente,
afinal, pelo riso provocado pelos

Para moléstias da pelle

Ò novo ministério japonez
• TOKIO, !) (Official) (Havas) — Está òrgs-
nisado o novo gabinete, ministerial. Preside-

•o o general Sulu-Tcrachi, que. accumularà as

pastas do Interior e das Finanças.
; Para a pasta dos Negócios Estrangeiros r.ern
tiltCriormentc nomeado o bnrâo de Motono,
embaixador do Japão cm Petrogrado, que. jâ

'foi convidado para o cargo e declarou accei-
tal-o.

—*—*afei»»-»¦ "" ¦
--¦ • caIigacta

NAiti/ i;
OUVIDOS

—continua, como
uue desejo diiui-

Dr. Francisco Eíras >
íocénte da Fuculdado-2 ás b horns 

*J

A Clinica da manhã — ás 10 ''oias

frinpre, accessivel a qualquer doente
Inúiçãõ de preços. líun í. Jus6 n. 01,

Para exercícios findos
•O Sr. ministro da Fazenda mandou lavrar

'# 
decreto nutórisnndo o credito de 1_.15Q:Ü00?

aaru, paaamenlo de exercícios findo*.

"Do sen delcgiido cm I.iibpa, Sr. Kaniiro
Leão, acaba a Câmara iPortugucza ilu Com-
nlereio o Industria do Itio dc .Janeiro de vc-
ccbci- communiciição, por caria com data de
IU de setembro, de que, logo após recebi-
mento do tclcgramma expedido pela Câmara
cm i tio mesmo mez, pedindo a interfíi-çn-
cia do.insino senhor, secundando o pedido
di Gamara,junto aos poderes pqblico_., pura
que se resolvesse, com a maio;- brevidade
possivel, o problema da navegação enlre
Portugal c Brasil, havia iniciado os seus cs-
fõrços perante ns-,entidades u que a Clamara
se havia dirigido por lelegramnias, que ha
tempos publicámos. Além d:1 diversas cou-
ferencins que teve com ti dni-cção do llauco
Nàciniial Ijllramnrino c outras entidade*; o
delegado da Câmara solicitou unia audiência
especial do Kxmo. Sr. Dr. Bcrnnrdiiin Ma-
chado, presidente da llcpublica, ituo lhe foi
concedida iinmcdiatnmcnte, mostrnndo.-se
S. Hx. empenhadissimo cm levar'a bom ler-
mo esto assumpto, nutorisàiido o Sr. lia-
miro í.eão a participar á Cainnra que esla-
va fazendo Instâncias junto do governo, pára
que tivesse o caso estudo até o fim do n:ez,
c poder-se. assim, dar principio aos

Um inquérito que'como quasi
todos nada vae apurando
O Sr. ministro <la Fazenda recebeu hoje in-

formações acerca dos trabalhos da coirimissão
de. inquérito que eslá apurando a responsábl-
lidado dos funeciouarios envolvidos nus irre-
gulnridiides encontriúlns no processo do pa-
gninento de um cheque feito pela pógadoria
do Thesouro.

A commissão dc inquérito, que tem guar-
dado o maior sigillo no desempenho de suas
funeçoes, nada apurou até agora dc positivo,

(continuando cm,investigações o estudando os
documentos que instruem o processo.
—.. i mim >'

As iníoi inações officiaer,

(Havas) Commuiiicado
valle dr> Alt, na
de Hennanstadt,

trai
para a sua definitiva

i—aün 3c—«—
,«IiconriUstio.lhos

—
'Botíi café, chocolate e bonbons só

Moinho de Otird — Cwidaá» COIS1
as sr-iüiacaesi

BUCAIIUST, 9
official :

"Na fronteira norte, nfo
Transylvania, e nas regiõe
Fogaras o Brnsso, as nossas tropas, devido a
presença dc forças inimigas muito superiores
em numero, operaram uma hábil retirada para
posições estratégicas na fronteira dos Car-
pathos, afim de solidificar a defesa de quatro
elcsfilhdciros o de outras frentes o de prepa-
rar um golpe decisivo nesta região.

A maior parle das forças inimigas presen-
ceadas eram allcmãs.

Segundo us ultimas noticias aqui recebidas
n offensiva niinnica já começou no valle do
.liul c no dcsfilãdciro de Cainemi, na direcção
dc Hermansiai.il..

Na frente sul da Dobrudja a situação é sa-
tisfactóriíi.

Or, russo-rumaicos avançam para o 5111."

Outras noticias

éêi

LONDlliáS, !l <A. A.) — O cruzador russo
"Hosliluii" bombardeou Mangalln, porto ru-
maico, onde eslão agora os búlgaros.

I.ONDHES, 0 (A. A.) — Os russn-ruinai-
cor. avançaram sobre Karabaka, Sopilar, Amza-
cea e Pcrneli.

LONDRES, Ò (A. A.) — Noticias, vindas
dc Bueiros! informam que os rumaicos resis-
tem ainda em Kronstadt á enorme pressão
das numerosas tropas nustro-allcmãs aliri-

1 daa neste* últimos dias para a Transylvania.

MEZES DEPOIS
Vae para alguns niczes que Ernesto Psor-

tose.;, residente á nui Navarro n. 1-11, mi
ltápirú, foi victima dc um "conto do viga-
rio", que. lhe passou 

"Hortinha",¦'!vulgo por
que nttende Braulio Passos e que dá tambeni
ou Iros nomes.

Não esqueceu n "olario" e, agora, vendo
i/o vigarista, deu alarma, molivo por que foi

11c preso.,

icura as inflaramaíõesdoi
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Continua em crise o Conselho
Municipal

A crise no Conselho ainda não Foi solo-
cionnda; Tendo o Sr. Osório de Almeida
declarado não acecitar a sua reeleição, foi u
caso levado ao conheci momo do Sr. presi-
dente da Hepublica. S. 1-íx. ficou de initi-
car o novo presidente, não O tendo fcili
ainda. Por isso, o.s Srs. edis uão deram lii__je
numero para a scssão<

O Sr
vru hoje
caso que . .
apartes do Sr. Pereira l.eile, que dizia ser
"hão" o governo do general Caetano, esteve
a pique de sc transformar, num caso co-
mico.

O Sr. deputado Mavignier, concedida n

palavra, lembra á Câmara que .Mme. piora
de Toledo, (".posa do Sr. Annibal de Tole-
do, Havendo tclcgrnphado no general Caiu-
pos pedindo anciosn noticias de seu cohsor-
le, recebeu como resposta daquelle mililav
um telegranimn vago, onde não se diz si-

quer que destino tomou o marido; Diz que
o Dr. Annibal seguiu, diz simplesmente
isto. Seguiu? Mus, seguiu pura-onde V é o
que quer saber o orador. S. lJx, não pôde
occultur apprehensões gravíssimas, dada u
situação do listado. Receia pela liberdade
dò seu collcgn, tem» os mãos tratos o" via-
leucias que os adversários lhe podem iu-
fugir.

Pede, por isso, A mesa oue providencie,
quo procure saber que é feito tio Sr. An-
nibal, que faça ao menos com que cllo np-
pareça 1

O Sr, Pereira l.eile responde :
"Sr. presidente, em primeiro logar que-

ro protestar contra "O Paiz'', quo anda a
dizer qua eu sou um traficante, um liov-
rompido e corruptor dos outros, que com-
pro opinião alheia, como cousa que alguma
vez eu tivesse querido comprar u daquello
jornal, lira segundo logar quero desmentir
meu nobre e honrado collega Sr. Mavignier,
que foi ao Matto Grosso para fazer revo-
lução...

O senhor já está adquirindo o veso do
general Celestino: quer fidnltcriiv os .facto-i,
de accordo cora a fantasia — apartCa o ata-
eado,

...que foi ao Matto Grosso para fazer
revolução c chefiar "coiiiplnts",

Posso garantir, Sr. presidente, que nada
aconteceu ao Sr. Annibal c quo S. Ex. ha
de chegar salvo no seu destino. O governo
do general não é um governo dc assassinos.

¦—a -*»*" .—

Pftirtiu hoje gsapa La Paz o
aridislo áBegação boli-

wiana
À bordo do "T.eort XIII", que seguiu hoje

para Buenos Aires, levando u seu bordo 811
passageiros, partiu com destino a I.a Paz o
Dr. Fausto Carrasco, addido á legação da"Bolívia 

no Brasil.
> —«8(K» ii..

Escala de serviço para os
mstruetores militares

, Din aviso ao chefo do Departamento da Guer-
ra o general ministro dá Guerra declarou que
os officiaes nomeados para instruetores mi-
lilares das linhas de tiro dos c.slnbclçciméntos
de. ensino não devem ser escalados para ser-
vir longe dos seus corpos, afim dc não ha-

; ver prejuízo na instrucçáo militai- diuiueljcs
i estabelecimentos

Obras contra ns Scccns o trabalho mais cíf:-
ciente c mcihormciitc coordenado, em inelh-
ri . condições de economia de dinheiro e .in.
tr-nipo;

Considerando que os Estados, os mimiclpiat
e os particulares servidos pelas estradas, lau-
to ou mais que a União devem fiosar das vau-
lagens da viação rápida, coinmodn, segura e.
barata, sendo, portanto, licita n decretação le'
medidas que assegurem unia justa distrilv.ii-
ffio de encargos para uma eijuilaliva n^oocii-
i.uii de interesses;

Considerando, finalmente, que jnnlatncnta
.••om íi construcçno das estradas conrini facii'1-
tar, pura o maior desenvolvimento destas no-
vas vias de communicação, u fundação de usi-
nas de beneficiamento para classificação o(
lireiisagein de algodão, proihiclo da lavoura
nacional que maiores faculdades du expansão
òffcrécc no futuro da nossa producção con-'
sumivel no paiz e exportável piira » estvan-J
gciro, onde, dia a dia crescer.» us necessidades,
da iipplicnção da flbrn ó de. parecer a sccçãu_
dc legislação que o Congresso estude as s;-
guintes conclusões (

1") Solicitar do Congresjso Lecislatívo a re-.
novação com força de lei vdo decreto n. 8.324,
de 21 de outubro de 19111 k a votação do pro-
jecto do dezembro de lMõ, com parecer fa-
voravcl Já nr, commissão du obni3 publicas da
Câmara dos Deputados;

21. Propor, como medidas novas, para maior
incentivo á formação das empresas do ti-an-i-
porte, que sc proponham a construir estradas
de rodagem, as seguintes providencias :

a) O aproveitamento voluntário o remune-
rado dos sentenciados no serviço das estra-
das, — construcçáo, conservação e melhora-
mentos; de accordo com os regulamentos poli-
ciaes dos Kítados;

b) Plantação de encalyptus c outras arvores
industriaes nas margens (tas estradas, poden-
do ser feito o plantio e a conservação dessas
arvores pelas empresas ou pelos proprietários
marginaes que, nesta ultima hypolhese, deve-
ráo ficar com o direito de explorar scieiitiíi-'
camciitc as mesmas arvores;

c) Accordõs com os Estados c municípios
para a creação de impostos a pagar por todos
que se utilisarem da estrada, nu proporção
desse uso, quando os caininlios forem publi-
cos liara o livre trafego dos vehiculos e pe-
destros. Hstes impostos, destinados ao custei.>,
da conservação c prêmio do capital empre-
gado, despresados os antiquados e prejudirj
ciaes ''pedágios", já abandonados. devcrã>
incidir, sob a fôrma dc. contribuição, a exomi
pio dos "consórcios de estradas" n que allü'
de o progranima, sobre os uronrietarios de
usinas, pedreiras, industrias, vchicmlos, nr.i^
nines dc tiro, sobre as propriedades nu pro»
porção do beneficio alcançado pela valòrisiwj
tão determinada pela construcçáo da cstradi,,
portações 

"iu natura", como seja a eontri-i
buição de determinados dias tio trabalho pe1;-
soai c também a cessão gratuita de vehiculos]
c nniinaes para o serviço de conservação, tutlii.
inso por meio de accordõs nrevios com o.s Es«|
tados e municípios c guardadas as differençus
c modalidades peculiares ii cada região d.ii
paiz, respeitados os usos e costumes locaos
para que o melhoramento nossa contar com a
necessária c geral ncccitacüo uooular,

Com estas medidas addicionadas ás que .Ü
foram compendiadas. no decreto e no projecto
citados e cuja execução nronõe -este parece.",
pensa a commissão que o Congresso poderá,
melhprnndó-os c nrripliando-ns para unia fi-,
nalidade praticai fazer uma obra du real uü-'
lidado cm nttenção á necessidade de nosso1
momento econômico, desde eme nossa consegui"
dos poderes públicos a cffeetividiiile. normal,
da.s providencias previstas nas conclusões do
pienurio.

Sala da; secção de legislação do. Congresso
das Estradas dc Rodagem. !) de outubro de.
191(3. — Alberto Maranhão, relator da letra f1
do progrnmma."

¦ — i Itf—i- >i"São tançtf-l
brindes. LOPES SA' i CÒMp,

igiirrcs populnri-i, il«
nino Itio novo, para,
00 rei?, com valiosos

As tarefas da Central
' 

Piecebemos_ » .seguinte, caria:
"Itio de Janeiro, !) de. outubro 9c. 19*8.-

nimo. Sr. redactor da A NOITE — Sáuda-'
ções. A NOITE publicou ha dias uma no-'
licia sobre a construcçáo do tunnel da Pau-'
tuna, dizendo que. essa obra eslava estreita,-
não podendo dar passagem nos treus, c que,
entretanto, já estava paga no Sr. coronel
Leopoldo Gomes.

O vosso informante mostrou, assim, de:-
conhecer o assumpto, pois o tunnel referido
tem as dimensões adoptadas para os tunneis
novos da Serra do Mar, c, portanto, maiores
quo ns do Tunnel Grande, ainda cm trate-
go. Não foi o corouel Leopoldo Gomes, já
fallccido, quem o construiu. Nu bitola lniíja
para Bello Horizonte foram projectados. tre.i
tunheis, dous dos quaes foi um construídos
por ruim e o outro não foi construído nem
dclle fui encarregado. Ainda não recebi toda
a importância do custo dessas obras, faltan-
do i in portanto -somnia, o oue muito tem
prejudicado a ni;m e aos aiiiigos que parti-
lharam comniigo das difficuldadcs e dos
prejuízos. Publicando esta, muito obriga-
reis ao vosso leitor, etc. — Antônio da.,
Costa Lage."

i ELIXIR DE NOGUEIRA s- Cura sypbili*
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SfiiíM ni 'jjjiip rccepçSo d» Sr, taurolO porto do R:o Grande]
"•»-

Um grande tiroteio
em Campo Grande

nina importante reso-

afâsrisaic

W.Ü.1TQ5 E FER1DÍ3S
Dennilòr Arerédo r£c?b»«, a tarúY,

MUIIer

u

O Sr.
Hgulnto Uh-gramm.

"CAMPO cnÃNür, O
do governo do Estado iltlarnm :<
intendente desta chinde, Houve
dei forca fíd-rnl e» cmn.i estn

A i-oun.ão da Si. H. do Agrl-
cultura

A fira Af Irnlnrexn da rccepoRQ «Io Sf« '"r-
Lauro Muller. reunlrnm.se a tardo os seuo
nmlgof, nn «vido «Ja .Sociedade Nacional de
Agricultura. ,

Começou u s.wRo ii le e mil», hora». ;oh a
presidência «i« Sr, J)f. Paulo «le IVoatln. ijuo
tinha u sua ».iir.;itn o Sr. I)r. Use<;'i.> «J-* Alàiel»

Ji.ni.u «4»>iji,,, e u , „ji«.-Hi;, o Sr, Dr, Pereira lima.
Irilorvcoçao Uxpnito o motivo d* cónvocnvfiu «tn assem

l".Jt£;. íittcfi •

Forço* patriótica»

e a situação geral
do Brasil

iin discurso dn deputado
Simões .topes*

O "àr. Sí/iiCcn Lòpc-4. InierJoto hoje n,i nr-
d«n do dia da Cornam, examinou » jiorcç«e
lio relator do orçamento «Ia receite, jinquelln
parir referente a entoa nernl do& portos,
Acha quo os conceitos ai! «'mlttldor. pe-l

PeJüoto pedem ooffrer n t-H.»

A UNIÃO CONDCMNAOAAOPAQA*
MENTO DE DEZ CONTOS, JUROS

£ CUSTAS...

•••

Di
Soler-.i i.i-nnía lÍRÇ COSÍHS <m í^rc-i l.«..-r.il c* cmn.. estn j.üo losãs íittc/i- ,,;,..•», r, ,v-, f)r. i>.lUJc. «ií Fnintiii i.iüH.-on i\\ Carlos PeP.-oto pedem soffrer » t-H.» loler»

£ VlOlIa»»'•¦»» "'}?,,ei..' ..(lua. Irnvoii-sc tiroteio, resultando varias mor- uceejsidBdt' th "...- cm-oUiMo Jogo ... premiou» pretáíilo ile quantos «lcifonhceem ns irçnill»
<|p»; BStH1.*-1» UHIUUSi l tc.; d ferimentos entre »r. íniviis patrlotletui.hu «Ja uommlssão cseeutlvu. que teria de eul> . cuca cspccincr. dos u *rt.» • d.» nln urando (Ij
... M-';if'('T<")i\' '1 f Havas) — **?>- ' H» erimdo agitação. Solicito «íe V. Kr. «Min ,<;,,. ,;„ nrogrnmmn d:i recepção <l« nosso clian» I ,s,i!, e o ivgii.icu r.oh .. «p.al oi mesmos vivem
V.'AO.n..v. i . . . v -/ .- 

Intervenção Junto do ítcivcruo fedentl para cellev. ludi-oa S. Ex. o no;:..- d.- Sr. Dr, bu clncoenlii uiinoo,WASHINGTON, 9 (Havas) - O go-,
Jmo.resolveu estabelecer severa vigllan-; gicn
ria das costas <1oa Esados Unidos no: JpnicSi
Atlani.ct.,sf:n. de :;e certificar si nneulra- itcspeitosas
íiilade dó pniz não 6 violada polr-. sub- pr^eniç «"i
ntarínos alíejn5ec. . -.

Para esse fim está sc orgamsando uma
tínuadrilli3 ds vnsòs de guerra quo pa-
<.fi,'hnr.. as 'costas norte-americanas.

uçúo jumo do füivcruo
cidade seja polleiucln j

r,:iir..l:.çòe:i. -
Ciuniira."

(A.) ilo-c ModW.

O

0-í"@a!lia'''s®S
o pl|i®l

J.ivy tlc Nictherov/ hüo
funecionou i o.* íulta tlc

numero
comparecido npcnns nove

feder:-! para celler. 
'Indicou 

S. Ex. o 
'no.-:..- 

do Sr. Br.•i forças lí- Miguel Cnlinòn, que m- excusou, dando tv ra» I
/òcv j.or que o 1'nziu.

.', recepção du .*<:¦. Br. Lauro Muller .Icvcrã ,
l..- um careter mal. latn quo o quo poderia fl-1
car com n sua uscolhn para presidonto da com-1
jiih..ã.) executivo. N3o deveria, necrencculou
s, S., recnir a cirolhn para a presidcuelu du
comml ••í.íV'. num membro <!u Sociedade Nncio-
nu! do Agricultura, «Io mui'- •> Sr. !>:•. Lauro'

lia clncoculn
O S.\ i Pelxnlo. ('eclamndo n

i

1 Srs. jura-
no Tribunal do

A bordo iicvia dous mil
^!ij(la;ios SUPVÍ03 e frau-

Teu
dor,, não houve r.cssüo Jioje
•!::r\- do Nlctberoy.

Amanha seri submeltldn a !!' julgnmcn.to
o rco .Uísé il.-i Ctus Nunes, vulgo "(iullegul-
nho", acctisaii» iin «rime de roubo t já ubsol-
vido cm outro julgamento.

Muller (' presidente v onde

Mandos o.ficíaimenle sa-
neacla1'íiRIS, *» (Havas) — O cruzador au-

,\il;;.r «Gallla» foi raellido a pique por
tm subinatlno, no dia 4 do corrente.

O «GaÜia» transportava dous mil soldo- InSlTUCçOes da 110SS.I bauue
Ce; servios e 5runce=er„ dos quaes até
BíÓrãforam salvos mil e trc/enios.

Soccorreu-os um cruzador írancez cjue
desembafçou em Sardenlia.p>

Os Mirvlos avançam
' Al ri!T.\'AS, 9 (Havr.>) — Oí servio;
niravessarant o Cerna o avançam rapi-
aamente pata o itorie com aiismerosas

Publica
n Sr. Hr. Carlos Seldl, director gcrnl

Siiiidu Publica, Iclcgraphou ao inspector
s&udc <!o porto do Pi-r-i. ilnudo-lhe instrii-

iu uma como se» j
..uiida faíullln, Por Uv\ S. S. propunha c.iu-'
se desse csi,--. funcefio ao Sr. Dr, Paulo de
Froutlii. i'"'-'i nccellu por unanimidade csaa
iadieneflo.

o Sr. Dr. Pnnln d«? Krn:iLi;i ngrndcccn a cs»
colbii c lc: ibrou «rue n assembléia devia er.co-
lher. fiada a curencln «lc tempo, o .-.-. ,i orador
officlal. Korom lembrudou sueccssivaincuto
o-, nomes do» Dr.. Pereira e AlíKi-.t-t Calmou,!
quc se recusaram, este pelos mollvo-. que an-
tes expuzorn. e a«|uello por não se julgar com
netento piir.i cleíobrignr-se dn tarefa.

!-,i!ou, então. .. S:-. Dr. Osório «lc Almeida,]
cpie achou justas us pondernvõcíi do .Sr. Dr. !
Miguel (titlmon, mas não procedentes os mo-
liv.s v.\|'"sto't peln Dr. Pereira l.ima, pelo
que propunha a acclamoçüo «to r.eu nome, o j
quc foi feito iinmediatumcnte. i

JCnccrrou ontfio ;: reunião o Sr. Dr. Paulo i
dc Frontln, quo marcou outra pura depois dc 1
amanhã. :'.s Ili horas. :

ios reixnio. «ii-ciamniio n ciis»
tenda de um ••déficit" de Vi iu!l contos ouro
cm relação nos portos, explica «iu:- tfio grau»
de diffcrcnca devo correr por conta dos pur-
tos da JÜiihin, «Io Itecifc. du Paraná c, sobre»
ludn, d'> lt''i Grande, O orador, porôm, jirn»
enrn provar ser Infundada essa nfflrmutlvn
«'..» relator.

S. Kv combate a unificação da eu;.1::! do»
portos. P.' vei-dttdo que subo perfeita mente
não po

por culpa do ministro da
Justiça e do conunan-

dante da Brigada
A jj'.-r.a i.lSi.la cb A.cvcdg Delchlor S. C-,

p»-r 69U Hi)'.:ldiilulio, Dr, PflülO ii..n.iüi,u-s
vlnnmi, iiropo/, peln í» Vam federal, uniu
acerto contra a Unliio, para a lim du «."Onde-
.'iii.il a a lhe pagar, cem <.•'• Juroa cia mora
i- custas, a quantia, de JtliUOõfí, «pir a finuíi
falllela possuiu «m eauvfio ua Brigada 1'úii-
ciai e o conimaiidnhto desta corporação r.i»
tltni.i u cila, ílnua fnlllda, em ugosl... da
1014, apezar dc di-cri-tudu :. :,un failcnclA.
por heiileuca do !í de janeiro «lo mesmo
:.nuo, do ,iul. de direito dn -* Vara Civel,

O jui::, Dr. llaul Martin:, decidindo e-i'.c
pleito, quo i.e reveste de. aspecto curioso,
j.ol:. qu.» fica averiguada a culpabilidade, :-.o
caso, du dous nltos fuuccionarios da llcpu»
1'licu, proferiu n seguinte '..'.ítenva :

própria nutoridado militar rofcrids'mento dn abertura

O SENADO

Á recepção aos dous
presidentes do sul

O SR. PIREIS TEVE
UM GESTO

A' bori reglmostal o Sr, Urbano S.int.n.
d-sdiu» «il».-..l,t », KiHií-õ. Approvniln n neta «'i;
si .»ào uuterlor. passou-se ao expediente, du-
r.iiiic o qual usou «In palavra o Sr. Itneno «t»
Paiva, s. j'.\, requereu que a meia nomeai.,
sc uiuii cominlns&o paru receber o-» S.™;., Fe»
llpp»' Schmhlt «• Affonsu «Je Camargo, respt»
etlvamcuto presidenlvs dc Santa Cuihnriiiit o
P.iriitiii, qui nnul vem firmar <> accordo t •-
br-.- « ipiestün de limites o Justificou písc re-
querlmealo num pequeno e vinrunto dÍ5ciii'i.o«

A mesa deferiu, nomeando oi Srs. Ilncmt,
do Paiva; (ieueroso .Marques, Abdon llaptlsta,
Alfredo iClis. .S»»r.-'. dos Santos «• doscj Mui-
tinho porn u. commlrsAo de- recepfflo dos dv.is
prosideules.

t) Sr, Pire:-. Ferreira eslava inscriplo para
falar, mus ciuando lho lul iluda a palavra
S. l'.y.. foi porá a sala dos chapemos, <1 Sr.
Aiieredo iirocuroit-o «• lho di.%»

Olha quc l. presidente <sti. tp d-m'.o aornando conhecimento ila abertura dn Ul-
jorom os pcaucuos Estados do lirasil, I Jcucia pela sua publicação officlal na Im- p_iaVn:

iu seus próprio- rceursor. areai- com a.- des-j prensa, havia(offlçiadp d»o diiio «lepoln ao __ d".'^;., 3lomom! •- respondeu o Sr. Pires
pesas de melhoramentos o eonstrncejilo ile por- jui/, eommunleando a existência do depost- u 30| „ ,.„c eitiou tay,e„ú0 .
tos; acha por iss-i natural que dos orçnmeh» to em questão e.consultam.» sobre a. solução j.; s, \i,\. não falou. .Não havendo numero
tos di llcpubltcn :•• dcdiiza nina quota i>:'.ra que devia dar n reclamaçiirt paru entrega P n ,,,-d^,, i|f, <jiit constando npeiiHs de vuia-
a f-M-ciii-ào dncjncllna obra-'. Isto. pon-ni, naa quo Jhp la/iu n f.r.u.-t fnlllda, AUrgn a ré ^-,..;> 0 pi^sbicnto lcvtmln a sessão, vido .«
«píer dizer que •'•. Es. npprovo um systenvi quo nenhuma resposta levo semelhante of- ||sia ,|„ ,„„•..., acCusiir apenaa a presença «Jr
dn rrrccadacà,. de taxas cin virtude do i!ii.i!| tido, quando .!..s autor, dn fallencin conslitjaj $-..,, pneada pátria.
um Estado tenha de concorrer com ns rcnda"i <> despacho, com data do dia s. gulutc. do j;.;.:., ¦ —.<¦¦ ¦
de seus pnrtoa para eniislruccocs quo bèncfl- mandando offlciar ao cominandnnto da Hrl- _-. _._.¦_„,-_*-_„.„_,„_ _a«, &,_»
ciem outros Kit.:!'»., r-emais ha verdadeira- gada. paru aguardar .. nu «iecisuo. o a i.i-U E9S vOUuSilSíaPSQa Dii SàíS'
anomalias no serviço da caixa «eral dos por- '•'» -' '- —»-¦» —- ' ¦' M§* •*»*"*¦*«*" *^» Uv .bãJJU

tos, porquanto r,'. existem portos onde o Iin» sobras m Santa
SatSiâsíüa

general Caetano de ari.i aindi nSo ríe*.

ccôes n respeito das medidas que' devem

Üilt/ii?,
Os servios tomaram Skochlvir.

íreivic iialo-A? operações n
austríaca
jldMi. 9 (A NOITK) •-- O uttir.-.a c. . .

»!cndo do Renornllssimo Cadornn diz que
Bcoruem com grando Intensld

tomadas, relativamente n nt.-n eucjão dns'na
vios nnquellc porto procedentes de MiuiAoi.

Em seu despacho tclegrapbico o Dr. Car-
Ir,-. Seldl recoramenda no iiiipectoc de eauds
do porto do Para providencias, afim de ces-
sur por pr.rte »lc. Direclovi.-i -.le Suado Publi-
cn ris medidas dc prevenção sanitária refo-
rento A febre amnrelln e conlra o porto ò...
MnhAos, cidades em quo a Sandc Publica ex-
estilou a prophylaxia especifica <'m 1013,
não tendo havido ali ha Ivcs unhes mais
um só caso do tcrrivcl mui, conformo acaba

iu- ile tr;:7cr documcntn$no a commissão iiisj..--
03 ctora dos serviços sanitários marítimos, ora
dei chegada ,-. c-\a capita!, devendo, portanto,

O suicídio do corredor |
Lobo -- Arrecadação

cperaceci*-. P.TOL. .. i nouclla inspeciona eoiisenuv a nvre a..™- -.- a» -,_.-z s-jaa *Hisrtó.rs ^^-^"«i-ya^-s Haverá I
rmrr;a TrTnil o rita«ZTã durante a note, quaes deverá o inspector de saúde do Para

t^^lo^r^T^r fazer 
seiente ne, director geral de Saúde Pu- o,.}-^

, .... ^-,.,,1,. ...,.i..m,m iíviraiira nue murchara blica. JlíjJSlSJt i-.s ..
,. Naiither para Df.-llr.eli í«l ..

loto -U artilharia Italiana o obrigada a rtisper- p0ijg tusiccsonaraOS tíO 1 .tS«
Hoeada sob o

sper-
deixando no camiio muitos mortüfl o feri-f.ur,

«Ios.

A [jíraíatia allemã c a aíliiude
dos Estados Unidos

LÒNDIIES, « (A NOITE) — l'm telcsgTamma
á, Nova Vorlr. dali expedido Jo-i'.', P'-'!^ ms-
i.hii diz «in»- noquella cidade bc acredita «iuc
«."(j 

'ires 
ou quatro os submarinos allemães uuc

tiporam ao largo das costas norte-americanas.
I o-.Mc na diversos circulns bem informaüos

onc o Departamento de Estado ;iá protestou,
«eranto o embaixador allc-mão em 'AashitiRton,

conda de Bernstorff, contra o lorpç-cCimento
de tantos navios «le r.i>f'«Kc"¦oí,., bclIlBerantes
i- nentros, naa - costas nortoumencnnas, soi.re-
(uilo contra o facto oo torpedeamento se rt-r
feito sem uvlso prt-.ln.

¦Nos Estados Unidos rc-ina granae

saus-o j«
O Sr. ministro da Fazenda

conimiinicação de terem sido
inspccçüo medica, validos p
blico. 

"c". 
cscriptui-ariòs do

nai Ironio Pinto e (larloi
requereram aposentadoria.
.-¦ •»—«.«o—•

«dos vaSidcs

Foram hojo arrecadados pelo Ur. J.coi'
Roussouliiíres. í* delegado auxiliar, os. mo-
veis o utensílios existentes no escriptorio do
corretor !-->b-'. Foi tudo recolhido ú Hepnrtl- '
eêo Central do Policia, nlú cjue st.in, por juiz
compotcnlc, designada a pessoa r. quem deve- ¦
rãi. ser entrogues oa mc-tmor. bens. j

O inquérito está suspenso por vinte e qua- |
Iro horas, nté quo cheguem ii3 informações
pedidas A policia do Minas.
__ ,. ^..I„, >.«go»»..-. ——

iofe isüia sessão
óa no Centro

Paranaense ?

cie ter sido do facto expedlJn essa resposta f
no outro di.-. Do qualquer fôrma, porém, o j

posto do ".! •'• tem concorrido mira »r; despe qu.: não contesia n ri, e r.nte-i forrnalmcnla
sai dc serviços contrntuaes, lia outros, como reconhece, o qm-, não so o eommnndnnto dn
S. João dn Hmva o Nictheroy, oi.de aquclln tirigads, como o ministro da Justiça, tinlin:-.:
arrecadação nunca se verllicou. pleno conhecimento «la fallcncia, e por c-..:-

o svsloma u«ora creado. si fosse annos sa delia prostamenlo t.-ocamm correspon-
atrás implicado, não traria nenhuma descon- dencla ofíicial para resolverem, afina!, eu-
fiança ao llio (Jrnnde do Sul. que não recua- tregar a firma falllela a Importância elepo-
ria do modo algum por tuna eollocação dc;- situei.., allcnto apenas o melo de não t
egi.ni de seus portos. Hoje. porém, em vil- sido ,» refer da eorporaçiio "jntlmada pe>«jei„ circumscripção militar de- Santa Cãthhrlau
tude dc fados <iuc se ligam ao contraio A\\ Juizo competente 

<!a falência . Em pri- indftgttIJU0 Jd\ cic.vfl,i„ voluntorios espí-
nlicrtura da barra, não acontece o-mesmovo o inelro logar, desdo quo,• du n n -publledado . .„ UaqacU, Ksl,„0 ri^ber „ ;a:,.rac<;-,,
Estado se vé «-. voltas com uma verdadeira I legal, _o commandante da Urlgada Policia vislo cwn'0 ,.,,, .„, na eircujus.írlpcSo neulíu i
super-taxiiçâo, dadas a-, condições dc sua hy», se dirigiu espontaneamente logo bç> juiz dn í corpo com t.lf,vllv„ SUf;lclenU. %ni -,,„
Iroierãphln. falcncn. declarando ler lido çonbccimenlo O general Caetano dcE.mesma Ine "

O
beu resposta do seu telcgrnmma convidando
ou voluntários paulistas a receberem n instru-* cção militar in-sia região. Em coraiwnsaçâci,

Ex, recebe., telegramiu.n d., eomioandanle

.....nil-i _.^ ,, .Vv._u.v...»-*»«« i o general uietano ue Paria uj responder
ncalraciilo o Rio Grando Ai Sul, ir.dcpou. dcia, nao mais precisava n mesma Ine ser csse aespacho tclegraphlco convidando os vo-

dente-mento do porto do sem T.„iUe, possua pessoalmente Intimada, quando mesmo de- iuniarjos catbarlncnscs, tal ctual como iex com
muitos outros, onde a arrecadação dc toxas terminasso n tel, o qne nau acontece, ,semc- os paulistas,' a-se instruírem nesta capita),'''cor-
já itltlngiu :: sòmmã de 11 mil contos, ouro, ' >""•" inllmaçito ndividi.nlmcnle a cada iin» ,.,,n(i„ as dCSpCsng _0 pnasugem, alimentação r
portos que absolutamente :.ão gosam das dos devedores, do fnllldo ou depositários do-nioitio iw.r conta do governo,
vantagens i!j contrato dns obras do porto <k< P'-'r qualquer tiulo do seus bçns. ,. , , ,, , , , _wt> ,—
llio Grande.-, portos om summn o.!'.-, pagando E, após c:t.;r artigo:; dn lei d0 fallcncia:portos em summn «ur.

as:..:;, não estão sendo melhorados.
Em seguida o orador «-.-vlcrr.'! s:.is pensa

0 j'...-.::

•:e:.:--.s -¦::. ;¦-•; .-¦?• > .-.-. '..n'. :"::.-:.-. "ro. Or», "igooranlm ¦_ facti, ron júris, cx-
!\chn quo precisamos de educação cívica, do I «;sat", ou, como dispõe o art. u° do Código j
povoamento, transporte, credito c educação Liyll —."ninguém Se escuso nllegando iguo-
profissional. Sobre estes pontos, c:.stá con- rnr a ler, ou, ainda, segando o art. j8 <ln
vencido, não ha divergência entra os brasi-1 Consolidação das Leis Civ;;, de Carlos vele
leiros (M.r estudam a sfi/üiç-i* do seu paiz, c .1 Carvalho - - logo que u lei sc tornar obn-.;

Uma demissão escandalosa
na Agricultura

—~,..«>,

nriut

recebeu hoje
o julgados, na
r.i f. serviço pu-
Thcsoüro Nac.c.T

Cl

O Centro
noite uma
de uccòrdarem tia;
prestadas ao Dr.

arsiiaense convocou par:'.
união dos seus ussociude

s homenagens quc
Affonso Camarg

AZC\ que

írij.i a
.-.rim

devem ser
-, por cc-

casiã-j cia sua próxima ellegnilii n esta c-apitui.
l.'m grupo de estuelautos purnáenses, contra-
rindo» cou. a solução dada ã questão do linii-
tes, comparecerá á asscmbléa, lavrando o seu

idor sente goslo cm verificar cuci todas as j
classes s.^ csforjsi-.ii no estudo «Ios moioi; (juc i
nos facilitem nqucllcs recursos. Não pode
mesmo deixar dc reconhecer o amparo que
vêm prestando certos oruãos lcgilinior, do
commercio, da industria c da uitrienllura, quc,
pela voz dos centros e> c!:v; associações, alé bem
pouco tempo sem significação, í;ro fundo era
o habito dc encararmos o governo como tutor
do povo. procuram collahorac na ti-refu de re-
erguer o paiz o da rcstabclcccr-lhc o cejulli-
brio orçamentário.

O orador prosegue nessa ordem de idéas,

lona, ninguém

confrontando n nossa situação om n de ou-
e

- i.j, >.wiii;.iii.».ii. •%. ....... ....^.. -», _........«.¦ ... „„ ., vwiiiii/iimuuv' •» *••>•,.». »i.-i'»,..v vwiu .1 vi». ijn

Â\ir>"^ 
n^rt ,\,o\ot\nr\^ir,/^ protesto contra qualquer festa promovida pela <,rns palzes, notndamcnto com a Art*ent,na,

il^dv/taU tClCPllviiiyl* colônia cm honra do presidente do seu lis- tirando uma longa .série dc conclusões pert
O 9 tc.do. nentrs ao assumpto orçamentário.

Ti» O T\ —— .... ,-r-^go».  »—»»»»- .-

poderá escusar com
sua ignorância, salvo prova de absoluta f.-.i-
ta <h- comniúuicação, impedindo o conheci-
mento du l.ri publicada".

Nesta:, condições, julgo procedente a acção
proposta i.ara coudcmnur n rc isa íeírma do
pedido."

Río=S. Paulo
——*—

a eoi.ces-.s-o. ja —

â
¦v

fsiáai^1ri entre ^
iiiíti
nail

indier-n-! ©«em é
açíte:,MS»!3a»i ou L.g..

O Sr. ministro da Yir.ção mandou qu
"«¦tas rtepartição Geral dos Tclegi-aphps verifii&w g. ...j.jjp m0 (|„ .ijineiro Traniwnym

ue
l..ig'ilí

igírido como manda-1
construcção

Um pavilhão para musica
em Quintino Bocayuva

Os moradores da criarão Quintino Iíoenyu-
va pediram á Prefeitura para, á custa pro-
pri::. construir na praça ali existente nm pa-
vilhão para musica.

¦—««atuw 

O juramento de bandeira
pelos voluntários de

manobras
Não será no próximo dia 1^, conforme r,c

nnnunciou, a solcinnidaela cio juramento de
bandeira pelos voluntários dc manobras. Ain-

annui.at-
audiência dc he o do Dr. Pires * Al-

Y-ira Federal, propor
Pereira Bustos, um-i

para <> fim de ser r~-
:,'t...--to:;o do Ministe.-io
;''.': demittido por de-

X
buqucrqúc, .iui/. ii:: li
o Dr. Gabriel Josú
acção contra a União
integrado no cargo d
da Agricultura, dc que íi
ereto do executivo de !• «Io março ilo.sto
anno, sob a nllegação (li: o-io cr^la clemissão
é "illegal c atruTMSnrin".

O decreto acima referido declarava quo '»
autor era demittido por incompetência paru
0 cargo que c.-ccrcia.

t- —HHw .- . ... ..i.......  -

Faliencias e concor-
datas

irmos a nos içao con-Á' hora da f
ntava li-t--'-:- recebido nesta o-rpilal um tm-
portanto despacho Iclcgrc.pbico contendo
communicaçôcs sensacioriacs do governo
«¦¦Ticricano e segundo os quae» ei imnunenic
u*".'cTeeliiração dc guerra entre os h. Unidos
c ;i Allemanha.

.. _—-.™ _„-.»—«««*--.- ——

Assembléa Fiumioense

and Power C°." c
taria ou )ior conta própria na
quc eslá fazendo de uma picada entre Un.rra
do Pirahy c Burra Mansa, para cslcp
uouductorcs inetullicòs destinados a ligar a
j-ède lelcphouicíi dcsla capital ã elo São
Paulo. ,'¦„.-._

Ussn ordem do Sr. ministro o.i ViaçaO
nasceu do fado .lesse serviço estar offcelo,
por concessão recente, á " i'he IiilerurKaij
Telcpiione Coriipany", épio !
são Rio-Xicthcroy.

-.-«ae»»' -¦"

amara em

Uraa grande nuvem de! í,;k£ i,,.^'?í'>;i:?.;'-^ssí ™x! ^^^^^í!r^rs;js^r;estão recebendo instrucção os voluntários, cs-1 ,r,'la £{*£.£? J--1 -'' °"* 
T'" 

'"

nnfonKíil-AO a r>AÍ-nríí-o l/i Uve confcrcucinneto a respeito com o general ?~ 
comw?, s"ffc'-c c9,.,"«naç«esl que bastemgafaniiOios a setenta ki- cpo,a"° d° j-:,ri;' !:;;"i-'"j»{^- ; — -?ue-?~ ^^°^^v^cnuya- »

lomefcros da capita!
..

¦ii Io comparecido 2-! -Srs. deputados, rea.h-
sou-se hoje a sessão da Assembléa Pluminen-
:.c, presidindo os trabalhóa <> Dr. Francisco'.¦.larccinler;. Approvada a actii, O Sr. Mario
ítiimos apresentou uni projecto declarando de
utilidade publica o Patronato dos Menores
•Io Estado do Rio c subvciiciohnndo-o com
.'J!l:000? nnhiiacs. !7.m seguida o inesino ora-
dor pediu quo ei conferência produzida
Sr, Alfredo Riinsell, Sobre-'menores', fòss
seria :>o:-. annacr; da Asscmbléa.

Oceupando a tribuna " Sr. Sanlos Abreu
requereu voto de peziu' nelò fnllec.irhohto do
(crv-denutacío Dr. Luiz do Ceii-vallv

s Si
sccrei

Uma apprehensão de ean;-
votes a bordo cio "Saíellite''

Foram hoje apprehendieloí
quete "Siitcllltc", ciei I.loyd
suecos- contendo canivetes,
são teve logar no acto àç.
a burilo desle paquete, qu

a.bordo do p.l-
Br.rir.ileiro, dous
Essa npprehen-

busca procedido
entrou de Jiiie

Presidência, Aslolpho Dnilrá
Costa Ribeiro e .loão Pernclt.i;

Sobre :> acta falou u Sr. Raul Veiga, c:e-', 
plichndo o sentido ile uni aparte quo pro-
feriu quando orava, na iillima sessão, o Sr.

conces- I-Ioracio Magalhães.
Lido o expediente, quc constou das mate-

^.o,™ rias já dadas á publicidade, no sabbado, c
mi-is dc informações dei Ministério elo Fx-
teribr — declarando cxi.jlii- apenas dous
aiitòinovcis i. serviço do ministério — um
"Mercedes'-, parei ur-o d:j mini.stro, « outro
"Ueiii", para serviço cia iucrelaria, como
recepção de visitai.tes illuslr-es, ambos "l.iu-
dnulets", - - falou o Sr. Mnvignicr sobre po-
lltica de Matto Grosso, pedindo providencias
á mesa no sentido <le

REI,E'ir, O (A NOITE) — No morai
cm que tclegrápiio eslá ai-ida passando
bre o povoado uma immensA nuvem de
fanhotos.

i Esta solcmnidade, cuja data cie rcalisaçãoj
; será marcada pelo presidente da Republica, ss|
! cffeetuará, talvez no próximo domingo, ár.,

9 liorns, no campo dc S. Cbristovão. Per. no-'
,_, vecentos c tantos voluntários quo se r.ubmet-
;,.' tçrnm aos e.-oi.r.ur. de recruta, lio .''.' regimento,",,' l foram approvados setecentos e poucos.setecentos

M. «in II. —- Belém, estação d.» Central
do lirasil, na base ela Serra do Mar, c.-.tú;
apenas a BCtenta leilomctro.-i dcsla capital. 

'

Mais :;c juslifica, assim, a publicação quis \
fazemos cm nossa 4a [.asi:'.:-. dc hoje, cmn ¦
alguns conselhos aos lavradores, que colhe- I
mos nn Sociedade N. de Agricultura. I

O Sr. Antônio Carlos dá o
accordo aiagoan

a consummar-se

qual não deram cumprimentai.
i-'oi nomeado syudieo o credor Danço «Ia1 Província elo Rio Gran d a do Sul, «. marcado

i o dia 18 do novembro próximo para asscmbléa
; de credores.

—Por sentença do mesma juiz, foi decretado
a fallcncia ela firma Gomes Ribeiro èi C., es-
tabelcclda com botequim, á rua Marechal Fio-
riwno Peixoto n. 172, n rc-qucrimcnto do Tlio
Rio do Janeira Flour Mill and, Granieries, Li ¦
inítrd, credora dc 30:íflé$80Õ. Foi mareado'"! o
ella O ele;, novembro próximo para asscmbléa

Um valentão àggride a
policia no Meyer

nos Aires
ro Simões

pelo ofticnu
Penna.

aduaneiro Theodo-

peto
3 ili-

Mello.
.'.;;i(.ii.'UU..l £1ia ;i oreíem «Io <ii:r. continuou n 1'

ii. russãó do projecto nue fir.
para 3917.

isümplo falou

bii-

ess

íi fqrçu publi

5r. Teixeira
Inlítexternou relativamente.1 -, quc lambem i

iuslrucçfio publicai
......... ,—«Sflto—i

íüss adçlidovcla Viação
rt Sc miuisiro ein Viaç.ão licmeou ii'' offi-

sua secretaria o '.)'• e:scríptuvario a'd-

A S. Pauio-Rio Grande é obrigada a
rever suas tarifas de Sransporte

Tendo a Companhia E. V. S. Pauio-Rio
Grande pedido permissão para apresentar as
modifienções de suar; tarifas somente depois
de conhecidas as conclusões do Congresso de
Estudos das Tarifas de Transportes, que
nliú '. não sc- sabe si so rcalisará, o Sr. rui-
nistro da Viaeão nutorisou o inspector f:-
derril das estradas a intima

An.nibal de Toledo contra o banditismo rei-
nanto em Mnüo Grosso.

ü Sr, Nicanor Nascimento requereu a pu-
blicação no "Diário elo Congresso" dc infòr-
muções que lhe. foram ministradas pela Sc-
cretarla 

" 
elo interior, ao i;ue a Gamará

acquicsccu.
O Sr. Pereira I.eito retòrquiu no discurso

do'Sr. Octavio Mavignicr.
O Sr. Raui Fernandes ccpoiilou ao ultí-

mo discurso do Sr, Horaclo Magalhães, dc-
fehdçndo o governo fluminense, dar. caniu-
ras que lhe foram feitas pne aquelle depú-
lado o asseverando quc a sua altitude, em

il-a a apresentar, face lio -caso ele Frilmrgo, foi n mais con-

I dos senadores cstadUacs filiados á suu fucção,
I cm conferência com o Sr, Antônio Carlos :io-
I bre a marcha do accordo rp.e se faz .sob o pa-

Irochilo dá política mineira e do Sr. presiden-
Empcuhando-sc nas diligencias sobre o as- 'o da Republica para dar solução no elenomi-

sassinio ele hontem, em inhaúma, passaram »'>eio ''caso dç Alagoas ._
á tarde pela rua Archias Cordeiro, esquina Apezar ele intransigências que so obstinam

proteger o deputado «le Puelilha, hoje, o guarda-civil reserva 'í'20 n

como ;1, crctl0l.cs.
—Ao juiz «In S* Vara Civel reepiercu concor-

data preventiva a firma M. A. Fci-rcirn & C,
Toda a representação federa! dé Aiagoan no I estabelecida iT n.a ürnguaj-auh n. '85;com o

Congresso Nacionali contraria ao siluneionis- commercio oe tazcnclas. O.juiz deferiu.o pe-
mo desse listado esteve, boje, em companhia

coihmcrcio de fazendas
dido c nomeou commissurío
í; C.
& C

' Theodo r "«.Vi 11 & C.
Oscar Philippl

o UcUe Laci-oix
Ov

não acecitor aquelle
c o fiscal ela Gliarda Nocturco Cândido Pe- Carlos assegura cpic.i
reira Franco Filho, de serviço no 19» dislri- dctinitivaineiite. l-oi
cto, quando souberam quo o valentaço José da maioria teria dito
Cálixlo dos Santos, um preto reforçado, que- —— —«aai».

ccorelo, Sr. Antônio
1!» está a consuniinur-se
isto o que o "leadci-V
áqucllcs políticos.

As viclimas do trabalho

dentro ele noventa dias. o projecto da re feri.Ia se.hlnuea com òs bons prinsipios

Ititudo
iuais

jurídicos

Hi-

ssim como :>u-
.rreios a apro-
- actualnicntc

Miuns Geraes

revisão, com;' -ausporli1

(:.:! da
Uido Paulo Vieira da Rocha,
fòrisou o ilircctòr geral elos
veitp.i- na vaga dc amnnucn
existenta na eiaministrnção o..
o amanuense adelido á administração ele Juiz
do Pura Leonel Augusto Coelho,
—. ^-«fl^s»»-»

Absolvido pela legitima
defesa

O iuiz da 1" Vara Criminai, Dr, Auto For-
tes, absolveu hoje, pela legitima defesa, o
l-éo Vicente Latuga, quc fÔra processado por
haver, no dia G elo junho deste anno, vibrar;]
do uma navalhada cm Antônio Pinho, á r.tu ;
do Ouvidor esquina dri avcnicla Rio Branco, j

.-.o-nsjoftW"»

.elididos o regulamento elos
-. lalcgrapho e a classifica-

cão geral das mercador:.'!;;.
O Sr. Dr. Tavares de I.yrn fo* assim,

cumprir o quc preceitua uma lei sobre ei-
ti-aelas, cm vigor, ciue obriga essas c-ompn-
nhias a apresentarem dc Ires cm tres annos
pelo menos, projecto de revisão dc suar; ta-
rifas.

Cunha Machado pediu substituto
Annibàl ele Toledo na cómmi.isão

rcsohtou- hoje coraO merendo de café npresontou-so
de 9i?7(J0 (sustenttido) para o typo i

Pela manhã houve muitos lotes (.
apezar disso liou-

o pr
americano
venda c pequena procura, -
ve negócios para S.7-11 saccas. No correr do
dia o mercado, cm virtude ela alta dc 14 a Ji
pontos nu abertura na Bolsa cio Nova iorit
tornou-se mais firme e no preço cie 3Si>00 vou-
deram-se mais 1.700 saccas.

Nos dias 7 c 13 entraram lu.7V.ft

legncs
O Sr.

para o S. .
de constituição c justiça, sendo designado o
Sr. desembargador Palma.

O Sr. Erasmo ele Macedo pediu A Câmara
um voto de homenagem aos médicos que ueu-
liam de representar o Brasil no Congresso
Medico que. vem ile se reunir cm Buenos
Aires, justificando o seu pedido. A Câmara
.ittcndcu A solicitação tio deputado pci-nai;-)-
biícano.

Passando-se a ordem cio dia ocupou a In-
Imna para discutir os .orçimentos o de-jv.:-
lado Simões Lopes.

0
'," embarcaram 10.
cou cm .-M0.Ü81

e o
saccas, fcm•' stock" 'í'i-

saccas.

Os desfalques das agencias
dos Correios

icricló

U cambio abriu e até ao fechamento opa-
rou Al. taxas de 14 1|-1 o 12 í)-32 (!.; mai, qurv;:
(|.i'.r sem negócios mu- provocassem a ii.cuor
alteração. A;l letras <!o Thcsoi.ro foram ne-
Koeiaiíns coni í! ç !' ''.' dc rcbiile. Em Bolsa,
<>'; negócios para as ãnolices dn IJiiiúo, .'ii
emissão dc 19.12 (elas Estradas dc FerròV-.fo-
'im ,-.:, maiores, áo:> pYcçiis dc 778? n 7í,)!,i c
para as muiiicípaes de 'l&Òfí, ao porlaelor, cx- 
juros, a 59.1*. Os paneis ele csneculaçüo tive- to.hintlos depoimeutos de quatro pessoas, cm-
•''-im as rendas seguintes: JOO aceões das Lo- pregados cie categoria dos Correios. Jisses ac-
tçrias, a 12?-. 50 dns elos Centros Pastoris, a [mimentos fortalecem provas jú cxislenlco il...
"líiSõÜÜ; 

700 cias Minas cie S. Jcronymo, a 2GS .r.l-
'° «íOü da Noroeste, do Brasil, a .'iOiílOO. ' padi

Vae. :
falques
pelo Dr
viiii.r. iipur
fiincciòniirios

feito o iiiqucritó pobre os des-
j.as agciicius des Correios, presidido

Osório du Almeida, II" delegado c-.u-
udõ-se ns res])onsabilidaetes dos

ncllcs envolvido:;. Hoje foram

ícre

triii habcas-corpiifí denegado
forque o délietó n?:o íoi

jnlgádo prçsçr.ptó

conlra alguns des funcionários
i-ão escapando mesmo alguns que li-

feira das iigeníias desfalcadas.
,.-ut|*C>»—«

m funeçao

.'..mino dc Sousa Neve
Vara cie Nictlierny, ele

' f !).--. .'.
ífiito díi 2a
tcas-eorpiis" impetrado¦Goiiçálvcs Amar&htc, acer
Rttentado ,-.o pudor em S.

L' (jae não íoi julgado
(IPfaticado pejo réo.

:, .llllZ (I
lògòu o

(li-
lltt-

a favor dc Arthur
isado oo crime cie
Gónçalò.

prescripto o

Será clesía vez ?
Enscrrou-sc hoje, nn Directoria Geral cio

Patrimônio Municipal, a nova conccrreiicia
para o arrendamento do pavilhão mounsco,
recinto dc iiatinução; theatro e niinexns.

Apresentaram proposta os Srs. Gabriel bai-
gado Quintans. Adriano Maury c ocau Jules

¦«m»~~*~—-

A Prefeitura ¦íesfcejjsse-á o
accorsSo do Contestado

Como nní.écipámps, a Prcfèilura< rcalisará
uma fesln em homenagem aos presidentes elo
Paraná c Santa Cnthtírina. Essa homenagem,
marcada para o ciia 14, constará do um :¦¦;-
pcctaculo ele gala ou de um "gav- n-parly".

?—«««»—»

Homenagem á Argentina no
Chile

SANTIAGO, !) (*A. A.) -- Está sendo aqui
preparada uma grande homenagem á Kepubli-
ca Argeiitina, mi pessoa elo seu ministro nesta
capital, Dr. 

'Carlos 
Gome?.

_._.____ t—í|«B5»--:

Uma reunião dc coadju-
vantes do ensino

Reuncm-sc amanhã, á:; 12 1!2 horas, na ave-
siida Rio Branco n. 1.87, os coadjuvantes c!o
ensino, nfini de tratarem ele assumptos de iu-
tecesse para a clasíe.

üEliCiOi Dalton, conjuntamente.
i proposta foi a esluüos.

Nomeações na Marinha
Foram nomeados ns capilães-teneiilcs Itay-

muiido Beltrão Pontes c Mario Pereira Pinto
Galvão í-í:.':. exercer, aquelle o cargo dc
ajudante cia Capitania do Porto ter Peruam-
Im co c c-r.to para immcdinto elu dcstroycr

l ";Vni.ison:is",

I riu inalar o sen ex-patrão,-cono ele uma pa-
daria ali estabelecida. Lido prcndel-ò o
fiscal Franco, foi por clle nggredido, reçc-
bendo um forte pontapé no estômago, estin-
do. Atracou-so com clle o e-1'íoulo, vindo era
socçorro «> guarda -I2U c outros populin-es,
qua tornaram effeclivn a prisão c.i.- Calixto.

O fiscal Franco, aoecorrido pela Assistcu-
cia, fòi para a sua residência.

ii -¦ ~ "—HiHr"' ¦¦—¦¦ii -mn—.ii-..-.,

O secretario do preleiío
visita as agencias

O Dr, Costa Leite, secretario do prefeilo, j
acompanhado c)kj agente José Aguiar, visi-
ton hoje ns agencias dn Candelária, .Santa
Rila, Sacramento, S. José, SanPAnúa, Gani-
bôa, Espirito Santo, S. Christovão o Engenho
Velho, sendo encontrados era seus postos to-
dos os fuuccionarios. Gr. visitantes não ii-
vera th boa impressão, quanta aos prédios cm
que funccionr.m as agencias dc S. Christo-
vão e Gamboa, que, serão mudadas. Em vi-
süu ao mercado que funeciona na praça Ge-
neral Osório foram constatadas di versas ir-
regularidades no tocante, á installação elas
bancas, iiavciido sido providenciado para
» reforma das mesmas.

«.-ao»»»— —

Os procuradores da Repu-
blica sao demisstvcis «ad

nutum»
Ao Sr. ministro do Interior o bacharel

Arthur ile Sá c Souza pediu, em requeri-
ménlo, reintegração no cargo dc procur..-
dor du Republica no Pará, iii> qual foi exc-
hei-ádo cm janeiro ele 3'.)I2. Despachando
áqueUe requerimento o Sr. ministro décla-
nm nada haver que deferir, porque o poder
executivo tem sempre considerado demissi-
veis "ad nulnm" os procuradores ela Repu-
blica o não haver jurisprudência especial
.cm contrario.
——— ~~-~»-.a»bi.-t

A. mortalidade infantil na pro-
víncia argentina cie Entre

fiiQS
DUEKOS AIRES, 9 (A. A.) — Está sendo

objoctò dc cóirimentarlos e tem dcspcrínrfo
a nltcnção dos poderes públicos da j.roViii-
era de Entro Rios, o facto «Ia mortalidade
i.nfnntil uaquclla província ser ii
tre as creanças menores
girado as estatísticas
L'i.'275 creanças faüccici
co annos, ;!.7o;-) tinham

sr »

Outra victima è!o trabalho, hoje. O pe-
queuo operário Antônio dn Cunha Fonseca,
com 15 annos, portugtieK, residente á ru,.
Riachuelo h. Ul, quando trabalhava na fun-
dição, á rua dos Arcos n. SO, foi colhido
por unia polia, quc quasi o matou. Em es-
tado grave, foi soecorrido p^Ja Assistência «
internado na Santa Casa.

¦tavmnvastsassfímM

Pfoseguioicntü do suminario
Prosegulu hoje, nn 71 Pretória Criminal

summai-iò de culpa :!o tenente Paulo do \al-
lc, autor da íxiortu ele sua esposa D. ZiIJah do
Vnlle, que o traliia, tendo como ninmito o te-
íiciite Octavio Guimarães. Depois a criada c

! confidente da .v.etiinit, Olynipia da Conceição,
cujas declarações bisloriaram os féictos como
têm sido nnrr.idoB,ehtretanto cm miimcius cfinio
algumas, no dbi do annivevsario <lc D. Zillali,
que. comprovam o adultério dnqúçllii senhora.
Foi longo o (lcp.ciimimto da criada Olynipia,
miiiucinsiuneuíe interrogada pelo jui:: Fructuo-
so Arágão, com a assistência do promotor Mar-
Una Costa,

O ienente Paulo compareceu fardado, sem-
pre muito abatido, aconipanhándo-o o seu nd-
vogado Dr. Evarislo" tic Moraes.

A segunda testemunha a depor foi o Sr.
Olympio Chaves, telegraphista em Santa
Cruz, Conheceu da tragédia pela leitura dos
jornaes, tendo sido arrolado para depor no
processo porque nas declarações prestadas
por outrem no inquérito policial lhe fizeram
referencias como tendo residido lia tres an-
no", cm Santa Cruz, na companhia elo réo, .ri
então casado com D. Zilah ç que, nessa época,
o tenente Paulo, cm certo dia, ao chegar a
casa, após forte altercação eom a vietimn, in-
vestira contra cila, armado de espada o que
o ciepoente viera cm seu socçorro. O Sr.
Olympio confirma essas referencias, não po-
deado precisar qual o movei que levara o réo
a còmmcttcr aquelle acto. A!s lei heras, aind.i.
depunha,

li tenente Aríhidoro, que havia sido inti-
mudo para depor, compareceu á Pretória, dar.-
elo parter <lo doente, pelo qi:e foi dispensado.

0 téricuto Octavio Guimarães deixou de
comparecer, lendo o Sr. ministro da Guerra
participado ao juiz que havia feito a sua rc-
qúisição.
-¦ —~._ > «_««¦»»-•.-.—^...^

â9èiS" em Missas

"coE^'MícÃyos"
¦¦'¦ I. mi. lll ¦¦¦¦¦.i,-..d--l^»li*-^*-^»M^-ri,fcTj_«__rM^ «¦^¦r-^r»- _, W

IIA MAIS DE :i<» AiNNOS
(}í"i: KOIÍNECEMOS DE

o MOMJJA.KiO ARTÍSTICO
SI A I S IMPOítTAN'1H2S
YIVKISDAS 1)0 lUtt

AS

Leandro Martins k 0.
OurlVÊS, 39, 41, 43

Ouvidor, 93, 9S
Todos oa freguezes que compram movei»

RED-STAD
dizem que elles são
os mais modernos,
oa mais elegantes, ;
oa mais delicados,
oa mais bem acabadosr; -.,
e os mnis fáceis «to pagar,

GONÇALVES DIAS, 71 -- URUGUAYANA, hi

Chie e Barato Vestidos em plumelti:
pura pugsGios, uILihiu nif*

.Ia. Sob medula9f.Vc BnçOOO; cpnfecç.eo ile Mme. Vargas

Oi'

c'.:-
HORIZONTE, 9 (A NOITE) —
Patrocínio, no Triângulo, o ilele.^

Nn

i edade,

13ELL0
cidade ile

cinco annos. Se- de polieia intimou Ainbrosío Guimarães, ir.c-
gaiiisadas, sob.-.e ! .üco com diploma de sessenta mil réis, a iv-

s nos uiliinos ein- gistar seu diploma na Directoria ele Ilygicnc,
acenas ura mi'i de I afim (lc provocai- .- pronunciamento desta

i» bffi * validade do iu::,m.j.
so-t <¦•¦-i u

iosKpãna Ferreira de Le«
mos Franeo

Ahtoiiio Ferreira Franco e Alvar»
Antônio Ferreira Franco participam »
fallecimento dc sua progcnitòra .10A-
QUINA FERREIRA DK LEMOS FRAN-
CO ficc&rrido hoje. e avisam que o seu
enterro sairá amanhã, ás 4 horas cia

Invde, da estação Central da È. de F. Central''-
do líiusil para o cemitério de S. Francisco Xa-
vier.

D. Hilda de ASoneãda Leile

Os irmãos e cunhados do D. HILDA
Vlí. ALMEIDA LEITS GUiMAKAE?
communicum a svus parentes e amisos
o sc-u fcHcciniento e os convidam paru
acompanhar o seu enterro, que sairá
amanhai ái. 10 horas, du prédio á pra-

Duque dc Caxias fl. 37'para o ccniiteriu do
Joúo Bántiátá.



-mm.*lm *«*-+*** ****** ¦'»-• •*¦*"-*•*-
»»«.sm.«"«-ranmiiiiii""nT rw

LOTERIA FEDERAL
*-»»
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Exposição de pintura
P.iÍ/1 nnnunclniin pára^iq do eorronlc. na

flalerln Juríe, » run do nojarlo. « MI^Kg''
ile pintura o doiouho» do l>i>. «•*«l»« V-»*»»
e Marli» Pardo», Eis*, carlamon vae por
certo, Inleroíiar Iromeaio o iioho melo ar-

0 MERCADO OE CiRME VERDE Win

recebido um npnolloTnliomos iA ha dias r...
do um lavram-r fiumlnonse, ultimado com
umn nuvem de «nrauliuloti que tiu «uns i-;-
r«;í divisara no liorhonte, quando
correspoudoiilo cm Aui.ni do* Ile

.•-. rnuslduftcües

.ii.upa em ü do
do uillmo nrltuo, dado ú

corrcnti', rulntlvus no deli*

o iiout)
nos dc

Alfaiataria Somes k Santos
Josú Manoel Oomoí, P»?»r}c%|»,^aNí^l11<l"

1'i-i'i domou &. Símios (oiitlKa Vloirn .MimM.
Um o, WWW K comumnlcai' tt Iodou os seus
Lm4i!os ei frciiuozes o seu rcgrvss.» tln I.uropn

Setnmc.uo restabelecido, ^.gw-""»'o do bçu estabelecimento, wtrnuccc,]

pcnhorndi

reassumindo
- •"'¦" •"¦•¦' d°tfdos" 

oh quo sc Internaram
,,u u- nuü'e e n gcntllozti «le umn vlslln »

forem confiadas. --u honra de e»cutar
todas »•< ordens «n"' "w
JOM"' MANOEL. GOMES.

Rua UruBunjánn n o andar,

OLopes
lorionnuioisrapiila nas Loterias e olte-

íí -4H8HP. i

é* nuein na a

T^rKXXt - Filhe, Ouvido,
Vi\\ QulUtiiu
fcá. 85; Cencral Cnmara» >¦'•
4e Novembro, CO.

;'^^í;Ã• .-fr^^.;';-:^;í\\

José Camíllo Gomes IVSo-
reira

Emcrontínna Moreira c nibos.É S«-1
v.-.stiâo üoirlc.H Moreira c senhora, su -

nnnmeulo aratos a«s amtfio» e pareu-
« u acüm|.anluiv«.i os despe«

lerca-feira, 10 do tíorrenlc,
."" -:."...:. .,, v' Fruucisco dc 1'aula, as 9 bo-

Í.4tt\

\. mmw• T, lly r.1'I *":i/ '^;
* -íf A"

."...ilida.h:'. cm
Irri mlnritlfldo

du um i iinrdn cl-

cscaiuuilo-

piiiiii"
outra

' 
i missa*dc
rciada tuunnliu,
na ogreja Ue S,

• ras.

J
Um dos Vlanos projeejados para exiin-

ccfto de gafanhotos
da passagem dc um (".rondo bando d<' 

itisectos, em dircecuo u Tarai
ar táo alarmante Informação,

Americana

centu
í,cs terrível
jura coroplfl
Agencia nc,li,'i..ii hontem ter i

• uma enorme nuvem
assngcm durou o csi;

'" Dr. Guido Saraiva Júnior
j^JUlZ 1)K DÍBBITO DF. ANGRA DOS REIS)

Por alma do Dr. GUIDO SARAIVA
mNWU."fâTí-C'ido*eni Angra <"<>* Ro|«,.o»"«Vi,' 

t" rentes da família do coronel
CoUSl,C«ravelli fazem .resnr «ma missa

da .sétimo dia na mr»—
dia 10 do corrente,

vistit sobre .'acarcn
gHfanhòtos, cuja i
tie duas boras. , .

nosso corrcspondcnlc
caixa tio phosplioros

Ihídos cm Chri
ih iiojc,

mandou-nos numa
enormes gafanhotos co
onde clics, cm grandes nu\en
mnos notáveis

Uma prova d
. fíirã injtistificatln c:
ntrir da Gloria, no j.;.it.,j0 (|„ pj i .sido

ás íl horas. ,ja voracidade desse
msmm» | i)''ovocou cn; Iodas e

T".: gentes «lo governo.'' -¦ - "-elo

de li

ri,, da, artindoíns do piofi-llo, a erear logai-o»
o rcnarlleflo», sem freio, sem orientação, ja
f.uu .. oIijcoIUm do mcIlmiMi' «•; cond çfluii da
rnnillla. apesar do fnrtamenlo nqulnlionda,
|n com n prencciipnçúii do collocnr os çn»l»',«°*
Indoi dor. Iiarliailuc», Imrbndos, hiirlmdos,.l)ar-
lmeiia, linrbndlnlios, chorfie», elicfcs, ehefo-
Icn malandro'.. iiinlniidrSos, miilandrlns, cs-
itlelns o iiitlopin* elelloritoH, trounerain n pu*

,c, ,„„,. cpstoln da lavra do meu priiaado
,c, o o lliiitro republicano Oriundo Corroa

...o.s nue. nn qunllilnilu dn,dlrceior da Hsço*
li Proflsftlonal Mtisciillnn Visconde tio Alnun,
entendeu du dar Informes, uu parto rc*
ferenio no mencionado eslnbclorl mi..-

Ka iiiuiiy-.' th)f> abusos o II
f,'..'o nn Prefeitura, abordei it
representadn pela presonen . .
vi! nn gabinete, dn noite para o din levauUndo
narn o nerviçõ do Sr. Coatn l.eit

iiiuMilc nomvndti Inspector do ensino piofis-
nloiial. dando-lhe o nome, .losó da Cunha Loflo,
dlrcndo-lho o numoro, 1180, nponlnndo-lhi' n
òom 

";'... 
tio Preserva» o Informando figurar

„ mantenedor* tia ordem nn folha do pnfia-
menlo dos Iraballuulnres do reterldo-IntUluto
ile inslriicc,*.o. Nn missiva do vlliranlo
clstii tudo isso «-¦ confirmado e nem
cousa seria de esperar ao seu con.iocldo cur
c-ter, destoando nusim n sua espllcaijiio •

processos do preleito, ("ine adoplou
de contestar por negação, pouca
'.orlando o u-r apanhado na
iiinis formidáveis pnlranltnu.
destas linhas quo pretend
rnrln do caloroso Jornalista por
cumento elaborado com o c
ircn ausillo. Ao contrario
o intuito de impugnar n minha cnlicn na pnr-

ferento u.» pom-l *•" ,'ll:i"", Irnbn hador,
rlle convidadas no trabalho dn;pro-

o enlntidcrcm, tis nuloritlnacu
dn meu estime. Vertia-
aii.-.ia:. notada n diver-

tncia, o mais completa, nn maneiro da sim
r.ireelneão, prosigo na tarefa Imposta pelo
dever cívico, mas não o fueo sçm aproveitai''»

I ensejo liara ti demonstração do •';¦!• :t.i-
• •¦ i por ver, nn direeção
ido I longínquo suburliio,

do nicsmu pura registar que, cm
dosoricnttiçno, do re-
lo ]>i 

'.(j!õo. houvesse
lembrando as pala-

bônus dormi-

II IIOIUKI
sc llio Im-

ninlhns daí
são se Infiro

Insinuar valer n
um do-

scupti dc vir cm
foi lavrado com

iNc-nlo do bom direito administrativo, nâo po-
ilcmlo, portnnto, ser npiwcltadn pnrn u anno
inteiro, para Ioda a hora, parn Mo O-mo*
iniiiio. pura sempre '!'"' o «npeiih.o Inja «o
esercor h sua Influência não raro nociva ao
mídiiinonto dos negócios públicos,

Dcssu nbiifi ilo poder, em um pau; cm que
os nbusndiircs fogem dn , euxovli; o (lucrem

melloi- o» outro, na cadeia, rosultani rIvllo-
cios Incompatlvela com n egualdtdü «oaliada
Melou proclamndoren do netual r.„inui.
líxcmiiln rrlimite do nfflrmodo puta na posi-
efln dos dous inipeetorc* du ensino prorisslo*
i",l \; passo iiue oa vlnle o um inspecloroa
escoltiros, leffulinontu npiuendos. com pramtM
servi''--, com prallra du oapoçla Idade, com
uoropctonelA provada, com nlloiUdoa.de çum*
prlmento de deverea, com rcipoi
do posto, psrccJiBiii nnnuulniciiW
i.s novo-., os proflsaionncs, os taes
fornada, mnmmain nn títa do
iilclpal n maquia du 8t700popu
limtpianlo, segundo a dlvjatlo .
escolares, cada inspector, do grupo doa vinte
o nm, tem «oli n sua inspecção vinte o cinco
i'M'o!as. no moxlmo. o vinte, nn mínimo, na
zmiii urbana, e quinze, no máximo. 0 de*-
mínimo, nas zonna rnrul o suburbattn, oa
riecmnomeados ti::'.'alisam npciin» •• ••
licleeimonlos, o que. fclln

•a, ciaria tres c meio i>
bani menos
libra--, dn i'

bllltllidc
íllllllloDtlU,
du ultima

tbe ouro mu-
Nüo c tudo.

dos (llülrictos

§ ***; ¦ *tV,'" ' i'-** . \

"' 'jii." ••»•* f " '.'.'j''"'uv ' * ,

mêé

No matadouro de Santa í'tu"

Abolidos iiojc i 5ü'I mícíi til pôrw, J|í
carnolroa o 'li vitidlo».

Murclmntoai (Jniidldn I'. d« Mollo, 2? r, ti
11 p.; DurUoh << <:., 17 r.i A. Mendes & q •¦
(II r.i l.im.i ei Dlluis, . p. 0 8 v.i IViiiici.^B
V. lioiiliiil. 1 r.i 38 p. " II V.| J"úo Ji.u.-nnl
tio Abreu, 110 r.i Oliveira Irtnitoi & i'.„ na r,,|
10 p. o o v.i li.islilo Tavorovi * r., .'i p, o \\*
v.; ü. tios lielallil.lus, ti r.; .'dgard de .\iu)
vedo, tlt r,; Norberl llerlz, 10 r.; T. p,J
Oliveira d C í't '"¦; 1'ornandc* A M.irrun.
dei, 7 j'.; Augusto M, dn Moita, 8U r., 'Si c,
c H v., o Alcxandro V, .Sobrinho, '.':i r. c K U|'

Foram rcJcItndoH: ü i-l r.. f> p. c '.' 
v,

Pornin rendidas : Uu 3|4 r. eom 0.050 li,
"SlorK" j Cândido R. du Mello, 1!I0 r.i Du.

Hseh & <:.. 1*.'!»; A. Mendes ii C, .102; l.lmd
f: l'"ilhns, llíjj 1'rnnulaco V. (loulart, .'¦; i,
dus UotnlbiRtns, ('; João Plmentu de A.irei,
Bllj Oliveira Irmãos & ('.., Í1IJ0: Dnslllo IV
vare», •I": Porllnlio fi. C, '17: IC-Igm-d do Aa-.
vctlo, 815i Xorbrrt llcrtx, lúj Snbreiru w c,.,'
li.ii; Augusto M. da Moita, lílüj I'. I». 011.
vch.i .s; C, '.117, e Alexandre V*. Sübrjnlio,1
nu. Toiai, a.íiúo.
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No entreposto de S, Diogo

O trem chegou ei
flliusi» esto vindo d

Vendidos: 'ICti r.,
Os preços foram

f*7ln o 'iH-'!', porcos
dc Ç700 n IfüOü.

•m 20 minutos
.: Dcodoro,

ó!) p„ 22 c. t
os sugulnlcs

, de ÍÜ50 a 1*

de' ütrãío.

37 v.
: rezes, di
, c vilelloi,

te r
send
pi ia
quei

no
dous
esla*

a divisão ciiultnli-
ira cada um. fralm*

vieram agora, desponlnratti nas
•Bnlldadc, não lím \vr«a vedada

i ao
arapara o pagamento, mas gnnhanr

mp
mnis,

is, pas

u por
cU-i':'«!!. wi

inadns no calor
n o faeto cm

erno
o»' | fr.-.tle, sen

pneo | niclo do desgov
,: gimen <'o patrona"

ijulm; IS.(. cochilo roorali
ctoifil v/iis tio Morado —
tina, |,',;/ llomt ri

ilo escola organisnda nc»
o nome ac dado do con-

ii.i

mais generosamente con
vida folgada e milagrosa. .

Reservada no edifício dn Prefeitura uma
üfla commum pura n rennlilo dos Inspectores
escolares, ^in uni servente nu continuo espe-
.iai, ali sendo encontrados dlanomentc nquel-
le funccionarios, promptoa no recebimento
das reclamações e á expcdiçrin de proviucn-
!¦¦!¦. entregue um dos dou» Insper.lorcs uo en*
sino profinsloiml modestamente o sua Itiouta,
ntilisiindo-se do recinto a todos tlestinado, o

Costa Leite, do ápice do s. u auto*
levla montar um gnhl-

li.-ii. o .Si
clnriamo achou
r
'lariamo achou quo ttevia nmnnr um r,n -

de epeciai, uo prolongamento dn Iisçoui iti-
dava Corroa, dotnndo-õ dc rico mobiliário,... I.-. ...ninDrO itn li !"i;i-;de iilíaia

dcstncan-

Regina Yeig.i

ttallce, .'oimiaanto nmbas ns cxpostipihs, j*
sejam conhecidas por nprcclndos irnbnllios
enviados aos nossos "Snloeí anniiae»,enia
o--, nunca aié obtiveram prêmios, uu, Maria
Pa.dos o Iteglnn Veiga são discípulas do

liodolpho Amocdo, o giando artista do
em Cnphartiautn", t|ue se sento sa-

cm vcl-a-i aprescnlnudo-ae em pu*
vão fuxer agora. IV 'Pie, na
posição, se terá n opportuni-

ha das melborcs |)io-

nroí.'ÍChrlsti
tlsfclto
blico como
ttnnuncfada
dado de ver

-*»••»- • i

üAMijtiilu rüHu

ema CSCOI

i!:i
i- d

ador,
qnandoque

la-causaram tu

n'je o alarma do lavrador não
lá no faeto de ja haver o
victima muis de uma vez

, aiilmuezinhcs. cuja aceno
vezes medidas ur-

l '•

ÍÜndustria de tog»^^
^ Brasil ò^^ai,?°li-é ílu-^.u:üi:turi' 'cü

dos no
'H imprensa americana

tra-ia «29 assumssto:«- ¦i-s^Síi
America do ^oitc, <•

relatório en-

ve;

de
de Boston, naí22 do me

jia cidade _. -
imtvMt noticia re ativa *«

- Relações Exteriores

sua réproducção c enorme
As femeas desovam m

bcccos o desprovidos dc
rara conslrueçüo de seus núcleo:
hiimidos e cs coruinhos^nuito

is estradas de rodagem,
ilhido o local, as tenicas aluem

xc r,e nchtun no anuo-
10 centímetros de

Iro, cjue ellas

nesta
iviado pelo
capital no »VnistS*^tí£JBo~nó brasil
»m Washington sobre o aiaoa.iu

\% sua industria do tecidos.
eferido relatório :

Brasil:

CBiercis,
Kvilam

terreno:;
freíiuciittidos,

nór exemplo,
corno '•" ->-'"¦- •¦ •- ¦•¦- -¦ ¦
Unia ver. . , .
cem ns extremidade:-
meu um buraco d
fundo por 1 centimetrode
revestem eom uma substancia paro liU.i

Silavem seus ov.os,que ano r
ciieho ou espiga dc o a .1 <

o assemelham a um

1-m
icll o

COEtll 1.
sino profl ia
avantajados
(U.clc-s. administrativa
rr.i o numero du inspector
., ;i a admi lislração cnlloc

lin
dura o
vinte e Ire
iar uma situação'.jados 

pela sorte 1
lei, sem dol
jisliça c

8 11
ini

meio centímetros,
grão de alpiste. A

proscgtiimcnlo dn fama nnalysnclora
aecrcsccntar que a nomeação do Dr.

lu para o lo:'ar de inspector de en-
i;i!al representa um dos mais
abusos deste. ):erio.'.(> de lihcrali-

Attiugiudo o vinte _e
or.'.-. escolares, preci-

dous afilhado .

Si tinha poderes para proporcionar n investi-
ra-.oavel seria tiugmentnr d numero ti

Mas não. Necessário era arran-
vantajosa aos dous bafe-
então, sem dispositivo cie

orçamentaria, sem apoio na
,10 direito; foram creadas a-._ run-

,. , .¦ inspectores de ensino profissional.
KI011 aoui estou vendo o argumento em de-

; Uo do acto do poder excçntivo da iinmici-'a 
idade: o Conselho Municipal votou bino.

nlorsação para a obra da reforma. Sim.. O
do município approvou um proje-
o em seu bojo dispositivos conec-

lado de reformar, mas essa ji-
aos regulamentos dn

ness-n proposiçãom

uma espécie tio
viuvas tpic ali
suas filhas no:
ii-no. Pois s-a'

, nde se oslenln 11 peroba revçssa,
eícgnnius, de perfumado 

"bondoir

cio nnru í'i-urar na poria de entrada o guarda
civil difuso. R, designado ngora para servir
como secretario do prefeito, nâo quiz abando-
nnr o posto. Como, porém, nno pode ler o
rtom <la iihitiiiltladc, osseutou em conseguir

erolnrio, capaz dc receber as
ilicitar ns matricula:-, do

inslitutos profisslonaes feini
um (pie não encontrou difti

citldndes paru a
valido o prefeito a conune
üaiidadc, como vae ser .• 1
revelação de mais um escândalo.

Pela lei em vigor, o pessoal dn Escola Pro-
fisslonat Visconde de Mau-i 6 composto do um
díreclõr, um escripliirario - nlmoxnrife, um

or do curso dc adaptação, mu pro.es-
desenho, dons professores substitutos,

dc desenho e um porteiro, lixnml-
lista o vejam cuio não ha otitnr

f

vao

rcalisnção do seu intento, le-
eltcr mais uma lllc-

demonstrado pela

piofcs;
50r de
um auxllinr
nem bem 11

legislativo
elo Iràzcnut

ndo a fat Ullll

como
' 

Assim, 14-so no re
"A industria do algodão no

m, dus.suas fontes de re das 0^ 
Jl 

pos .

K„o fabricas com.um^al de 
j^. ^

do buraco (|ue nao foi oceupa-
leria aglut-

em branca,

111
tendo
inüó dc 1905. O cônsul <«a«rPe"4e,e 40.«48 leni

igmcnto desde .

Imdiístria'"textif uo Brasil constituo nao
'jueiitc uma das
concorrem pura a'não um poderoso
imento econômico,
pelos dados
jiunha Vasco,

C ciue
u.irte superii
íla pelos ovos é cheia eom uma m
Lluaritc, (iue forma uma tapa
incito leve, parecida eom a espuma do. sa-

j;f0%rovo9Sáoclecoramarella(laapr.nc..
pio, para depois serem ro:

cunidos em fórmn de | nrilada exclusivstmcnl' 
ihstruccão. Foi cstrinado
,ino o govcriiador tl^culado 

j^ve^, . ik.

A:
ue

livro

ista l.eilc
o funecioiia-
evedo Sodré,

por b:

l'ois bem. Como o emérito Sr
precisava de um auxiliar para
mento do seu gabinete, o Oi
ei.ro a mesma facilidade eom que pega da pen
na para copiar trechos do
setre moléstias do estorna
n 1: scu3, o que lhe valeu
PLAGIA1UO, empunhou
uma folha de pape] 1
xlvel ventura de por
daslinos dò Di
de 20 dc sei:

íspector de

' 'fl :'/M% S

I

¦

MISSAS

Hcsam-se amanhã [
D. Julleln Moreira dn Síva, ã-i 0 12, nt \

cgivja do Carmo; D. Hosa Lopes dos Santos,' |
ãs '.t, nn matriz de SanfAnna; J.ui/. dos San.| B
los l.eonor, As 9, na matriz, du N. S. du l.u.:, |
ti rua O. Anua Nery; e ús 10, na egreja J.-'
do S. Francisco ile 1'aula; Alfredo Antônio
de Lima, ás 0 H2, na mesma; Francisco !'.-•
nesto cm Silva ühnvcs, úh '•'. na mesma; iwi
Camillo Comes Moreira, ãs 0, nn mesma; An.
lonio Carlos Esplnhelra dos Santos, ;'u io,
na egreja de S.iulo Affonso, á rua Major Avi-
Ia; D. Hosa Maria dos Santos Cunha, ás '.», m
matriz de Snut.i Christo dos Milagres; Br.
Cbrihlinno Baptista Franco, ás 9 112, na inatrty
da Gloriti; Dr, Cuido Saraivuíujilor, ú:.^
11:1 mesma.
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Cada femea ; thrii

i crear c supprimir empregos,
Uruir repartições. Mesmo.qite
1 legisladores dn largo dn .Mu
! lasse a concessão pnrn a

ativas, essa nulorisação, umn vez usaria,. c.
csgolada, como 0 dc rudimentar ensina-

dn vaiado
do Bldjío

iriodifi.cnções

pelos
rcsü.1-
refor-

liouverct,
n, para dul-os co-
i denominação dc
nnncta, tomou de

sorridente, com u indi-
dispor do.s recurso:! c

tríeto Federal, lavrou por acto
ih-.-o ultimo o decreto nomeando
alumnos da Escola Profissional

Visconde de Maná o cidadão Ucnnlp Teixeira.
Pruncamcnte, bão de concordar todos cpie

Isto não ii República, nem aqui, nem na casa
do diabo.

]lrit'Jo Filho

olaria Pardos

erncçdes itaqnellns duas jovci»*. artistas, r«-
cluslve nlgtituus que l>. lfcglnn Veiga o.\e-
culou duraulu a sua estada na Europa, onde
completou seus estudos. Fará o catalogo tia
exposição de DD. Maria Pardos e ftegitia
Veiga, llodolpho Alllòcdo trabalhou uma
tlsticã capa, figurando nella
tos-"eroíiuis" des expor.ilora
produzimos junto a estas.

ro Sauuo-

ista : An- %

ar-
os dous rclra-

s, os cpiacs re-

/c.*J^T~T—  

%

CABARET RESTAURANT \
DO

.#.•«¦.--- rn
íawr.õe de -15 n .VJ ovos.

inieiro Aifred p. BafanlioiCj^cIcsdc
u iadiiüo leva -l" a -Vo di

sór sos: 1" período --- Coniprehcn
muito cimento até. a sua prii

si- lli^.i oito dias depois.
sallõcs uma

depoi

., hascimcnlo .10 eslado 1 —
as, sob as seguintes phti- elendo-

fontes tie renda (iue
nrosperidade do paiz . - .—

fMtor uo seu desenvolvi- pequeno
segundo so pode conelnir muda. -18 ho

sguühtcs compilados pelo 
-br¦. \\- ---j-, 

fazcm .l?
m investigações .recentes a que cj, n*i-» dog ,,,„

procedeu na iudiistr
Segue-se então a

tiva:

inúmero de fa-
bricus traha-
Ihiindò rcí',u-' lamente "Numero de finos
trabalhando rc-

1 gularmcutc ....',
Numero do teares

trabalhando re-
gülarmente ••••"Numero de. ope-
rariós emprega-

! dos regularmente'íCapital 
(reduzido

a moeda brasi-
¦Jeira

ia do algodão. sempre ngrupac

desde 0 na:
ncira muda, que se rea-
Logo ao nascer, tem ou
cor verde claro 11 qual

um cinzento le-
n e de prefeven-

líervns tenras. Vivem
montes. U° periode"

arahdes pannos por baixo
.•lica se. acham e fazendo-

ndo, envolveudo-os em
lide :>:"io des-

para

cguinti

M05

UditlJa compara- 1
loinpietar a

dá 2U dias
a

W1A

110
-250!

mnis
phasc
picta bem pronunciauo
em formado pequenas wjima^e «i-^""^-» 

lí^hoTéTndispenavel

nejoes ou
voros em cpie

cair por qualquer mt
uida nos referidos pannos,

lí' preciso nttender ao caso dn —.-
lá começa. E' fácil diminui'.- a inteii-

de diidciava, malando as fêmeas por meio
i'e varas, chnaute er.sa operação,

eslado de quielilude o torpor
icrvnm durante algumas .horas,

ser preferidas as primeiras

; Iru.iclos.
j ova, (iue
Vdt

ao

devem aas lordes, ou mesmo .
da que seja a desova, convém

meio do enxadas

31.928

,«0

39.159

periodo dura até o insecl
unda muda, cpie geralmenteinou 

menos depois de ter nascido ..Nesta
elles apresentam uma cor uniarc.ua .'" • ' e iá surgem as azas ra por

a!tiugem|tie destruir os germens.

ao primeiro anel do ab
i ! grandes movimentos, procuram sempre
nhricar nas capoeiras baixas C '-erra

SirXni alimentação. 3- periodo - !•. ,.¦ ;-
do dura ale o gafauhoto crinr

D díiis, depois de sc ter
tendo sc obser

49.618 |ínns"ia'm ate aos "12 dias
a Hão

, a c

c 11:10
- Este

• azas, iltò e,
operado 11 SC-

ado quo cm ai-
a cor dominai!-

do segundo pe-
ira mais verme-

u

.VCi-213 v.
ide 25 a
gundn muda,
jjuns iam ate aos
te é a mesma dn s

,, r:.-;do, lendo, porém.
2.9-iül-lhn; as azas ntlingem no segundo

Women, sao bom desenvolvidas
tii.nfvlinhas nmarelhis e escuras,

393.708:000? 315,021:0005 syme^amc.iíe
f Continuando .. noticia, lê-se ainüa: | Ksses sa - s ,^;^;
"Em 1805 existiam somente no brasil no,c datit ;i."-,„J"^....il|i.,0.;

fabricas de tecidos, numero este ««%«^™*íJg^n«l;lV£ ^„" 
'

trinta nos dez. annos seguintes, 11 01 cm 188o, U»"™ extineção lia os seguintes
a 134 em 1895, assim distribuídas : 11» no - • "-1 ,'V
Maranhão, 12 na Hahiri, IV 1.0 Estado, do Rio MPW0? "'.'

de Janeiro, 15 110 Districto Federa 1. 10 110 b»-
tndo dò S. Paulo, 37 era Minas Geraes c 30
iios demais Estados restantes da União Ura-
'sileirn. Comparando-so esses algarismos com
os actuaes, nota-se. ciue houve um rápido cre-

ntlendencio
cm quu se

Prirn isso'íorns do
noite. Verifica-
revolver n ler-

ou anulo, no intuito
Na falta desse tra-

fazer em torno da arca
vaiVcla com 30 centímetros cie

de largura, para ;;;-.:-;;:ilir ainvadida um
comprimento .. - .
deatruição dos futuros salloe.s

-»—«tJJJ!*»-» -

0 Sr. prefeito vae amanhã \
ao Meyer

O Sr, Dr. Azevedo Sodrí
amanhã a estação elo Mey'í
sttbburliio, cfini de escolher
conslrucçno de uma praçn
o Sr, prefeito não deve
da sua visita : lia na

anel do
o apreseri-
collocada.;

rando voraei-
, causando os

os, arvores fru-

lá

scimento na industria, vindo o Estado de Mi-
nas Cernes em primeiro logar c S. Paulo em
scnhdb. Estados estes cpie promettera grau-
des progressos paru o futuro, não só na in-

'duatrin de fiação como de tecelagem.
O Sr. Cottschalk declarou no referido rol:-

torio (iue o consulado geral 110 Hio de Jnnei-
ro tem recebido nos últimos mezes uma gran-
de ciuantichide de correspondência coucernen-
'te ás possibilidades da collocação. do algodão
americano no brasil. O teor das respostas
cpie foram dadas á referida correspondência
dizia cpie — cmquanto o Brasil esteve tem-
norariamente -- o somente temporariamente
— no mercado para ndcpiirir a algodão ame-
ricanó, o paiz próprio 6 produetor de algo-
dão. Qualquer procura cpie porventura venha
11 haver no Brasil para o algodão americano
será resultado advériticio de uma prolongada
falta de chuvas, que poderá provocar uma
safra de algodão escassa. Calcula-se que 110
lodo a quantidade de algodão americano que
foi vendida no Brasil esta estásâo nuo «xee-
deu de IIU.OOO fardos, ao preço medio de 17
» 3|4 de cent. por libra."

«•sao»

nos
13 tultur .
sua extinecão lin os seguintes con-
Sociedade Nacional de Agricutiira;

No primeiro periodo: 1", ataeal-os, princi-
najtiientc de manhã e á tarde, quando elles se
•rtnern nos arbustos ou louueiras. 1-ara isto
rfeíis .^r empregado o fogo,-o que se pratica
coirKpaunos ou cstopns-embebidos em kero-
zene'•:!". pulvcrlsnçôcs feitas nos logttrcs por
«llévescolbidos, com a seguinte solução: água
ri"-vida1 1.50(1! sabão ordinário, 0,100; lecroze-
nc 1 000 Esta solução se prepara da seguiu-
to forma: faz-se dissolver o sabão na água

quente e ajunta-se, depois, ornamente o¦ 1.e-
•r/ene tendo-se o cuidado de agitar eonstan
.•mente A solução obtida devo,ser diluiciti em

oez partes de água, na occuSitio de npplicnr-
lisaiido-s\para o seu emprego do qualquer

pparelho destinado á applieaçao de inseeti-
•' ¦ -- 3», clreumscrever a nrea oecupada pe-

'altões 
por meio dc uma vnllcla de .10 c

ie'. profundidade por 0,30 de largura,

K'3 feÀfim ira
11 m

iaí^)>' SiiSiinois»»

H 11
iii!'.íi>*jtloi' o polldot' ünivofsal

bfUi' y A PAHTE

se.

cjdas;
ldâ :
tisriatroB Uma vez 11

TiHEftTsrlO LYR1CO

afim
do

Recitas de despedida da grande companhia 

Ivrtca do ib.eatro Colori de Buenos Àireslsompre^em^irosição contraria á
., ,U ,1'tvi mundial 'iitscctos, de modo a fae litar a en
C cia diva munuui » 

dlfficultar n saMii pela margei

MARIA BARRIENTOSv\ i- se
Quinta-feira, 12 tio outubro — Especíaculo do gala—An-

niversario da Descoberta da America

II Barbiere di Siviglia
Sabbado, 14 «le outubro

 LA TRAVIATA
Protagonista Maria fSarrieníos

t\ mais genial crenção da cliviiia cantora

"O COLLEGIAL"
-•O Collcgial" é o titulo dc um jornol-

zinho dos alumnos dn o*1 escola masculina
cio 4o districto, dirigida por 13. Áurea C. de
Marlinez Jornal mnnuscripío, dirigido por
Eduardo P. Maia e Jnyme A. Machado, con-
tém inn testo intercssnu.te e cancaturas.es-
pirltuosufc

onde elles caitóo laciImeiile.
verificado, íefSfiMleo Iraroec latiimenlo sullo-
cados cóm a terra feslrnliida da vallota.

No segundo periodo: X\ quando agrupados
ros arbustos devem-se. empregar os recursos
iipontados para saltõcs do primeiro período;
'>' tiuundn sc. acham nos capinzaes, pastos ou
«ri lognrçs desabrigados, os saltocs neste pe-
riódo tratam do sair desses pontos,
liiocurar um abrigo contra ti acç.uo
Nesse caso :> melhor recurso para :u:ienl-os
censisto mi construcçào de valetas dç d.lm.en-
soes calculadas pelo tamanho do bando,, p que
convém sejam mais largas 110 fundo, isto h
rem as respectivas parede:; Inclinada», pnrn
dentro, de modo a difficultnr a saída dos sal-

A'rlerra iue se lirar da valida deve ficar¦'- marcha dos
tracla destes

m òpposlii.
sd" cpie todo o bando esteja na vnllcla de-

-,se immediatamcnle cobrii-o-.com a terra
lii-da ou então queimar eom kerozcue, lendo-
«-previamente disposto em toda n extensão
ú:i referida vailida boa quantidade de palha
hLNo" 

terceiro periodo: 1°, aberlifrn de valle-
Ias de õo centímetros de fundo por 40 de lar-
tíiira onde os insectos serão enterrados 011

Vteimados; 2", para guiar os infectos até a.s
vrKlclas deve-se tanger com varas, sem preci-
oittküo, e evitando fazer barulho que '. 

,stc5\S.ob pennn dellcs sc dispor
cuítautlb o trabalho.

Quando os gafanhotos fazem a
tiánsformaçuí» para o estado de voad(
tro ainda cntaogltidos, ou apenas renir
pequenos vôos, elles se agrupam nti .
sendo então faeil dcstntil-os por meio de fa-
chòs ou arehotes, especialmente nas primeiras
hc ras do dia ou ao cair chi lardu.

Nesse caso è também faeil o ataque, csleu-

¦ ':¦¦¦"¦ 
í

v *M I
m?f^ ' |
%'¦, 
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O ir.

tUvc visitar
o adcautadn
local para a

rdinada. Mas
limitar a isso o fim
"capital dos subur-

bios" muita cousa n v:r c u providenciar.
Por exemplo, o calçamento d.i sua rua prtn-
cipal — a Dias da V.rv-. — cpie, começado
tio fim, estacou em meio caminho, ficando
apenas calçado o trecho da Piedade ao hu-
genho dc Dentro. P.or que não concluir o
trabalho ? O Sr. Azevedo Si V
pessoalmente essa anomalia e~.
lhe dará remédio iininediato.

Outra cousa que o Sr. prefeito deve ver,
na sua visita ao Meyer, é a nccessida.de da
conslrncção de pontes que facilitem o tran-
sito nos dlus de enxurradas, pojs naquclla
e.slaeão qualquer chuva demorada enche as
ruas' c isola os moradores.

.listamos certos dc que tudo isao não passa-
rã despercebido ao Sr. Dr. Sodré c ó o que
esperam os moradores do Meyer, c'c quem
nos fazemos éeo.

* -^ii-tr-' *

k^ verificar
•.om ccrlez

Club Tenentes do Diabo
Avenida tão ãrânüo 197

Dns '.) íis 4 <la manltü
O ninis oleffiinlo por cxcollencin
acstn cuiiUiii t; onüo somente se
oxlUbiim os tntiHfov.es iirtlsias de
valor iucunltstnretyso!) a direeçno

cio enlnwelierAndré Dumanoir
SlilWO moiiiéTiTiiTTie urló qua vamos propor-
deitar com a esliihiçtw ao ticlutil iirograuumi.

Apiteliiiielle
Muntoiicgri.-Pepa...
Flor ilo Cubu
Itusit»
Lu LÜucoiula
Lu Silliium
Vera l.vs ,...'
Llei.lni
Arl.ctto licrtnj.', .

Vuriuilo

DA GUERRA
Dcsla vez não é de um bravo -I«Ç-Mnl1\a.,f''

dr, morto, gloriosamente, no campo da ul.,.0
retrato que publicamos, mas de um bravo m

muda se conte ue Kio-
rias e que tem tido a
felicidade de entrar
nas maiores batalhas
e distinguir-se em to-
das cilas, pelo seu ad-
mlrnvel sangue frio,
pelo seu mnis absoluto
desprendimento l)e'a
vida e pela sua indo-
mila coragem, de mo-
do a tornarem-se no-
laveis os seus feitos,
merecendo esses elo-
gios, que constam de
uma ordem do din do
genorallssimo .Toffrc,
pela qual lhe foi con-
cedida a medalha da
Legião do Honra. Júlio
Custot, de quem se
trata, foi feito official
na batalha do Mame,
quando começou a sua
brilhante carreira. Tem
sido promovido e' con-
decorado. Seu irmão,

m o le-gr
O serviço telc.gruphico desta capital para

S. Paulo esta sendo feito pessimamente. Nada
menos do duas horas (!) gastam o* despa-
chor. daqui expedidos pela manhã, nunca de-
pois das 11 horas. Não se pode desejar uad i
mais demorado. Com isso, naturalmente, só
não podem concordar os interessados, á vis-
ta dos prejuízos que lhes acarreta a ajinr-
chia reinante na repartição do Sr. Encly-
des Barroso. K é tior isso une elles appcllnm
para S. fi., esperando providencias que po-
nhain termo a scmtühanlo estado de coiisas.

, ii,, i—igogã-o—

Jístrella tuuntliiil
Duullo lytieo
t/jiitnra liespimliola
Cmiteru niexiciuin
Cantora ilalu-iirgcittinn
tuiiçeiietistiuntcriiaeioiial
Uiiiistiriiin clássica
Ottiiloru elnlcnn
Uiiiiiteuse à iliclion

rp.o de lmil'--i

do mundo

1'orani sepultados hoje e
No cemitério de S. Frnndsco Xavie"r • M*a-

nt.el Pinto Monta:, rua Carollna u. 10; Cos
me Martins Itodrigues, Hospital du S. Sobas-
tlão; Latira, filha dc Antonia Gonçolvc
morro da bavella sjn.; Vilda, filha de Ave
no Emillo Itodrigues, rua Gregbrio Neves n.
47; Manoel Antônio Si\ LcltoS, ilha do bom
Jesus; 1'iilmyro Muüiiari, travessa Maricttu
n. '2b; Maria Lulza, Santa Casa da Misoricor*
dia; Carolinn, filha de Antônio Perelrn d*
Silva, rua Hiuã.» cie Itnpngipe n. 42; Carme-
litn, filha da IViulo Francisco dos Santos, rua
Progresso n. 0; Alzira Dias, nm Frei Cánec.i
n. 4H0; Helena dc Magalhães, Hospital dos La-
/.aros; Alceblndes, filho de Olinda liarbosa
Menezes, rua S. Leopoldo n. 183; Maria dj
Azevedo Alves, rua Paranft n. 154; Mario,
filha de Francisco Estcvcs de Sá, run Barão
dc t.'bá n. 10; Fetronlo, filho de .lustiuo Ar.-
lonio de Figueiredo, rua -1 de Maio n. 347;
Faeifico da Silveira, praia do Retiro Saudo-
:.o n. 805 .

-- Nu cemitério dc S. João Dapti
lonio Cauheti, rua do Senado ti. 315; um re-
ecmnascido, filho do Manoel Ayres, praia d.i
Saudade n. 18; Maria Isabel, Santa Casa dl
Misericórdia; Francisco José. Ferreira, rua do
Cattcto n. till; Iísmeraldina Muitos Fonseca,
rua Maranhão n. 88; Fernando Itayimuuli
Touriiiho, casa do saúde du Dr. F.iras; Sylviu
filho de Gabriel Garcia, rua Xlarquez de Sãu
Vicente n. 'òü; Francisco, filho de Antônio
\'az Diniz, rua Laurindo Itabello n. 81; uni
feio, filho de Carlos José Ferreira, rua do Se.
nado n. 114; Cceiliu .lacohseu, alameda Sèü
Doaventura n. 1012, Nictberoy; Mario Hoclia
Pereira, necrotério da policia; lialtbazur ;i.i
Silva, hospital dc S. João baptista; soldado
José Cascacs da Silva, Hospital da Brigada
Policial.

Foi linjc cffccluado o funeral da D. Mn-
ria Luiza Werncek Moreira, cujo enterro sai
da rua Conde de Bomfini n. 802, onde fc
armada câmara ardentv.

O coche c o fertíro eram dc 1" classe c •
scpultamcnto foi feito em carneiro perpetuo,
na neeropolc de S. Francisco Xavier.

Serão inhuinndos amanhã :
No cemitério de S. Francisco Xavier: 5i>

rio, íillio de Antônio Liaria do Nascimento,
ás 9, rua S. Carlos n. 58; Joaqúina Ferreira,
cie I.enms Franco, ás l(j Í|L estação Cculral
da lí. F. C. do Brasil; Sylvio, filho de Scvc-,
ro dos Santos, ús !), rua General Caldwell
n. 21; Yolonda, filha de João Evangelista de
Souza, ás 5), rua S. Christovão n. 107, o'Pepa
Pores Sande, ás i>, rua D. Julia n. 51.

ii -1 ii ¦ **t«iSa ¦

ERNESTO SOUZA,
Dyspcpsiu. Mas digestões, lu-
appçtanciii, enxaqueca, palpi-—tàcOos )-'i^u:le, Intestinos—'

l)c|iosito—Primeiro ile Março 14
¦ ... mm,, »***<8Wlli ¦ .min ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ -
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T noz
Ponto'dc reunião du elite elcgtmli.

uitcllcctuitl desta eupitid
ta

•«£>-$-£»»

U ¦ li

Júlio Cusiot

areni, diffi-

ultima
P, (í Cíl-
iilisam

irvores.

o Sr. ficorges (iustot. dq lianque Frnnçaise et
Ilnlicmiê, recebeu hòntcm a grata nova. 0
official Júlio Custot, que recebeu agora a
conimenda da Legião de Honra, é, o terceiro
dos cinco irmãos, do:; quaes quatro estão na
guerra*
.,-,¦ f.,iiW.ii..n..«.p- *-**-iiyi&t--~*T~ *" ¦*-*¦"*¦¦**¦*-*¦¦**¦***»*-•»¦¦¦'

Concentração Republicana
Suburbana

R ffi'©'Siíiít»' **?
da Lolcrln da Unliia, cstraliiila cm õ d'i
liremindo cnm 12;015S0I)0, foi pago no
Gonrnlvos dos Kiiiitos, morador á rua
n. 200.

Os lavradores Nieanor cie Moraes, An deu
Rosa Modesto c Franeellino Baptista de Al-
meicla, residentes na Taquara, em Jticiaré-
pag'uá, hontem festejaram alegremente a
festa da Penha. Ao voltarem para casa, já no
largo da Taquara, com a cabeça lhes pesai-
do ihals que o corpo, entraram cm forte dis-
cussãó por um motivo futil. Em dado mo-
mento, porém, a cousa foi se azedando c
entrou em scena o canivete o o páo, saindo
todos tves feridos.

A policia do 2-1°, que não andava longe.
prendeu-òs cm flagrante.

Ií assim terminou a festa da Penha para
os tres.

-"-C-M-**

Uma lrreBHáarlda4e m
sístencla

Não 6
lizmcnlc

Bahia!!!
Ainniiliã

200 réis.

IlAr.Il.lTAK-VOS

10:0005000 r0''
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Dma baadelr

scmrirc na Loteria da

1.CO0 em quintos do

a Wã o

Importante comício na esía
ção Quintino Bocayuya

Em commcmoração á dala do descobri-
mento da America, a Concentração Itenubli-
cana Suburbana rcalisa quinta-feira, ás 17
horas, na praça Quintino Hoc.iyuva. na esta-
(,'ão do mesmo nome, um grande "meeling'',
fnlalido, como orador oficiai daquella asso-
eiacão, o advogado e jornalista capilão Llen-
jamin Magalhães c os Srs. tenente Pçra-
phau Fernandes, capitão Eduardo Maia,
Francisco Antônio Corrêa, presidente dn A i-
soei.ição Dcueticenle Conimercial Silburljau-l,
c icnenlc líduorUó Maghlliães,

Nn casa Suee.na está exposta uma
de seda liara o Tiro n. 7, confcecionada
estabelecimento por cncommcnda de uma com-
missão de senhoritns que trabalham no Pare
Hoyul.

A entrega, quo será solcmne, se realisará
no parque da praça da Republica, lio proslmò
dia 15.'.

T —-HVH ¦¦¦.--. ______

cwronli!, 1
Si', João I 5S{r±*= *¦***; íK 

|| GiSTRu MTJCO |
I -—4, RUA SACHET, 1

bandeira
nnquellé

50:000
Da loteria federal,

OOO
extrahida

ante-hontcrrijlbi vendido
nesta casa

Fácil oe sanar
a primeira reclamação. Alguns, fê-

 poucos, dos Srs. médicos da Assis-
teueia, em chegando a um logar pouco acçes-
sivel, com a ambulância, desde que, na appa-
rencia; o chamado não seja para ura caso gra-
ve, mandam o auto voltar, recusando soeeor-
ros. No entanto, é difficil precisar si o caso
c ou não grave, sem um exame medico.

Certo, estes que assim tem procedido, não
mais o farão. 12' o (pie espera a população.

O Sr. ülegario João Baptista, residente a
rua Conselheiro Costa Pereira n. 117, vela
queixar-se á A NOITK de que, tendo no du
ó cio corrente, cerca das 8 horas, solicitado
um soceorro da Assistência, para seu curihn*
do Floriáho de Oliveira, que 1'òra victima de ura
ataque, o medico que foi na ambulância mtin-
dou que á mesma retrocedesse, visto que a nu
estava cheia de lama; entretanto, a casa Io
Sr. Olegario estava apenas a uns cincoenta
metros do ponto de onde retrocedeu a
hnlaneia e a rua tem calçamento,

__ ,, «^tofcn 
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Uma distincçâo da Cruz
Vermdl.a Hesi

Uma commissão da junta directora da dele
gaçào da Cruz Roja Kspnnola en cl Brasil,
composta do.s Srs. Nicarlo Martins y Fernan-
dez, presidente, José Chuichllla Percz, secre-
tario, João Lopes Jaraba e Adolfo Fcijeira,
tlirectorés, fez entrega 110 Or. Osvaldo Cruz
do diploma ttc honra e medalha de praia, que
lhe foram conferidos pela Assembléa Supre-
ma cio Madrid, como prova de reconhecimento
dos serviços prestados ú humanidade, Fssa
mesma humanitária instituição já condecorou
os Srs. almirante Alexandrino de Alencar c
Dr. Moucoryo Filho

m

-*•**-"Natureza c forças econômicas
do R. G. (So Norte"

F.slá publicada em cuidado folheto a confe-
rencia que, m>b o mesmo titulo destas linhas,
fez no Grêmio Hio Grandcnso do Norte, nesta
capital, 11 10 de ogoslo ultimo, o Sr. minls-
tro aposentado do Supremo Tribunal, Dr.
Amaro Cavalcanti. A conferência é dc largo
estudo du natureza o de todas as forças eco-
mímicas do referido Estado nortista e abunda
em informações é cifras bem apreciáveis. Ila
a notar, neste particular o quo o conferencista
diz do sal, do qual tira o Hio Urand.e_.do Norte
a sua maior reccits»

O F.ngenho de. Dentro é um dos subúrbio»
actuaimente mais populosos, fará ali eõnve;-
gc quasi todo o elcinento operário, parn maior
facilidade de vida. For isso mesmo o coiii-
mereio do Engenho de Dentro se desenvolve
cacía dia. A Prefeitura, porém, votou uni
ódio de morte aquella localidade. Não ha ali t
o menor conforto para os inovadores, protlt* 1
galisado pelos poderes municipaes.

Agora mesmo, tivemos occasião de verifica?
o estado em que se encontra a rua Engenho
de Dentro, após esses dias consecutivos ^s
chuva.

Essa rua, justamente a mais populosa o
commercial e pela qual se faz quasi todo 0/
movimento de vebiculos c bondes, está tran--
formada em verdadeiro atolciro, com grandes
poças cFagua estagnada. As carroças que P";'
ali passam são movidas com grandes- dü"'-(
culdades, porque são muilos o.s bnrrancos.
Lim tclegramma transmiti ido hontem a. A
NOITE por alguns negociantes uo» iriípcllia
a uma visita aquella rua.

A rua Engenho de Dentro c a mesma eni|
que hn bem pouco tempo os seus nidradóre.1,
cansados de tanto pedir providencias á Pt'-"
feitura, fizertím uma pilhéria, promovendo
uma grande plantação cm certo trecho.

Informaram-nos alguns moradores dali <]\'ü
o estado daquella rua é sempre o mesmo cptí
boje se nola, com muito pouca differença.
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Da platéa
NOTICIAS

A yflratlr» ile lioje no Hi«-nl*.

A companhia do Theatro Pequeno rundn
hoje o sen programinn, dnndo-n»*- an p.'l-
oirliss representações dc umn comediu dos
eouinitrndoi CHerqitores frnncozes De Flon
¦ Ciiilnvtt] "Entro n crnr. o n ealdolflnha"

1,'iinc ue Iliirliliin.i, em quo eslrearilo os ar-
iljlu» Joilo Barbosa c- Fernanda do Figuel-
rido, Elolvlnn Serra f.int u Mlqucllna e
Saüts nibolro n .'"rgo Doulnlns. Os secnii»
ria» dc "Fntre n cruz c n culdclrlnlia" s-ío
dr Joyme Silva o Ângelo l.nziiry.

fi, vida thcatrnl cm l.lslinn
A um apreciado homem de lliealro, quo

esteve entro no* largo Icinpo o hoje se ncliri
riu Lisboa, pedimos quo nos enviasse iioIiih
Sobre a lida theatiul da cupital lioi'tllglier.11,
certos, como estamos, do quo Inleressurlnm
«ns nossos leitores. Ilecebenios as primeiras,
que siio : "Lisboa, 12 dc setembro do lOlíi
Apezar da gm-rra, da crise o dc todos os fia-
grilos que queiram que existam, Lisboa CN-
tfrlornieiito uilo sc immifostn, pois o seu
¦ovo está sempre prompto para os folgue-
dos c fcslauçns. Assisti linulcui ú segunda
icssão, no lidou, da revista "O novo uniu-
Üo". O theiitro, apezar dc bastante grande
e eom os seus preços elevados por signal,'estava 

completamente cheio, á cunha, lia
crise '.' lia temor da guerra 1 Está bem dc-
monstrado que não. A revista realmente é
boo, principalmente o primeiro neto, onde
Nascimento c Amarantc são Incxccdlvcis do
graça. Pela primeira vez vi o Hapbocl Mar-
quss fazendo um "eompórc" o, vamos...
defciidc-so bein. A companhia está bem or-
gonlsnda o, si ns peças que vão nas "tour-
rices" portuguezas ao llrus'1 fossem repre-
sentadas pelos mesmo* m-tlMas, corislas,
seennrlos c guarda-roupa daqui, não sc d.i
riam tantos revezes como so estão dan"
mas a culpa 6 si. das empresas, que
onerem "semear para colhei-". No Avon'
(época dc verão) a revista "A princczn
galonn" agradou egualmcnte, si bem que
com menos suecesso. No entanto, a cinpro-
<n tem lucros relativos. Nesse mesmo thea-
tro abre-se cm breve a ípoca 101Ü a 1H17.
com operetns, com Pnlmyrn liastos, José
Ricardo c eslrén do Lulzn Sntnnclln, que o
publico carioca conhece cm revista c cou-
nletisln, No dia lõ abre o Apollo com a
"llosn Tirnnna". nlé ensaiar uma peça fun-
tastica dc Ernesto Rodrigues (o parceria i.
— Lamparina."

A deshoncstldado dc um empresário c o gesto dc
Duque
LISBOA, 9 (A. A.) — O Sr Lino Ferrei-

ra. empresário do theatro Republica, faltou
ao contrato que linha assignado com o dan-
Mirlno Duque, negando-se a dar-lhe as per-
centagens a que tinha direito Duque, afim
de acabar com a ospertesa do empresário,
que foliou no compromisso tomado, suspeu-
deu os espcctaculos que estava dando ua-
quellc theatro. offcrecendo or. lucros que lhe
cehiam pelo contrato á Ou.: Vermelha Por-
tugueza,
i companhia Lucilia Pcros-Lcopoldo Fróes

despede-se
A companhia <le comédias c vaudevillcs

Micilia Pércs-Leopoldo Frócs despede-se esta
Semana do publico carioca, /laudo, assim,
rei:', últimos ccpecinciilos no Palace com o
engraçado vaudeville de Feydeau "A dn-
quezn das Folies Rergércs" (continuação da"A Lagartixa";. A festejada "troupe" pa-
tricia deve partir a 1.1 do corrente para Rello
Horizonte, onde dará alguns espcctaculos,
depois do que se passará para S. Paulo, afim
de inaugurar o lliealro Roa Vista.

A lyrlca do Municipal volta ao Rio
A companhia lyricn italiana que esteve.

ha pouco no Municipal já sc despediu di j
platéa paulista, dando bojo em Santo?, no |
Colyscu, um único espectnculo com a "Tos-
ca", afim dc embarcar amanhã para esta
capital. \qui, antes do regressor á Europa,
ella dará tres espcctaculos no Lyrico, quiii-
la, sexta-feira e fahbado, sendo o prinieiiol
e o ultimo, respectivamente, com "O barbei- |
ro dc Sevilha" c "A Travi.ila", tendo como |
protagonista a celebre áclriz Maria Biir-
rienlos.

A estréa de Fatina Miris no Republica
Deu hontem seu ultimo espectnculo cin

Santos a nfamada transformista Fátima Mi-
ris. que vem aqui dar uma série de esp?-
etaculos no Republica, onde estreará quinta-
feira vindoura, com o seguinte programma:"Umn festa cm Toltio", 105 transformações;
Licção de transformismo — "Itália", canto
dos "bclsaglieri". Grande thentro de varie-
dados. Os espcctaculos dc Fátima Miris se-
rão completos c a preços da sessões.

——. A companhia lyricn italiana Rntoli
& Billoro acaba de dar tres espcctaculos, a
preços de sessões, no thcatro Apollo dc Porto
Alegre.

 Continua n trabalhar no Peiit Casi-
,no de Porto Alegre ,*i companhia Christiano
doSouza, que ali eslá ensaiando a peça po-
lioial "Os mysterios <lc Nova Vorlt".

 Faz domingo vindouro, no Club Gy-
mnastico Portugucz, o seu beneficio, a
actriz Coralia Monteiro. O ospectaculó, que
começará ;is 21 horas, será complcio.

- Espcctaculos para hoje* Palace, "A
duquezn das Folies Bergére.;"; Pheni?:. "En-
tro a eruz e a cnldeirinha" ; Recreio "O
Canário": S. .losé, "O Pistolão"; Carlos
Gomes, "Maré dc rosas".
—— ¦ —im*- *

LOTERIA Du BAHIA
AMANHA 10 do corrente AMANHA

RS. -10:000^000
Por lSúOOcm quintos do ÜOO róis.

IIAHIUTAE-VOSMI
A' venda nas casas lotcriciiá.

Quapfquer informação e pagamento ile prêmios na
Casa Bancaria heis à {',., Avenida llio branco, 105 (os-. quina da Itua du Horário).

Mem Scientííícã do
Brasil

O Conselho Geral da Ordem Scicntifica do
.Brasil, cm sua sessão extraordinária rcalisa-
da honlem, convocada, cm virtude do fallecl-
menlo do seu presidente Dr. Luiz do Carva-
llio e Mello, resolveu o seguinte: tomar luto
por oito dias, mandar celebrar uma missa sc-
gmida-feira, ás 10 horas, nn egreja dc S. Fran-
cisco de Paula, nomear os Drs. Liberalino de
Albuquerque, Gomes de. Pinho, Guilherme
Sombra, Cnstcllo Branco Filho o barão de Pci-
xoto Serra para representar a Ordem cm todos
os netos fúnebres, mandados celebrar por alma
do saudoso Dr. Carvalho e Meho, c, finalmcn-
le, suspender a sessão cm signal dc profundo
pezar.

*******
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Chamados médicos á noite com
uraencla

Dr. Lacerda Guimarães
Telcphono 5.955 Central.

RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 

As victimas do traba-
lho

SPORTIS
Corridas

A linda festa de honlem, no Jòelify.Club
l'dde orgulhar-se n directoria do .lockey-

ÇlUb da sun fosla de hontem, em qut lc*
disputar umn grande prova em homenagem
a Imprensa. O próprio din, que se aniiiin*
clara eraeaçndor, lornou.se hello • do «ftrn-
dubilMsinia temperatura para uma reunião
iportlvft,

Antes do começarem ns cnirldn», n dlre-
ctorln da sociedade, cnvnlliclroioo o gentil,
fez servir, nu plttorcscu vnrumlo de seu |in«vllhfin dc honra, um fino almoço nos jor-
niilistas, onde Imperou a mais completa com-
niiinlcabllidndc. Desse almoço demos hon-
lem mesmo noticia completa.

Quanto á pnrlo sportlvn dn festa ha n sn-
llcntar um facto nltaiiioiila lisoiicljro par.t;i crlnçfio nacional: o i\e lerem sido ns duas
prlnclpnes provas da rcitnlfto ganhas por nu!-
mães brasileiros, lutcrvlew, dc criação o
propriedade do Sr. coronel .luliam» Mnrlins
lio Almeida, o Fncrgicn, dc criação do Dr
Assis llrnsli i* proprledndo dn Dc Tnblas
Machado, derrotaram turmas do c.vellcntcs
estrangeiros, entro clica Ualtery, ganhadora
dc importuulcs provas,

Coulic, nsblni mi Sr. coronel ilulíano Mar-
Uns do Almeida o objecto du nrlo offorecldu
pcln A NOlTlí o que foi aprocíiida no prado
o na "vitrine" <lu joalhcria Adamo, onde
foi adquirido c esteve ciporto.

Findn n provn, om quo Inlerviow Irltini-
pitou cm "cintcr", o Sr. coronel .lulinno di-
rigiu-sc no nosso representante, nfim dc
ngrndeccr o prêmio obtido. Foi-lho por osla
respondido, então, quo A NOITE sc sentia
orgulhosa o satisfeita por ver que o seu
prêmio coubera n uni proprietário o criador
que lauto se tem Imposto cm nosso turf, pela
sua competência, esforço e honestidade.

O dia dc hoiitcin deve sr marcado entro
os melhores do itocbcy-Club,

Fooibaü
Flamengo versus S. Clirlslovâo

Neste jogo, o Flamengo soube, dc manei-
ra honrosa, desmentir os múos conceitos
que so fizeram a respeito do seu primeiro
team, apôs o inatch contra o America, con-
firmando o valor do seu conjunto o o vi-
cloria que alcançara no primeiro turno sobre
o seu adversário do hontciil.

Bem verdade é que o tenm visllnnlo
sc apresentou hontem tal qual um scratch
desorgnuisndo. Sem homogeneidade, não
teve durante todo o tempo do mateli uni
momento dc harmonia, quer nos seus ala-
ques, que foram sempre dúbios O sem tem-
cidade, quer na defesa, quo foi confusa 0
sem energia. Com excepção dc Cardoso, o
SlislCllIUiíulÒ da defesa o qac soube impe-
dir o nugmento do scorc para os seus, nin-
gncni mais na defesa vimos capaz dc um
elogio, Não só os brancos não marcaram
os seus adversários como sc str&nnlhnram
quando pretenderam impedir o ataque rios
contrários.

A sua linha dc balvcs, que nos tem me-
recido justos elogios, dcsapiiare-cu no correr
dn jogo. IClta. ou estava misturada com os
bnclis, rotrahida quando havia necessidade
do seu auxilio aos avante;, ou andava de
mistura com estes quando devia auxiliar o
seu triângulo.

A linha de ovnntcs indicava, a qiiem min-
ea n tive?*,' ví^to nctunr, que os seus eom-
ponentes jogavam juntos p;!a primeira vc/.
Com cxeepçMO de Snlcmn, rchabilitado hon-
tem pelo seu jogo calmo c. bom. todos que-
riam jogar dc escapada-.. CRoislièamcnte.
Não houve passes, não houve combinação,
nem um nndinb.i dc harmonia nem dn nu-
xilio ao seu conter, que distribuiu ihlelligcn-
temente n joeo c com sacrifícios.

O.s go.nls feitos polo S. Christovão dc-
ministram isso : um, dc longe, resultado
mais do sol, que impediu o liecper flamengo
dc ver a bota, do que mesmo dn esforço du
linha dor. brancos; outro, resultado de uni
corner.

lio Flamengo tudo de hom tem a dizer-sc.
Depois dc já derrotado, sem estar dominado
entretanto, reagiu egnalnndo o scorc c ven-
condo.

Seus ataques só acharam defesa nas mãos
do 1,-ccper contrario. A linha flamenga asiu
com intclligenciíi o harmonia. C? icus hal-
ves tiveram papel saliento, impulsionando
com energia o ataque. Sidney, o homem dc
sempre, soube marcar, atacar, defender c
niiidar a todos. A linha dos balvcs flamcn-
gos foi tão perfeita hontem ruir. rnrissimtis
eram as bolas que deixavam nos seu'*, bnclcs.
<í*tes estiveram optimos, _ não perrniltindo
cm raras vezes, que os visitantes r.e. nvisi-
nhnsscm dn goal.

E do Uccpcr nada so tom a dizer, pois,
francamente, pouco, muito pouco teve a fa-
zer, o que confirma ainda o bom jogo dos
seus companheiros c a libioza dos atacante*
contrários.

Andarahy versus America
Conformo marcava n tabeliã do campeo-

nato da T divisão da L. M. S. A., rcali-
sou-so hontem, no gronml do Andarahy, mais
este encontro, lira voz corrente nas rodas
sportivas, durante n semana passada, (|tie. o
Andarahy preparava unia surpresa ao sou
adversário. 1' assim foi.

Logo nos primeiros embales notava-se quo
o Andarahy cstfvva em perfeito estado de
training c que não eram infundadas as cs-
peraneas que linha de vencer o seu adver-
sario, pois os seus fonynrds, cm cerrados
ataques, assediavam constantemenlo o posto
dc Ferreira, sem, porém, obter resultado
algum, pois esle kecpcrj sempre nttcntq e
bem collocndo, interceptava os shoots que
ao sou goal eram dirigidos. 

'•

Os do America, uni pouco desorientados,
talvez pela falta do «eu center-half, não lo-
gravam conter, apezar do esforço, o impeto
da linha do Andarahy, que, em passes cur-
tos c certeiros, bombardeava o posto dc l*'er-
rcira, exercendo um completo domínio so-
bre o America, tendo Gilnbert conseguido
marear, cm bcllissimò estyln, durante o
primeiro meio tempo, o goal que garantiu
a victoria do seu club.

No segundo balf-lime o America teulou
reagir contra o seu adversário, organisando
ataques dirigidos por Ojcda, sendo, porém,
infrutíferos, pois a defesa do Andarahy sou-
be com galhardia contol-os.

No team do Andarahy todos jogaram bem,
saricnlando-sc, cntrclanto, Americano, Mou-
teiro e Chiqilinbo,

No do America todos so esforçaram pela
sua elevou, nòladaniento Ferreira, Paulino,
Ojeda c Faula Banios;

S. Christovão A. C.

Fm continuação da disputa do campeo-
nato intersocial será renlisado quinta-feira
próxima, ás 15 horas, o rnalcb entro as cqui-
pes Encarnada o Azul. Este jogo foi trans-
ferido de honlem, por motivo da chuva.

BasketbaiEI
America versus Willcgalgnori

Renlisa-se amanhã, ás 21 horas, no campo
do America 1'. C. um encontro entre os pri-
niciros teams destes clubs.

O team do America está .issim constituído:
Risio — Uomolo

AVilliams
Saintivc — Calvonte (cnp.)

Reservas — Mario Araújo c Iüclbcs.
Haverá das 20 ás 21 horas trainings outro os

teams infantis. ^ 
^^
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Um grande conflicto nos
subúrbios

VÁRIOS FERIDOS

Em Bento Ribeiro
Foi um nrnnde confllcln, des»cs que sc cns-

liimiim dar lios subúrbios.,, em que n poli-
oln chega dopoli, para remover mortos o fe-
ridos o tomar os numes, si pôde, dos proinoto-
res c criminosos.

Peíiin ruas dn oslnçflo dc Bonlo Hibolro, nn-
dava um grupo composto dos indivíduos Fran-
cisco dc tal, dono dc um botequim á estrada
Sniilii Isabel n. 7: Fausto do tal. vulgo "Trl-
pciro", o tlnso dc tal. vulgo •'.IoriS Rnndollm
cm cautarnlas o brlnqiieíios. Assim niidarnni
ntc defrontai' nutro grupo, quo sc pchnvn pu-
ludo iitiin deposito dc pau ú estrada dc Snnta
Isiibet, Desse, fiizliun parto os Indivíduos IV-
dio dc Abreu Saraiva, íllcnrdo SÍlvn, Mnnool
Soverllto du Sllvil, Manoel dc Azevedo Coiitl-
iihn c Henrique Alves dc llarcellns,

Quando u nutro gnijio passou, uni dos desse
disse uma graçola.

Foi 0 bastante para sc dar o ffrnndo coilfll-
«to, cm que loiiiiu trocados tiros om quauli-
dade, facadas, bcngaladas, etc. Foi um hnr-
rorl

Quando, multo tonino depois, chegou n po-
llcia no local, que c distante da delegacia, eu-
coiiirou feridos: llarcellns, nn choça o hrnço,
a navalha o pão; íllcnrdo Silva, na cabeça;''Bandolim", lio peito; Abreu, na perna; Sc-
verllio da Silva, a bala, im coxa; Francisco do
tal, uo braço.

Os oulros, ligeiramente feridos, tinham so
cvndlrio, sendo aquellcs medicados nn Assis-
tvncia.

Na delegacia foi aberto Inquérito n'< res-
peito, dcv&ndo sor ouvidas testemunhas.

UM«»

Doenças do t,*i)ar<íiho dlqes-
Uvo e do svstema nervoso. —
Kalos li, — Dp. Renato de Souza
Lones; rua S. José, ^9, de s;t 2 .|

Associação Medico-CIfur-
yica do Rio de Janeiro

fcstu níioolnçBo solenllflcn renllsou om su.i
sede social, A run Vinte o Quatro du Maio nu-
mero 04, eslncfto lio Rocha, a sua BB' sessiio
(iiilliiurhi, com n preienvn do grande numero
do nsiocindos. ,

A sotjiBo fui presidida pelo Dr. Ciielano du
SIU11, 1 sccrcliiiindo 1 elos Drs. llamtro Ma-
giilhavh 1 Oetiiviu Pinto.

Tormlnndn n leitura dn nrln pede 11 pnlnvr.i
o Dr, Barrou Torra pnrn uma rcctlflcnçílo.
Hfiò Inlroilitzldos no recinto os novos suelim
presentes Drs, Antônio Mello o Coinr do Ihir-
ros. Silo doolnrndns sócios, do accordo com
oi pnreceios da coiumlssiio do nyiullcnneln, os
Urs. lllcniiln Paes llnrrcto, Ulinldo da Vüigíl
o Aviln Franca. Durnnlu o expodloiito lâ <• Dr.
Ilanilio uma carta do Dr. Oscar dc Carvalho
qiío, por motivo de doença não poiloiido eom-
par.cor, pede quo sc retire da ordem dò din
o nsnumpto que cllc Inscrevera, Accusn u Or.
sinvlurin o rcceliinienlo dos ns. 7 .1 10 dn
••Clinica" o os I' o 2' números do "Paraná
Medico", (i Sr. presidente distribuo o numero
dc outubro dn boletim da associação.

Ainda nn expediente pede n palavra n l)r.
Oliveira Agllliil' que so justifica de mm ter
comparecido na sessão anterior por doença
c pode á casa quo se faça representai' no des-
embarque da commissão medica que vem ilu
lluciiiis Aires. Pede tainbein um volo congra
liiliitorln para o Dr. Moscs (|uo iicaba do ser
nccollo membro effectivo d:\ Academia de Mc-
diciiia, n quo ó npprovndo, Aluda no oxpc-
dlenlo fala o Dr. Artidoulo Paniplonn, que diz
tor obtido do seu amigo a mostro, o profos-
sor Auslrcgcsilo, a prnmossn de uma visita

A associação, nfim dc ali realisar umn como-
rencia, quo versará sobre "vogotonlnn o sym-
pnlhicotonins", a qual terá lognr 110 dia 18 do
corrente, sigunda sessão do me/, quarta -feira.
l'edu tombem o Dr, Painploiia quo o Dr. Aguiar
exponha o mnis breve possível o seu proje-
cto sobro o incchanlsmo do prestar a bene-
ficoncln da nssoclnçilo, desde já, o soecorro
pecuniário ao sócio necessitado, promeltcndo
o Dr. Aguiar expor breve o seu projecto.

Durante as coinmiinlcnções ornes fala o )'r
Pnmplonn sobre um

Concerto symphoníco \"ANoiféMundan$

0 Dr. Lauro Sodré na capitei
alagoana

MACEIÓ', 0 (A. A.) -- Ü Dr. Lauro Sodré.
na sua passagem por esta capital, desembarcou,
sondo recebido por um representante do go-
vernndor dò Estado, pelo delegado dn Mnçona-
ria o representantes das lojas mnçoniens. 0
senador Sodré visitou o governador cm pala-
cio, sondo-lhe offcreclda unia tara do "cliam-
pague" c trocados brindes muito cordines. A
Muçonnrin offereeeu uni banquete, no hotel
Nova Cintra, ao Dr. Lauro Sodré, que foi BUu-
dado cm nome da Maçonaria, pe!o Dr. Quin-
tela o em nome do ".Jornal do Alagoas", pelo
Dr. Luiz Silveira. A ambos o Dr. Lauro So-
dre respondeu agradecendo,

ir. Roberto PreireSs^^t^r^^^s
n ,.«,  II. Cãrmca. 20, suhrailo

órà cia praça.0,

Quando pela manhã do bojo, passava poli
largo dn Freguezin, cm .lacarcpaguA, o nacio
r.al de côr parda, com .')". annos, solteiro, lio
iiedicto Siqueira, foi alcançado, por uni boi
que por ali andava á solia, recebendo uma ca
beçndn nn barriga, que o prostrou por terra

Foi soecorrido pela Assistência o recolheu
se após á Santa Casa.

A policia do 21" districto teve conhecimento
do facto.

-)—dCftfln—«-

bUAHiN
p:ipa. limpar metaes.
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E" esperado hoje em Buenos
Aires o "Barroso"

BUENOS AIRES, f> (A. A.) — O cruzador
brasileiro "Barroso", a bordo do qual vem a
embaixada especial encarregada de representar
o Brasil, na cerimonia dn posse do novo pre-
sidento dn Republica Argentina. Dr. Hippo-
lito Irigojcn, c aqui esperado hoje, ás 14 bo-
ras.

» ***** -—

Club dos Diários
A directoria avisa nos Srs. sócios que havo-

rã "ínntince" infantil o dansaute, no dia VJ,
ás 15 horas.

Só será pormitlido ingresso nos sócios c suas
famílias, devendo os temporários exhiL.V, á
porta, suas carteiras.

Rio, 7 do outubro do 1910. — O sccrclario,
Arthur Araripo.

mlnosn simples, dc
consecutiva a umas
cm Ulll paciente qiu
c-pllcpsin-jaeksohlnna

caso do ncphrilo nllni-
origem tão improvável,
injecções do 000 0 DU.
snffrin de nccldcntcs dc
do origem syphllillcn

Um concerto (io maestro
Elpbio Pereira

"Sr. rddnelor. — Venho pedlr.lhe 11 publi-
cação das linhas seguintes, agradecendo un«
tcuipndamente .1 :vniil.-/,i.Transferindo o meu coricarto pnrn n imite
do amanhã, transferciiein 11 quo fui forçado
nar.i obter a melhor oxsouçAo possível <lo mou
proRinmmn, Ignorava quo, om lal dntn, se iva-
lUnisfl o recital da Lima, Sra. D. Cândido
dn Nova Monteiro Krmlnll.

Nuin nulo como o nosso, cm quo «'• lAo li-
niltnd.» o numero dò nmndoros do mudei,
sorla loucura Insisilr cm rrnllsnr o meu con-
corto om coincidência com o dn niiplniidlilfl o
qucrldn r.mtora patrícia, quo todos ndmlrn-
mos, o quo, pcln magia da min prlvllogliulii
voz c do seu peregrino talento do artista, teri
com toda a justiça a preferencia dn publico,
quando <i meu flui ò mnstrar 110 ninlor uu-
mero possível do pessoas ramo procurei npro*
voltar 11 ponsilo (|iio o Congresso Nnclonnl go-
ncrosiiinciito mo concedeu,

Sou forçado, polS| a traiisfciir do novo (1
uu 11 coiioerlo.

l''aço, poiiiu, desta vc/. depois do um voi-
(ladeira Inquérito, pois uesto momciilo, npe-
znr do so uchni' quasi no fim a estação anis-
tico. Riicccdom-so ns concertos o as festas do
caridade. 11111,1 companhia Ivrici volta 1* duas
ou tres do opcretfls chegarão brcvoinentc, além
de quo não dependo de iniiii só, mis do todos
quantos me prestam •> sen precioso concurso,
o du possibilidade de poder contar com umn

A.WIM.IISMIIO.S

irchcstrn o do nchnr-so o llicalio

albumltiitrin
nenhum signal clinico, al-

tratado sempre com o incinor resultado pelos
mcrciiriaes. Pretendendo tomar o OM o do-
ente .procurou-o c ao Dr. Oscar para isso, Uy-
do-so antes cMiininado varias vezes oa inelof
que sc moslrarain nornines. Após :, • mr
uões ficou o doente com umi
intensa, sem 11
'—uiiiiuriii quo já dura quatro annos c na»
cedo a todos os traln.meiilos clínicos; Por-
menhilldttdo renal boa. Sobre\*iiidd um.occl-
dente para a '.islã, o Dr. Pnmplonn pediu n
opinião de un especialista O doente procurou
o Dr*. Fialho, quo disso nada ter a Icsao com
a nlbiiminuriii e não so oppoz no Ir 1 •m ¦o..,

especifico, o qual foi reenectado,
ras da visão, mas som que a
so modificasse.

O Dr. Florinno do Lemos còmmenln a
servação do Dr. Pnmplonn c cila casos seus em
que, em ncplirilicos, colheu optimos resul-
tados com o 914. Fnloill ainda sobre o mesmo
lissumnto ns Drs. Burros Terra o Paniplonn

ando-se depois á U' parlo da ordem do
Silva dá n palavra no
que fez uma inler.es-
coirtmunicaçflo sobro

61110 sc poderia viver

com nielho-
nlbumiiiuria

ob-

iio.s
dia. O Dr. CnçUino dn
D'-. Florinno dc Lemos,
snnle c muito erudita

,-i ;iilmentação. Mostra

Municipal, etc, etc. E' um verdadeiro problc
ma, no quo nu- empenho neste momento, 11.1
esperança dc poder nnnunclur, nmnnhii ou de-
pois, a nova data quo, esporo, será próxima c
definitiva, u nüo ser que outros elementos,
com que absolutamente não conto, nppnreçnm
contraiiaiido os meus esforços o a rniiih.i boa
vontade.

Tormiiio, Sr. roíbictor. ngradecondo n V. S.
tantas gentilezas o nsslcnnndo-mc dc V. S.
cio. •- Elpldlo do Brltto Pereira."

J—t—a—rriT-wiTrrrrrrrTi -rnrmiiinr»m>-rnrnir i

VIAS URINAR IAS
Syphilis. Moléstias chis senhoras
.Síreii.inieiilíH uictlirnej (.-oiu oporaçòos), gunor-
ilua- elininlcas, cjslitoJ, lijdrocolos, iiiinoloncia,

e osiie.riiint(irrtii!ii,—1.11111 C3|iccilll o rüpiila pclu
S Illt. CAt.lAMl ,ll)\ IM'~!);h !l ís 11 o ila? <ita ¦'.

Largo ila Carioca Io, sobrado
tmBÊnrnmÊBBa3Bm*mwmimmBmwm»wa0BmúBvimmmmnm*m*
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Discute
Vcgctaes
por sua
frugivoro

sobro o (pio •¦?
.' Ou ambas ns
natureza o lio-

c cita o caso
que só sc ali-
verdadeiro ex-

ustez. Cita expe-

tso
só

nl.i-

cx-
'íli-

-*••»»

Quasi tíegollado!
Na praça Mauá, trabalhava lioje o operário

Oly-mpio Marques dos Santos, batendo unia
Prancha de aço, com um niacetc. Num golpe
cm falso, a prancha, com grande impulso, su-
biu, indo quasi dcccpar-lhc o pescoço.

Olympio caiu banhado cm sangue. Seus
companheiros cíiauuiram a Assistência, que o
soccõrreu, Iransportando-o, em estado grave,
para a Santa Casa.

Olympio ó casado, com 23 annos c reside á
ladeira do Livramento, na Saude.

Exames de âam-jue, analyset»
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo o Maurício da Medeiros, di-
Faculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-
lyses e Pesquizas : ROSÁRIO 168, csq. oraçf
Gonçalves Dias. Tel. do Lab. U 1334.-

¦ \it rAnnV Oinsultoiio: rua ície
1IK. f»V"" » dc Setembro n. OC.rtas
'i h*. 4. TiCsid.: rua Machado de Assis n. 33
Catiele.

¦ ****** ¦

Os dous garotos
Tombem o Dr. Itãul Camargo, 2o curador

dc orphãos, tomou providencias sobro o caso
dos dous menores embarcados para a Colônia
CorrcccionaL Logo 110 dia seguinte, a nossa
noticia, o Dr. Raul Camargo requercu ao juiz
da 2a Vara dc Orphãos para quo tossem pedi-
das informações á policia.
__—. * *+•** «¦

Dr. Beimiro Valverde
Docente da Faculdade c da Academia do Me-

dicina. Cuidados especiacs á pelle. Tratamento
da lepra, syphilis c moléstias venercasv

Consultório: — Av. (iomes Freire, ! 9, das
•- ás 4. Telejibouo: 1202, Central,

Em poucas linhas
Pela policia do 1" districto foi proso om Ha-

grnnlo o "cliauffeur" Antônio da Cunha Azc-
vedo, do auto 11. 2.196, que, na rua Sete de
Setembro, esquina da da Quitanda, atropelou o
popular Henrique Castro, residente, á rua dos
inválidos n. 241, casa A, que ficou ferido.
—I i' m 1- ii.ii. 1 | **%%$*» n ——.——^—"-y;

A parede geral do operariado
paraguayo

ASSUMPÇÃO, í» (A. A.) — Inaugurou-so
hontem o Congresso Operário, que se reuniu
para tratar da parede geral da classe, resol-
vendo-se. pedir ao Dr. Manoel Franco, presi-
dento da Republica, quo mande pôr cm liber-
dado os parcdislas que sc achiim presos.

muito o com saude,
deve comer. Carne?
cousas? Mostra quo
mem é nm animal
da família Viborg, dc Lisboa,
monta de frutas e que c Uo:
cm pio 0311 matéria dc
riencias physiologicns quc_ provam quo. so
não pôde comer só corne; ó sempre pro
juntar ós vcgelncs á corno. Mostra ^que
os vegotacs s."o suficientes para a alim
cão. Divide os nlimcntos cm regenerndores
orgânicos c cm produclorcs dc força, 011
citantes. Classifica, para cstudar-lbcs n
mentação conveniente, os indivíduos cm nor-
mães byponormaes e bypcrnoi*maos. Mostra
quo ii cada um delles o adequado certo regi-
men c termina a sua conferência saudando a
associação. Cobrem as ultimas palavras do
orador as palmas do auditório. O .Dr. P«m-
plona, elogiando a comniunioação do Dr. Mo-
riiliio dc Lemos, lembra o casa c ao Sr. pro-
sificnlo que cila liem poderia servir de Ihema
para o inicio das conferências publicas dc
i,.ic cogitam os estatutos. Pode ao Sr. pre-
sidento que consulte a casa sobre as mos-
mas conferências o que convide o Dr. Fio-
nano de Lemos para iuicinl-as, o qne ó ap-
provado. O Dr. Pnmplonn pode também que.
,', associação sc faça representar no embarque
1I0 capitão medico' Dr. Affonso Ferreira, so-
cio da mesma, que vae á Europa, o que è
npprovndo.

Wão sc achando presente o Dr. Oscar Car-
valho, o qual pediu a retirada do assumpto
'•Causas do mal estar da classe medica", cn-
cerra o Dr. Caetano dn Silva a sessão, á qual
compareceram os Drs. Caetano da Silva, Ola-
vio Pinto, Sousa Carvalho, liarros Terra, Con-
calvos Júnior, Américo Baptista, Itamiro Ma-
gnlliães, César de Burros, Arlidonio Papiplp-
na. Vargas Dantas, Joaquim F. Menezes, Mau-
lúcio Barbnllio, .Mario Heis, Oliveira Aguiar,
Azevedo Branco, Antônio Mello, Olhou dr
Moura, Ávila Franca, cirurgiões dentistas Rmi-
lio Dcjormc e Octavio Ruricio Álvaro, c p
pharmaceutico Azevedo Botelho.

• « i«g.»|B» t-

Drs.Leaí Júniore Leal Neto
especialistas -m doenças dos olhos, ouvido-
iari? e ears*n-.ila. Consultas ne 1 ás u— V>

«r-tnblífl n <Í0
'*—. —.«Li 
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0 capitão vi-, on flUcbo"
Bebeu e hão quiz oagar

Procurou-nos hoje o Sr. João da Cosia
Leito, ajudante do porteiro da Casa dn Moe-
da, que nos disse não se entender com sua
pessoa e sim eom outra do cgufll nome a
noticia quo liontom demos sob os titulo e
sub-titulo desta.

Um guarda civil ag«
gredido o foice

Bornnrdinoi Soares Pereira, guarda-olvil
dc 1* classe, n. II, ,- residente á rua Ai-iy
11. 1, era Ricardo dc Albuquerque, pela ma-
nhã do bojo, .ipós uma violenta discussão
com um sou visinlto, dc nome Manoel de Je-
sus Itogo, foi traiçoeiramente nggrodido a
foice íioia mulher deste, ficando com unia
brecha na cabeça.

A nggrcssora, que so chama Maria Ludo-
vina c ó portugueza, foi prosa cm flagra me
por um rabo de policia, que por ali passa-
va na oceasião. c conduzida :'i delegacia do
!!•'!" districto, onde foi autuada.

Motivou n discussão um filho da nggrcs-
•;nra. do II nnnos dc edade, andar armada
de faca para ferir uni filho do guardn-civil,
quo ua oceasião havia tomado csr.a arma do
menor inimigo dc sc.n filho.

—« -ai-»B«—« —

jyqp jj Pi. de arroz inipainavoi, pcrluini- delicioso.
, ' Ailhcic mais do que (lualquci outro. 2S50Ü

^SS pei-uuiioia-e ;i lll'.\ lillUCUAVANA N Cü
-fr-^siSsC-S-*

Consultório ivPedaço
(Só sc responde a cartas nssíguadas com

Iniciaes.)
<;. -- E' a extremidade superior da cisura

de Bolando : A de Sylvio é em baixo, no
pterion.

M. T. do O. -- Rnxofrc precipitado o lava-
do, õ gr.: rcsorclnn, 0,50; ácido srilicylico, hal-
snmo do Peru', ãã 1 gr.: vnselina, Innolinã,
ãã 20 gr. Applicar úo mesmo modo e pelo
mesmo espaço dc tempo como appllcavn .1
outra.

R. O. S. A. — E' muito longa a sua carta.
S. A. 11. A. — Podia escrever de novo, mas

cm outros lermos.
,M. Ã. H. — 1". l'm pouco de santoninn,

dc accordo com a edade; 2o. Xarope iodo-
lannico o omulsão dc Scotl.

Das cmA. T. S. — Assembléa, 4-1
deante.

F. O. II. M. O. S. A. — Não ha de quo.
Fazemos isso para eom todos...

P. 11. M. — Pode substituir nns mesmas
condições por esl-c remédio externo : casciiia,
II gr.; nlcalis (potássio 0,35,-.sódio fi .08) —
0.4S: glyccrinn, 7 gr.: vnselina, 21 gr.; oxy-
do do zinco, phcnol, ãã 0,50; água dislillada
q. s. para 100 gr.

R. 1. P. — V.' preciso examinai-n.
S. — Ha, sLw senhor : pillulas dc Ricord,

idem de Dupuytrcn, nllosol, cto. E quando o
doente tem verdadeira repugnância pelas in-
jecções o importante medico não deve fechar
as portas dc sua sciencia an pobre quo sol'-
frc. Não estamos mais na ednde media !

F. L. O. It. A. -- Não hii de quo.
Mino. X (grande). — Não hu de que,

P. U. Y. -- Duas ao deitar-se.
C. 11. O. — Tome algumas colhcròs com o

iiilçrvnllo de tres horas do seguinte retnediõ:
xarope, de ópio, 5 gr.; xarope dc nniz, dito
do olhor, ãã 10 gr.; água distilliadn, 100 gr. E'
cousa som importância.

A. S. — E' preciso exame.
P. P. A. A. —- Com o seu código : A. 23,

F. 102, B. 40; depois do período agudo : opo-
ração.

P. I. O. IU (Minas) •- È* da edade. : não
tem importância.

F. li. -- O senhor quer quo "façamos um
inlelligcnte exame na sua enrta" V Nem fa-
zendo-o 110 senhor, directamenlc, estaremos
livres dc errar... quanto mais na carta I

Dr. NICOLAU CIANCIO.

Pnxeni atino* nmnnliQ 1
Oi Sn. cnpllflo Conrndo dt Nlemesêr, flr,

Iia.winii 1.1 Biaslllriii d.i Foiihíci, Mllc .lco>i
nv. filha, do Dr. Moniles de lo«i Rios; a mi»
nina Lyiila, Ullm do Sr. AiiirusU) RcU. \

— Sonnln fnx Irrs annos hoje, Fila mfsnvij
nns participou pelo telcphono 1 dmn festlv.il
dlxondo que dá um vho As pessoas de sun ln-|
Umldnda. Sonnln <- filha dn nosso companhel-i
ro de rcdncçilo Mauro Carmo.

—• Completa bojo o sou primeiro aiinlvorsn-
rio o Innoocnlo Iluy, filho do Dr. Castro
Uoyniinn, medico cm liuuru',

••• Foz annos liontom o major Dnnilolrn do
Mello, d,i Drlftndn Policial, ucluulmcnto no
doscmpciilio «In árdua comiuissão do dirigir

Corpo do Segurança, li mnjnr fiandeira do
Mi lio. quo fui liuiibem da Impronsn carloru,
roccii.u muitos cuiuprluioiitii. dns c.v-colle-
g:is, compaiilii lios o iimigos,
CASAMENTOS
m ¦ ¦ * 1 1 m 1» —

ttoiiii-a-so innnnliíl, o consórcio do Dr. ir.iv*
cisco lúriiiunfcs Dmila., clinico cm Mnilurci-
ra, com Mllc. I.oiironclln Couto Tclles Pires,

lha du roronet do Exercilu Itnphacl C.leiueii-.
te leitos Pires c sun Fxnia. senhora D. Fio*
rishelln Conto Tclles Pires,

Os actos ci\il o religioso Rcrili) effccluadoji
na residência dos progcultorcs dn noiva, á run
Ollvli Mai.i n. .".'/. ,

Scrvlrtlo do padrinhos, por parlo dn noiva o'
1" tenente Thuinlstocics P.ics do Souza Ilr.1-1

sil o sua F.xiiin senhora, o por parto do uoivitf
o Sr. Daniasi. Teixeira o sua ExninJ .siniioif
D. Maria Isabel Teixeira.
SA&CiMKSTOS

O Sr. I.ívlo Pederneiras do Lima o sua «**•
posa, D. Nocinia do Mello Lima, tfitn a seu
lar nugmonlndo com o nascimento do sua fi-
Illll, quo receberá o nomo de Natliorclu.

— O Sr. Dr. Mario Pereira do Vasconccllos,
Inspector sanitário o clinico nesta capital, o
sua Exma. esposa, D. Marictla Sá Viaiina de
\* . ..........II».* 4*111... .1 . ....... I*--  O» *••
..... »><.>.)tl( -,..|... •¦>! «^ .••¦!. .V 11,1 ...I I l.hlll.l «|U

Vasconccllos, filha do professor Sá Vlanna,
tcin recebido ninhos cumprimentos pelo nss-
cimento do seu filho (Irnccho Aurélio.

-- Acha-se enriquecido o lar do Sr. Auto-
nio dc Souza Leão o de D. Amazites M. do
Souza Leão. desde o dia 2 do corrente, com
o nascimento de uma menina, que receberá o'
nome dc Flôrn.
CONFEREUCÍAS

Ilo.ilisa-sc ainaiihã. lio Club MilUnr, ás '.'rt
a incjn hora* 11 segunda conferência do Sr.:
capitáu do corvetn Raul Tavares.

Kcssn conferência o cominandnnlc Raul Ta-
vares dissertará sobre : 0 direito qne tem o
homem, por lei natural, da sun própria con-
servação pnra fazer a guerra; dc como cxisln
na natureza o direito da guerra; piimeirn.1
experiências dc guerra; priniodlos sociaes;
passagem da sociedade ás fôrmas políticas:
coino a guerra c conseqüência necessária da*
relações sociaes.

A entrada 110 Club Militar é franca.
— A conferenein dn professora muirictpnYI

D. Zulmlrn Amador, da União do honra brii-l
silclrn, foi adiada cm virtude do fnlleclmcn-
t.i do Dr. Luiz de Cnrvnlbo o Mello, prc»,i-dento da ordem scicntifica do Brasil.
f.OSClüiTOS

Mme. Kcndnll — Promolte sor hrilhnntís'
siuio o recital dc concerto da soprano brasi».
Icira Candidn Kendnll, nnuuncindo pnra .-inia.
I<hfi__ ás -.'I 1 2 horas, no salão nobre da Asso-
cinção dos Empregados 110 Commercio. A
festejada artista cantoin patrícia, sahc-sc, vem'
do fazer o maior suecesso nn Europa, cantnn-
<io com npplausos gçrnes dn critica nas cnpl-
tnes curopvas dc maiores responsabilidades ar-
tislicas_. A soprano Cândida Kcndall cantará
amanhã, o seguinte programma:

I parte — Hmndel, "Ária de Scrse"; Mozarl,"Noce di Figaro", "Ária di Suzana"; Rcy
Coloco. "Bercensc Andalouso"; Atuy \Vodd-?
forde Findcn, n) "iínshmiri Song"; b) "TiH
I vvolsc; llerbert Olivcr, "London Spring
Song".

il parle —- O. Bospighi, "Mcbliiè"; 1". Ura-,
pn, "Virgens mortas" (a pedido); 1 Sibeüns,'
(Vhivor'' ns. 2 e 4; Rnchinaniiiow, "•Çliiinsoií
Preiiijcr bnisei*; A. Messngcj*, Auidur
Gèíorgicairic; Paul Vidal, "Printcmps uou-i
vcau".
PIÇ-NIG

Por motivo do mão lempo o "pic-nic vti$*
limo" que devia rcalisar-sc no dia fi do cor-
rente, na ilha de Pnquetú, ficou transferida
para o próximo dia 12 do corrente,
r.XF.I-RUOS

Restabelecido da enfermidade que o reteve'
por dias cm sua residência, compareceu lioje
á Sociedade dc Geographin do Hio de Jánel-i
ro, da qual é secretario geral, o Sr. Dr. Josú'
Bniteux, quo reassumiu o respecliyo oxer-
cicio.

FESTA C0LLEGIAL

Rcnlisou-so sabbado passado, com todo f»'
esplendor no Exlcrnato ApparccidfiJ, snccur-
sal do Collegio Regina Coeli, á praia do Pia-
rnengo, unia soleinnidade religiosa,seguida dum,
snráo literário musical. Todos os números do^
programma tiveram rigorosa execução, reve-¦
laudo cm todos as uluninas uni apurado c in-
tclligcnlo estudo. 1" digna de menção especial,'
a representação duma finíssima comedia "O
pequeno banquete", na qual as suas pequeni-
nas interpretes se. houveram do fôrma a cau-
sar a admiração dos assistentes, salientando-!
so a menina Maria Adolia Guimarães, uo papel
do protagonista, que era a mais velha da*
suas collegas, com.12 annos. A festa foi pe-
Ias alumnas dedicada á sua superiora, Mme.»
Rosário Marchcsi.
MISSAS

Na matriz de S. Christovão foi hoje rcshâtt
uma missa por alma do Sr. Francisco Ei*-,
nosto da Silva Chaves. Ao neto compareceriiuli
innumeras pessoas da amisade da família a'
collegas do cxtiiícto. .'

*• •"•ütMb-"

Dr, líliSíva.-A^ríUíScs'1'^^::^
pelo Pnoumoihorax ~- Rua S. José 100, ás 2i
horas. '

iggtBmaaiMBatgBro&wraa^^

(56) FOLHETIM

Emocionante romance da actua-
a lidade, de Gaston Leroux •

2? PARTE
A terrível aventura

•M0-

l+I
;-- Julgava quo se chamasse "Tnlbocbc"? foz

notar o coronel, que decididamente, estava
muito bom informado.

Os meus jurisdiecionados só me chamam"Tal", desde 11 guerra.
12 ipor que?Por causa do "boche"! uivou Talboelio,

que Cstàvn furioso por lerem podido imaginar
que cllc tivesse tido medo.

O coronel tinha coniprohciidido. Houve uni
silcnoio prehhc dc cstupcfncoão. Os "mono-
culos" já não sc riam. O coronel tossiu:

F' uni gracejo dc muito mão gosto, aca-
bou elle por dizer, seni elevar a voz, c nisso
reconheço perfeitamente o espirito francez.
Mas, falemos seriamente, sim? Vou dizer-lhe,
senhor "maire", o que desejaria do si: quo vá
em primeiro logar tirar a bandeira dil "mai-
rio" o suhstituil-a por uiná bandeira allemã.

Mas não tomos bandeira allemã 1 foz ob-
scrvnr Tolbóchc.

Fabriqucm-n'n 1 Mande trazer todas as ar-
mas dos habitantes á "mairic", toda:-, está
1110 ouvindo, até o menor dos revólvers. Com-
prcliendeii?•— Comprchcndi.

—Contamos com o seu apoio nas requisi-
ções. O senhor lera que recommcnd.ir cal-
ma aos habitantes.

Kssa rocommendarão já foi feita,'

Ah! disso o coronel, voUnndo-sc para a
pêndula, quo eslava sobre o fogão: vejo que
o seu relógio eslá com uma hora do atraso 1

Perdão, a minha pêndula está certa!
Não; desde que Brétilly-ia-Còlo é iiclual-

mento uma comniuna allemã vigorará de ora
avante a hora allemã. Terá, pois, de adeantar
de uma hora a pêndula da "mairic".

lista entendido 1 Corbillard, ouyisle? ade-
anta uma hora na pêndula.

Quem c esse homem?
E' o bedcl-ineirinho, coveiro^
Coveiro, bella profissão, c cllc sc chama,

como diz?...
Billardl Somente deram-lhe o nppcllido

de Corbillard."Desde a guerra"? interrogou o coronel

Não. Depois da guerra, retrucou Talho-
che, que percebeu a intenção, só enterrou a
minha pobre mulher.

O pobre homem vae ficar enferrujado.
Lsses meninos são sons filhos?

Sim, coronel, são os meus quatro filhos!
São encantadores, senhor "maire"!...

Ah! ouça, disso o coronel desdobrando uma
larga folha de papel impresso que lho ou-
tregava uni "obcrlieutnnnt": emqiuinto trato
do assumpto, peço lhe o favor dc fazcr-lTíe
chegar ás mãos, no mais curto praso possível,

a rir.

as listas indicando-niic as quantidadfes dc mor-
cadòrlas em provisões que ainda existem na
comniuna, lacs como: tabaco para fumar, ta-
baco om rojo, charutos, cigarros e velas; -pa-
pel do carta, cnveloppcs o baralhos dc car-
ias, colliercs, garfos, facas e canivetes; lenços,
toalhas do anão, peças de panno, meias, piu-
gas dc lá; collulcs dc flanclln c do algodão,
ceroulns; punhos, suspensorios e escovas do
todos os gêneros; sabonetes, graxas, couros
o pell.es. Poderá, verificar aqui a enumeração
completa. Parece-me que nada esqueci!...

E repetia como quo ntachinalmenle: "Não...
não creio... não creio ler esquecido qualquer
cousa... sabonetes, couros c pelle;;... F. cn-
tãol vá, senhor "maire" 1...

Talboelio já dava uni passo om dirceção á
porta para retirar-se, quando o coronel loruou
a chamai-o.

Ah! perdão, sim, esqueci unia cousa, uma
cousa mesmo do certa importância... o quo
me o do absoluta necessidade "'para o nosso
sortciósihho"'...

Ao ouvir essas ultimas palavras, Talboelio
que. tivera tempo do recuperar as suas cores,
fez-se tão pallido quanto corara ha pouco,..Quo quer o senhor?... balbuciou elle...

Chame-mè: meu coronel!... isso me fará
prazer...Coronel!...

Não! Não !..
so dirigisse n um
lhe poderá esfolar

Mou eorone
tendo-sc..

Vou dizer-lhe o que preciso "para o nos-
so sorteiosinlio"... desejaria que mo dissesse
o numero corto, nctunlmento, dos seus admi-
uistrndas, senhor "maire"...

Ali! Deus meu! suspirou, por trás do
Talboelio, o dosvontur.ic.to Sr. Marécagc que
acabava de comprchender a significação da-
quellns palavras: "O nosso sorteiosinlio"!

Meu Jesus! pronunciou a irmã do cura.
Coração que suspira não vivo á medida

dos seus desejos, disso em tom dc chacota o
coronel... Ora! queixem-sc lá, "minhas sc-
nhoras" o meus senhores!. . Ku poderia 111:111-
dar proceder a uni fuzilamento geral cm toda
a aldeia, estava no mou direito! 13 satisfaço-
me com um sorteiosinlio.

'Mou" coronel,
coronel francez...
a boca.

.. disse Talboelio.

como si
isso não

submet-

"Conicnte-só coiiimigo, disso o "maire",í
será considerado um homem digno"!...
Isto fora dito do uni uiodo tão simples §•

tão claro, si bom quo num tom meio áspero,
que os corações os mais selvagens dos que oS-
(liu: nbi estavam não contiveram um certo frc-
uiito. Talboelio, na oceasião, era mais du qu8'
heróico: era digno do admiração...

Sem duvida a sua altitude impunha-se, pois
que foi elle quem "primeiro rompeu o ,si-
Icncio.

—- Sim, proseguiu, sou eu o único rospon-
snvcl. Si nina falta qualquer foi coniniottida,
teria sido do meu dever impedit-a. Uma falta,
foi commcttida na comnumn, inalo o chefe da
coinmuiia, o, assim, justiça será feita! Nin-
gueui poderá revoltar-se contra a deoisão...

A propósito, iiitorrompou subitamente o
coronel, diga-me, "para voltar aos assuinptns
interessantes'', não ha aqui uma fabrica da
pannos?Não, "meu" coronel.., Naturalmente
quer referir-se á liuturaria... Oh ! com certeza
o.s senhores não encontrarão grande quanti-.'
dado de mercadorias, nem do iiiaiitiineiitos, •
cm Brôlilly-la-Côte,.. Quasi Iodos os habitan-,
tes retiraram-se, carregando com o quo pos»
sui.im...

-—Era sou dever retel-os, senhor.1.-,-..
Ura! senhor, fiz todo o possível -para vt*.

solvcl-os a aqui ficar, creia-me!
Está equivocado, senhor "maire", foi fti

senhor quem lhos aconselhou a que partissem,
estou perfeitamente informado; mas, afinal do,
contas, ainda existe gente aqui, e os quo sai-,
iam não tiveram tempo do tudo carregar!...

Ha uma loja que ainda encontrará com'
todo o sen fornecimento, fez ouvir uma voa
hesitante, é a minha, meu coronel!... Quer':
que lhe forneça o balanço?

Quem é o senhor-?
—¦ Sou o adjunto o sou o phnrmaceuticc^,'

a minha pharmacia o franqueada a todos os fo»
ridos, qualquer que seja a nação a que per»,

onea 1:1!... i
Oli 1 senhor pharmaceutico, vejo que •

senhor é um homem caritativo o um valente!
Não! pronnciou o lio Marécagc, não so»

11111 valente... bem vè que estou a tremer co-
i 100 varas verdes... Mas. sei cumprir o me»,
I dever quando necessário!...

(ConíinihUi j
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Ü Novo Uciiuulit'. Fncil,Corto
c que Não Causa Dor Porá

Curar Callos
"üc:í-!í" c sem du.i.iü o rKir.e-

úiu ir.r.ia notável para curar e.-.lios.
Lt-.T.-r-e nj.ín.-is do';j f.i tres *.i.inu-
los para appücar uni pouco «Jo

StjcêãcsMatssKt txrrmi:
PENiAO —Pi.lia de Botalogó, 38/j

|j!cn. frcrlo uy IMvllldo do lligaíu» — Tclop sul í'^1 ^^*»^^^«
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j-»*-* \_^***^^ tos moilcinoj ~ lloin tmtnmenlo. Preços
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llllÉÍ!Í2Í3!:!Íai?ÉIÍÍ
füiilainlila tle Letorl.t Unr • |

iío Brniü

l'*drncçr.e> publltfas. «1I1 ft fj.icli.
íiicfio .lu (jiivorlui federal, /is 'J l _ b
nos nnlihndos A^ >'l liaram; f. tini

Vi*.condo de IluhoruJiy n. >,'>

Amanha ArtianhS
5io*1- ip*

1_^al

i
para a

PRESERVAÇÃO OU AURA
rjo?

Deflu:<os, Dores ác Garganta,
Latyngitc, 'Bioncli.tc?. agudas ou
cluónicas, Constipaçõt-s.Giippe,
Influenza, Asthma, Emphyséina,

etc.
U ensaio rie uma caixa das verdadeira *

PASTILHAS VALDA m,
Antiseoticas vos convencerá do |S§

sua MARAVILHOSA EFFICACIA H
Vendem seem todas ay phárrflH

I

_HSa^. K«/ ^jí. ^-'' /j^r®* |

11^3 m.icjiis (1 drogarias ^^
mÊM ACENTns GÕüois \^S
j^fe Ferreira Nswkamp & fa&

jf_Üf Rua Gpnora. Günara, 1!» !SS|
IIS RI° DH IANHIR0 Ptfl

"Fu acabei com todos 01 mces
cnllon rom "Gcta-lt". Aijora

eu passo tnnihem ur-nr .«a-
paloa menores."

"tíetSrll" rn qualquer caílo. O
cr.llo eslá então condemnado á mor-

j lc com a uiesma ccrlcsa com fjuc o
|sol tirilim. O ealló começa a r.iv.ol-
I lecer nos dedo., c cae por si. ii'
|o novo remédio simples, fácil e cer-

lo pr.r.i c.ir.-.r cllos. Não ha nada
para rjrudar-se com as meias. Os
cnipiastros on calços commumnicn-
ti* vendidos ínzem o-> callos fteoràr.
iiifliiinmani os callos o causam dò-
res p"ncsr,3. Com o i-.ro dc "Gsts-
I " ino ha nenhuma compressão ou
dôr. Não ha untruenta íjv.c irriti.m
os dedo.-, nem atadurãs qne fazem do
dedo um verdadeiro embrulho. Sc-
ni possível livrasse ik callos sem
o uso de facas, navalhas e tesou-
ras periRosas. "Gcts-It" nunca fa-

jlbi1.. E' livre de perigo e nunca ti6c.
Experimente "Gets-Il" hoje cm
cülioí, vcrríigas e callosidades.

j Fabricado por E. Lawrcncc í:
ÍCo., Chicago, Illinois, Li. S. A. A'

A* venda cíií Iodas as pharmaclas e drogaria? SS?1"
L. , , U-i HaRAUJO FnEITAS & C.

DROGARIA PACHECO
GRANADO & C.

STADT (V1UNCHEN
iloítaiiriint o b.ir nn nr li\ro

ll.ije nu pintar:
fl. .•I--I.UII, linilo.u iwiiln au saurenor»

innrt.1, Piicl.e.o á Mi.ilnlc.l.i., pvlto ic
¦ ai 11.'in de liica.»sú, perna de vlteils.

Ceia:
Cn j.t i'*pcciiil| tupi.'. l'uie*tion, ostras

Ironi-, ciiin.n".» t.iir.i.l.', |i(.-cmliiilini:,
«ilveir.i do .iiiir.tVe., peni cu.n i..r..'Z dn
1..111.., liilininbd. filbuicí .:•¦ pombo filei o

Au.iuthn nn nlmoço:
ijirtiiti .1 IiiiIiiui.ü v peito ne vilílln

e'o;'.:.ln á biM-ilcirn.
Subi- puta fiimiliiis o pit.inctnii parti-

ciiliircs. t'.»..nde tiirinro |.aru banquete;
nn nr livre.

1, Praça Tiraclisntes.l
TKi.nr-1, ac~, centiial

O propriclnriu, A. Motla t'.a-lo:..

LOTERIA
1)15

SPAUL

DINHEIRO
Emprcstn-se sobro jóias,
roupiis. iazendaa, metaes,
pianos, moveis o luiio

<|tio rcprosonlo valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TKLIiPllÓNÍUaT72NOin'I3 —

tiaraiiliila polo p.ovçrao do
estado

AMANHA

FUNDADA KM 1012
C it p 11 n 1 rcnllsfido Rà. Soòiooo^ooo

(Auturicoda a funrclnnar cm toda n itepublicn)
naiciriro» |'..\M:«i DO CO.MMIIIti.IO DG POIlTO ALi:»Gltlio BANCO PELOIESSC

SEDE -PORTO ALEGRE
Sorteios Mcnsaes - Contribuiçfto 10$000

PEÇA Vi PRÓS EííTOS
Rua tia Qtssianila n. 107-= I'.' andar

RIO DE JANEIRO

AGENTES— Acccüam*sc, dcsclo qtie apresentem
hoiis referencias c fiança,

V£KV__i2t__S_K«TiMa!V_^

LUSTRO AMERICANO

Poi 15000. rm

Oi pcdldon do hllliclcs da !i*d>«
rloi' (levem urr ncomparilunlo^ tu
liiiiis 600 r.''i"> para o porte «lu C..-.
rclo o dlrlfildos nos nucnlcs r.rrac^
Nazarctli á C, rua cl«i Ouvidor?
11. Hi, caixa ii, U17. Telcg. l.US»
\'EL e na casa F. GuliiiarÃes, lio»
surlo, 71, es.itiiiiit.!.. beco da» Ctu.i
collas, caixa tio Correio ti, 1.273,

Vendem-se
Jol.if, n preços l.aratlsslmo»: rn

rui. flonçalvcs Dias !!'/

JoÉerü Vafenihn
rclcphnno D l'IM ('.riitrnl

V. iv I .»

para dai um lustr.. brllhanln o rápido em tndos 01 en(;omma»
1I01 ...rn ianiGollarliihos,punlios 1* peitos de
Camisas, sn.11 cniiirci^i du tbi\« n«'in ocçiiodu -ni; o-í«
iniiinviilii.fo prcparailu mio contoin drotais (|"" sejnm projudi»
dias a.i- l.'i'id .-, pelo riuilinriii, .'.insorvil-us poilelldi. 60 cn-
poiifunir n peça mm* Ihia u dcllcidn.—A' veudti c.-;i lod.13 cs
Iniiis da r.'ii.i;'..'.!i-, loíiçns i. nrj.inzens.

ltr-íí

Por /j$spo

Bilhetes ú venda cm iodas as
casas lotcricas.

tAberto tinx 7 liorns ila !
ntniiiiã ás 7 e/.'i nailo) I

J. LIBERAL & C. I
MHWHKVW*?'. B-B-M-EflM

BENZ01N
l'.:ra o ciiilielliVJiincntu do rosto c

dns mãos; rclrescn
a pello irritada pela navalha

Vidro HSi.uti Pelo Correio
r.SuiiO

Perfumaria Orlando Rangel
icmamtfm*92*mv*ax**rjTumi*7.i -•j-**»'i-»'_'iv*-kí_*í*i

sés vQiiPQ&QVtTi&nití,
ihtíppeaifa

W(*$mit ^tJA TH iOPíiihO OTTOM 152, loja
r"in-w»«iwTm

8» rL*l* aili|uiriili. "ii hereditaiiii cm toiliis ns
ii,,"..'.!'.. slai;úe.i. Ulieiininlbino, Kezc-
nm-, Ulrcras, Tumores, Dores mtiscii-
lar."< n o.--car-, Duros do (:a!ic.;:i (10-
ilur.uii, ot'. e tiida- déiwa- rcstll-
.nulos da impurezas dn sanjçue,
cuiiun-so Inlinliveimcnlq cum o

Unico que com urn sú Irnsco faa dcsnppnrecãr qúal«|ucr mnnilc
rolho.- r.r.03 ns reieiçfies l!in (..•da., ns pliarmnc.ai.

Prisão dc véntte, dores de cabeça, digestões difficeis, laka
de áppetite, enjôo, zoeiras nos ouvidos, mollesaj etc, nr.o

existem para quem usar as

ESCOLA HO!
O Curso Norma! de PrépáP-toplos, o:de maior j

freqüência c o dc mais notável corpo docente da capital, com ,
a costumada seriedade, inicia aciualmcntc o CiJ(f.Sí2 ES-|
PECSft.L PARA A E. HOKMAL, a mensalidades re-1
duzidissimas c- a cargo de distíneta directora c completamente
independeme do curso de rapazes. — Ü5'i*guayana 39s
!• attdias'. -- Informações de r.j. ás 19.

RIO DE JANEIRO

:^mmmm^tm*m^
T O S S E
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, amiga ou recente.
Vemle-ae em todas as
pliarmacias e clrociariaa

í""f '"si Energil poderoso tônico
2g_«g Novo í.iiíi-rheuinafico
jp*»1,*^ línergil ciepurativo agradável

Rei elos laxatiyos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

«¦rareara
mualnam

«¦OM

Á.- venda em todas as boas pliarmacias1 c drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & C. o Araújo Freitas & (l.

Leitura Portugueza
Àprcndo-so n ler cm "0 liç.íies (dn

r.riá liorn) pela ai-lc rniiriivillin.-a do
grande imnin Ivri™ .'o."ío dc Drlis.

Vnnlndo o. inc.miuifi, <¦¦ iodos aprendem
^m 80 hçficí, hn.iinus, sonlinras o rrn-
iiiwna. i'l:ipiicndures Santos Üraga o Vio-
letú Üraja,  

s. JOSU' .r)2 —-

Fugiu da rua S. José 79
um Fox Temer, attende por
Tupy; tem uma mancha picia
próximo á cauda e o^ lados
do locinho picto; gratifica-se a
quem o entregar.

GAFE' SANTA RITA

FUNDADu EM 1906-

Director c proprietário: ¦- DR. OSWALDO EOAVENTURA}
^ulss diurnas e noctupiisas

(tUHSOS OE PREPARATÓRIOS G CURSOS INTEFiKiEDIARIiO
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
»r. JOÃO r.tBElUO, lente do CoIIcrío Potlro ll.portnguez. lir. AlilllCIl TllIItr/; j nun,io Acio 11. 8l;tclophono 110 i Norl'lento 

do'Collegio Pedro II, niatbcmatica. Dr. GASTAO IIUCII, lente du Cidlegio e rlln Marechal Hoiian»,'."2. Tcicphon
Pedro II. fâincezc bi-tmia universai, Dr. MUNDRS Dlí AÍJtllAU, lontc do Collegio,] ( «*(j jVortc
Pcdrcitl, latim Dr JOÍU.' MASiRANCfOLI, iiudioii assisleiro dn fiiiiuldinl.: .Ioj
'Mudiüiiiii, franecü. br. MiiKOKI, PliltlilllA DA CUiSIlA, coniit-iiin prnfiyífir, pliysin. j
ocliiiiiica 1'iíifcsiior'CUIDO MONTOUTH. da UiiivcisidadM de Pçnusylvi.nia', ({cii-
gráphia o ingiez. OSWALDO UOAVK.NiURA, medico e director do Eiternato,
tnathematipa o historia natural,

Riaia Se%e úe SvlembvQ. .70

iSÍ

FOCILLÍ
Poderoso altoranto nutritivo a rcconstiluinte do ay=tema ciicepiialo-racliidiano

EXClíUSJVÃMENTE VEGETAI»*^.\xa 
àa $is&üm_..(ia, SZ—^Cia 

"Rwbaos •SVwcs, _S^
"_.\xa àa Quúauaa. 'òl 6 rua Üvícwos avives, \2.2>

áes Srs. tenistas
A Agancia Pestana, como nosann»san-

tcriori^, niicnrregii-se de tuniiir n domi-
ciiui iio-la nipiliti a bagagem dos Srs.
Vcraiiistiif, c entregar Inmiieni 11 domi-
cilio cm Petropnlis, lriilnir;;i), Campos,
li.:!J.. Ilii.izontc, Juiz de Feira e Sim Hnii
lo, a luxas muito roduzitlns o i.or con-
Irnto com n Central do l'.ra-il ti Leo-
poldinii, nssim como pura ns estações dc
agiiit'', (laxamliú, Lnmbiiry, Caiiibuqnii-i,
Caldas n nutras, vciiilcndo.bidintns' parn
liulas estas cslnçõns com direito n 11 Im—
timnnfonos freio* (In bngiigeill, o '(cites

pura os nocturnos da Central c Leopol-
dinn.
65, rua do Carmo, 65

Tclnphono "í'2 Contrai.

rz^aano<mi*mi^***\**&t*rn*m*r*ma^ÊmÊ'mmm~ 
CSTOMAGÒ, FIU4D01 INTtSTINOS

l.ieyslòes difficeis, asiu, gastrites,
niilerilns, prisão dc ventre, uiúo l.nli-
ln, dòr c peso no estomiig'1, vômitos,

| dores do cuhcça, rurnin-i-e com 0
Hlixiroupc|ilii'o dn prol'. Dr. Uciiigin
do Abreu. A' venda nas bons pbar-
m;...:iiis o ditigiirius do Itio o ilns Fs-
lado?. — Dcpo-it.) -- tü, Hua Ia do
Marco, 10. - hio.

TeiFs Bier
A cerveja preíerida pelas Se-
nhoras (leve e saudavelL

Introduzida no Brasil desde
1865. Premiada na ílxposição
Universal de Paris em 1880
com MEDALHA DE OURO.

Rna EUacbnoio 92
antigo Cervejaria Logc-3
TELEPHONE 236I

sins 3 piiüiii
FILIAL DflCASABARROC S

Ru;i «lo Rosário i»5 entre Qui-
tantln c Avenida

Telephone 3.972 Norte
CASA MATIU7. Htm .Io llnspiciu 181,

('iiiibi da um ila flonreojiio
Telephone 1.256 Norte

Ainnnlin no nlmofii'
Salada de frios á portugueza;

bacalháo de forno á biscainlia
c rabada com caiurti.

An jiiiilar:
Sopa de tagliarinj, peixada á

moda das illias e lagarto de
vitêlla com pirão de batatas.

Todos os dias; peixadas, ba-
calhoadas, ostras tresças c- caça.

Garrafetra exccllcnie c chopp.
Sabrcmcnis dc cozinha variadas.

Manoel Fernandes Barrocas

asRêOüiaooras-iíiíãftr
DUAS A' NOITE

EíTeito certo e suave—Vidro i$5oo
fe__agt_3sqj_____SB__^^

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QMTANDA, 72

\ H'VTA ife c

tpinlípier qunnlldndo do joms vclluts
.'om ou sem po.lra», dc (jtlnlqiinr valor c
caulelnsdo nMniiln dc Koccorro»; piijín-so
bein, na rnii Ciui.rulvcs Dias n. 117.

Joalheria Valentim
Tcleplionc QUI Central

DJnnteiroeCompanhia
ARMADORES Ií BSTOFaDORES

Completo sortimento de to-
dos os artigos para ornamen-
tnçfío de salas. Tapeçarias e
moveis parn dormitório, sa-
Ias ele. jantar e salas de visita.

Preços .sem competência.
Rua da Quitanda n. 29-31

Teiephoiie I.99S Central

A NOTR£=DArVI_ DE PARIS
Orasiâes safiosos em toâas as

secçõds a preças $®m p
QmíiivB e

GRAN BAREROTISSERUJ
PROGRSSSE

iosc. Wlvti\xda"_)üm\wi\).(va
Lart|0 S. Francisco de Paula, /.í

'í kjj.thoni: asii :-rorvTsi
O ninií confjrtavcl lali.y, cczinba

prim.nosi., .'•!.':.-.
ArniriV.". rio ;'!; )i*fl

Salada de anchovis á liespa-
nliola, papas (\ transníontana,
cassolct ao Progresso, choti-
crouic garnie, peixada á po-
veira-

Ao jantar:
Perna ár. vítolia íí americann,

frango íi Marcngo, inlioke-;
á italiana, ostras frescas, gu
lasch, frios dc Pclropolis.

Caprichosa garrafeira
Concerto Dito de Cytbara

CALÇADO 
~"

Trawessa S. Ft*an-
cisca de Paula 3K

E' a casa que sempre tem
novidades cm botas e sapato;
para senhoras c meninas; ul-
limos modelos, os mais chies,

¦vi

Chapéos dc sol c bengalas
0 mais variuito sortimento encontra-
•<* nn CASA PAlIllüSA, praça Tira-
dentes n. (1, junto á Cninisarin Pro-
Srcsso.

tí. p, — ffcsla casa cobrem-se
.'bnpéos e (hsom-so coiiccrlos com
rnn.dcz a ncricicão.

WS lll

Grande deposito e oSiicína de moveis e col-
chftarla, tapeçaria'; louças, etc, dormitórios es-
tylft allemão, ul.ima moda, SUOfeOüQ; mais bap.iío
que qualquer outra casa: salas de jantar, 580^; ditas de visita,
estylo de grande encho, de 150$ a 180$, (estas mobílias são
estofadas); capas.para mobília, nove peças, 60$òoo. Peçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas; IjeáO dos
Mares na rua do Passeio n. ISO— fLargoda Lapa).

Ficarcis mm o corpo n,!ia quizerde»,
com n tratamento nni.-.j o p.uiiiilido <U
Mmc (.'.Inra::. Bxtnifção dc jicbos c em-
bellcjüuncnlo rio rosto.

Carioca n. IIR. — Das il ás 10, 3ú
trata de scnliorns.

w-f]A'l

ROTEL AVENIDA
O renior c ninis Importante do
Brasil. Oectipando n inelhor si-

tuacúo cia

Avenida Rio Branco
servido poi elevadores clcctricos
Kruquencla nnnunl rio 20.00Ü clicn-
lis. Diária completa, a partir üc
iOSÜUÜ.

Erid. Tcleg. — AVENIDA
Kit) 1)1- .lANKltlO

i _i(ifiWin"Wiiirft-*n-M-fi-rwi(i umatm-wr.<ii-MWiir_iir11 fi,wrãnmmMm*-*****wmi%**w*M*w**w*,MmiLmkWÊÊÊmmS

|M'STKE-
ourives 37

TEL 3666 NORTE
Amanliã ao ãlinoço

Mocolóá portugueza.
Tripas á hespanhola,
Cangiquinha com leite de

coco.
Ao juntar :

Crout-au pot.
Camarões torrados.
Marreco dn cnbidella.
Todos os dias ostras cruas.
Boas peixadas.
Bacalhbadás.
Sardinhas nas brssas.
PREÇOS 1)0 COSTUME

CASA MORENO.
1044, RUA OA BMIA, 1044

(Bello 
'.¦'.¦Horizonte)

Preterida pelo E::tiio""hr."l.)r."~l.iiii"i(.'ii .Silva, lente da t".'i-
cuidado do iMedicina du üoilo llurizonto, .ii-põe dc bem mon-
tada olíiciiin pira 'Onrorlus de óculos o pinco-nez, e avia

tambcin qualquer rcociln
—'•-MATRIZ Nit KlOiiE ilANEIRO—

1.12, rua do Ouvidor, 142

hVM
Com os preparados para -.51

pelle. Usem só a PKItOl.INA US.M.U.- i
TB, líiiico que adquiro ••¦ conserva
n bcllczu dn cutis. Approvadó |"'!';
lu.slili.lo dfi ücllczn do Paris o pre- i
miatlo iiolii Exposição de Riiiano, Pre- ¦
ço 3$PPQ.

l"nconlrn-sn á venda cm Indn3 oí
jitrfiiinnrias aqui o cm S. Paulo.

S. LOURi.S_ÇJ
HOTEL CENTRAL

— Proprietário- ,Ti>só Juslino Ferreira -
riodo i':il MineiiTt -- li*'.it'lo

dc Minas
A estação de agitas rnnis proximv.

das grandes rápilaas doS. Pntilo c Itiu.
Inlòrnii.çÒes : rua C.lnpp '.' oS José i-

PIO Dl! JANEIUO

VT* Tia

A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-
ln pela Kiictild.ido do McdLdiijt dc Hio
dc Jiiiuiiro, com lonjjn prnlien. Traba-
lbos garantidos. Consultas diariamente
Ginaultnrio, ma da Quilniidn ii. 4H

l.Er
Pôde V S. lei esle aviso, cnllornriilo-o

na distancia dn «'4 poilegadils'' Si liüo
pédo é porque seus olhos eslão fracos o
[ni'i:i.-iii!i do lentes Queira diritjir-so a
riinela Assembléa n SO CASA HOC.IIA,
qtieoxiiminu n vista grnliá c vendo óculos
biiridos.

«MWBaswBO

lim Oümantiíie
Pm oceasião do tiT.nslerencia de casa

da rua Viscnnilc de Mnriuigunpo 18 parn
a avenida Muni d.* Si '10 A, vendem s
chapéus ebies parn senhoras a 158, 18$
e ii)*.;, preço do reclamo „õ durante oiio
ilins.--i'oiepli C fjTõn.

¦ tr-r?"'y-Tiit'TêJ:T'~ '$**Z*íy
i k»*—.«_.,? \S \./V

¦fe-é S/V V\

ÍkxWVv

, CSM_!StCw!lM__

tnãlftS
K Mala Chincza. á rua do I.nvrndio

n. 01, ó a cnsn qne rnnis barato vendo,
visto o grande sortimento qne t..tn; chama
a ntténçân dns aniibinos liuianlefl.

li (ladeiras telhas
dc ásbssro

mmmf
>l víilioalí_ard:&~c.
V —

JurivesiiÇi-RiO

Th@stro Carlos Gomes
Grande companhia do sessões, do

Eden-Thcatro, de l.iiboa

Empresa TF.IXHIRA MAliQUES
Geren.dn de A. Gorjfeo

HO«TE KCOJJS
Duas sessões- Duas—A's 7 3/4

e t| S/4 da r.uilü
Dom imnonenles ospcctaculos

com a celebre, querida o popular
rovista-fanta-ia em dous uctos

c nove quairos

MARÉ DE ROSAS
0 maior exilo dosla « tournée »

Compéres : Zé l.erius, Curiós Leal
Pinlasilj.;o, l.liiz Bravo.

Toma parte Ioda a companhia
Sumpluosoi scenarios -- Luxuoso

gutria-rüupa —Apiaraloía. emin
•a-sr.òne 3

i!«!;s e sempre ¦
[SAS

MAfiB' DE RO-

•¦..SsseaKa- .iseatPG S. dose
Errtpi e Paschoal Sojrolo

Compantiii. nacional, fundada em I do
inibo de 1U11 -Direcção sconicu da
ectot Ilduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, Ju-é Nunes.

CASINO-PHENIX

A mnier victoria do llieatro popular

hojê~~"hoje
0 du outubro do 1010

Tros ícssôes—As 7, 8 'í/.l o 10 1/3
ií", tHa c II)1 representaçõc» da revista

de. coítumes enrioens cm dous netos,
nove quadros e duas luothe 'rs. oriRinui
dos conhecidos cscriptbrcs K.NACIO líA—
POSO o tlUSTIElt JUNIOll, musica do
inspirado rhaeslru PÀULÍiN'0 Ü0 SABBÀ-
mk.yhj

0 PISTOÜO
A perj de maior suecesso da actunlidado

O espcetaculo começa peta c-liiliicão
da libus oinèniálòartipUicos.

TIlliA'J'KÜ PEQUENO
Unico ihndtro por sessões que fun-

cciuna na Avenida
HOJEêe_____eHGJE
Sc^iinda-fcirn, U dc outubro de 1010

'!• sessito, ús H liopi-r-2' sessão ás
lll horas

Eslrúa do nclor JOÃO lUlUlOSA
Primeiras representações

Entre a cruz
e o caldeirinha

Finíssima c espiriluusa rnmerlia
nn Ires nclos, de IIOIIKHT DU I'Li:it.S
e CAILI.AVKT, traducçãu c aiiaptaçâa
de Hcnaniuiiiiti.

A necão passa-so na Bretanha—
S cniirios de Jayme Silva o Atignln
Lazarv. «¦Mise-on'iscôno» do JOÃO
BAttliOSA.

Amiinlir.-BN'THBACBÜZ E A CAI.-
DKIM.NIIA.

Accc;liini-Sc cncomrnendiis nelo te-
lepbono r.Oál, Central.

THEATRO RECREIO
Oomiiiiniiin ALKXAiNDllB AZRVüDO

.. Tournée s Cremilda d'Olivoirn

HOJE
nut i

HOJE
nm i .

A's 1 Í1/.1 e 9 8/4
Êxito fibsoluto

piwj
Brillinnte civaçSn dc CHKMILDA

Ivoi.DiaiiA. ANTÔNIO SERHA, cn-
graçndissinio no iiriilagnnlsta,

Amiinhã —A's 8 o ás 10 — 0 CV-
KAIUO.

A seiruir n comedia ingleza de Pi-
ncru-MKNTIRA DU .Mlll.llíili.

PXIIO AliSOLülO

CAKAIUÜT HKSTAÜUANT DO

J

CbUB DOS PObITICUS
HUA DO PASSKIO N 7S

0 melhor dóltiodo Janeiro — Recente-
mente roiormado. 1IOJI-P Iodas as noiler,.

ESITO GltANDIOSO. Soiréns iirli-ln-.a.i
e.m que liiíurani anplaiididas artistas.

LA IlíHHÍA, a rainha do b..i!e liespnnbol.
LA MOItUClIA. a graciosa cantante

tiilr-aigentma.
LA N1NRTTE, som rival cantora rranceza.
LA GAÜTIillílt, verdudeira bailarinu

cliissique.
LA DEIXA MIM!, cantora íi voix.
t.A VALENCIAN1TA, coupletista bespa-

nbnla.
Grnndo suecesso do celebre o popular

calinreticr brasileiro (unico no generid JU-
LIO MOItAHS.

HOJE, mandes estréas chegadas dc
Buenos Aires no vapor í Dhito .. : IDA
n.WVVh. cnnlnni Ivricn itnlo-franceza
e ÜSTELI.A LEVANTINI. lyri.a intarnariu
uni. Tudosestos !ir!i-!i!s ?ao ninlratados.
pela Empresa PAItlSl-MOLlNA.

Êxito grandioso du or-lieslrn de triga-
nus, dirigida polo popular Pir.KMANN. A
mni.» harmoniosa. A.lc, Elegância* Del-
ileza... Mu-.ica. Flores,

K__a-ai «wwínsrwa-ai i

THEATt.0 REPUBLICA
Empresa OLlVLIltA .'.-.

QUIiNTA-FEIRA, 12
A's S 3/.1

RECITA DE GÂLA-Gsirêa da ceie-

fatiaÍa^miris
(Rainha dp translormismoj

400 transformações numa noifn !'!
'.* pnrte-UMA FESTA EM T0KI0,

tOii Irnnslorniações!
2» parle* - LIÇÃO DU TRANSPOR-

MISMO ITALIA-Cántos dos borsa-
Sílieri.

?.» partc-GRANDE THEATRO DF.
VARIEDADES.

Aos domingos, o inalindc? t
Preço- de sessões ¦ Onmarotos c

frizas, tr.S lugares distii.ctos, "S ,
cadeiras tle I-, CS; balcões, ?,$ r
íS; galerias num.irudus u entrada
geral, l$0llü.

Cabaret Restaurant do

CLUBIV102ART
A elegante honbunniore da rua Chilcj Cl

Todas ns noites, ás t) horas, fucccsso
incgunlavcl da j tròtipe p conlralada oü-
piessiininnte para c.-le cabaret om Siin
Paulo o Buenos Aires pela Agonciu Tliüti-
Dal liiüicza

A sympalhica cnbarclièrc (AURA
0RETTE.

F1.0RY, cantora 1'ranccza.
LOS MlríGilVlNÍ,
TRIO KANIilWSKY, bailarinas russas,
NINEI IM, cbimteiise frnnçnise.
Ül.liA 1IRANDINT .

Variado i orpn do l):iilc sob a dircecâe
lo prolcssor PAULO.

Não precisa dc reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAI,

Rua Tlieoplíiíó OKoni n. íi*

Tolcphono Norte

l_ai-_i_aKn-3i2icí__n_^^

Granílb comniiiiliiii 1.1'CII.IA PERES- !
I.Ei.UMI.DO FIIOUS

I10.IE-AN ; l;2 o As fl 3/J— HOJE I
0 cngrnçiidissiiiio vniidevilie em Irei i

nrtos,tln CEOIIIIEH FHYDEAÜ.arrauio 1
Luiz Pniineiiiiii '

A Duqueza das
Folies Bergèresi

A Duqueza, I.ueilia Pores: Amold.
I. tine.-; Jiivelial, Alvos.da Cuijb».

Aeçào cm Puris. AeUialnlr.de. Mo-
biliario du casa Morena Mesquita

Esta peça, COMPLETAMENTE NOVA
PARA O BRASIL, k a continuai»
«In celebro LAGARTISA ¦• vne á scc.im !
com lodns as esigencias do oripinal !
Iranr.cü, nãu lendo a n.uis leve oaea*
hrnstiladc.

Orchestra de iríamos ml. a direceno
| uo prolessot brasileiro ERNESTO NERY

Amanhã, ós 8 e ns li) hor.is A I
Df'i.ii:t:/.A DAS I-OIJES BKRÜERES

Qilintn-1'mrii, VI, dia feriado, -. iíh- [iince .-i> i l/i
cn_!raws3Ba3rercr-_-!K-="jf

;'¦'


