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O ACCORDO ENÍRE

HeSíéíi
Is jgiii Queixam-se los isiliii

x noite de honlcm clojinva n nlltiidn
¦isiinihln pelos presidentes dos Estados do
Paraná c dc Santa Catarina, «pie decidiram,
aceitando o laudo arbitrai du prozidente da
Hepiihllen, pftr termo ao lltljlo secular en-
tre o. dois líslndos.

o ejnjío é merecido.
Ila nm real espanto, quando se sabe rpi<>

í in. Paraná que se fazem atualmente ma-
iiifrstiVn'cs conlra o ncnrcln. Sem mesmo
rnnhecrr-lho as ininucias, basln ve'-r nilJdn-
mento como a queslão se formula.

Jlnviii. lia mais do um iceiilo, uin.-i pre-
tri.çiío (le _Sanla Cal.irina a e-.-rla /mia chi
Paraná. F.-ilhiirani acordos e- negociações e-
o litiji» loinon fóriiin jmllclnl. n Paraná
icrc ,i ilefentlé-ti) ns nomes iniiis ilustres da
advocacia hia/.ilcir.-i. 1'ndc-sc illliljiiuii- como
c->mi ilcfeza Ini fúiln, nán sei e-nin a inalo.'
i-íimpelcucia comei eenn a iiiulor paixão,
«punido 'i- lembrar i|tie um chis defensores
elo 1'iii-aiui foi nc|tiele «jiu- se pude chama.'

mais ilustre d"s paranaenses conlcniporn-
uras: ['haldlnn du Amaral.

Veio um di.i a sentença final — c, apc-7.it-
d,, toda a defeza dos seus advogados, o Pu-
r.-iaá perdeu. A sentença custou a ser dada,
mas, ao cabo de in ti meras peripécias, Ior-
iiou-se eoiua julgada, sem mais nenhum
recurso legal.

Oi-eni os paranaenses que ela foi Injusta.
Como, porém, é necessário cpio haja no pniz
um puder para decidir em ultimo recurso
ns questões (ic justiça e como esse poder
pro fei í n a sim sentença, toda discussão n
tsl respeito é oeioza.

Nu cmtanto, o Paraná organizou uma re-
zistoneia revolucionaria conlri a execução da
sotilcnça. O Governo federa! reprimiu ess.-i
verdadeira rcoltiçitn, dc um modo muito
frouxo: pri.rie-iro. pelo detestável nulodo
sempre seguido cm tais ocaziões c qne cem-
sisle em mandar para os locais conflagrados
punhadinhos de soldados, que são, cm cera!,
balido.: depois, porque havia uma certa
pena dos habitantes do Paraná, cuja iusnr-
reiçuo tinha cntizns nobres.

Foi jiara acabar e-oin es:;.-- eslado dc coti-
pas f|iii os nrezidentes elo Paraná e- Santa
r.-it.irinn sc rczolvernm a ru-r-iiar n arbitra-
.icfi» do presidente da llcpiibiica.

Ora. iiiian-lo sc saiba que a nrbiir.ijein
do prezitlcnle consistiu em diminuir o ejue
a sentença dn Supremo Trilninnl linha dado
h Sanln Catarina, fica-se admirado que não
seja esta que proteste e sim o Paraná I

II.i. em lodo esle cazo, uma profunda ir-
regularidade, Si «i Governo federal cpiizcssc
cumprir o seu dever ele uni modo inflcxi-
vel, o que devia era fazer executar a sen-

-in.-a du Supremo Tribunal lal qual foi
proferida, sem a mínima atenuação. O pre-
ceeiente, quc agora se eivou, ha ele talvez,
uo futuro, ter imitações perigozas... Esta-
belece-sc, pelo recurso ela ilc/.ordeni armada,
uma ultima instância para rever, pelo podei
executivo, as sentenças finais do Supremo
Tribunal.

I" não se vê bem porque amanhã, si um
litigante recuzar-sc a entregar a outro um
metro quadrado de terreno dc que tuna
sentença o despojou, c rea.iir. armado, não
ha de pedir ao prezidenle que intervenha no
.-•ii cazo... IJ' cerlo que um metro quadra-'dó de lerreno sempre reprezenla um pouco
menos quc aquillo que o K duelo do Paraná
tem dc passar n Santa Catarina... Mas o
qne faz a beleza e a majestade elo Supremo
iTrihtinnl e'i epie perante ele comparecem en:
Inbsolulo pé t.'c igualdade tanto os Estados
mais poilerozos como os particulares mais
humildes. Mandar a força armada prestar
anão forte para a execução elas sentenças
,contr.i iim particular c adinilir que um Es-
t.-i.-lo possa recuzar-se áqucln execução —
•Jifio está cerlo.

Km bom direito, não lia, pois, duvida que- íi única atitude verdadeiramente constilu-
cional do prezidenle da íttvpublien seria a
da intranzijenein absoluta, fazendo respeitar
inIcifraImonld, custasse o que custasse, a sen-
tença elo Supremo Tribunal.

Houve, porém, um acordo, o prezidenle da
flcpul.-licá aceitou o papel de árbitro e deu
:i sua sentença. Ora, desde que essa sen-
Icuça diminua um milimclro do território
que o Paraná devia entregar n Santa Cala-
rina, c Paraná não pode deixar dc ser grato
no prezidenle da Republica por esr.e rirezen-
le, por esse. dom. Porque tudo o que a sen-
tença final, irrevogável, passada om julgado,
concedeu a Sanla Catarina, era desse. Es-
Imlo.

.\cssns condições, si ele algum lado sc po-
(lèriani hdmilir queixas, seria ele Sanla Gli-
iitriiia -- porque o epie o laudo dn prezidenle
llie tira sempre é mais do quc um milime-
tro... Muilo mais I

Xão se compreende, portanto, que seja
exatamente no Paraná que procuram cre.ir
dificuldades an acordo. 15' exatamente lá
onde ninguém tem direito ele fazê-lo.

De veras, ,> que sc. deve eiezejar é quc ve-
nhn a haver nm prezidcnl'! ela Republica
com a força suficiente para obter ri revizão
da nossa divizão territorial. A larga zonn,
que o-leve lauto tempo com o Paraná o vai
passar para Sanla Catarina, podia tnlver.
fornecer umn espécie dc bnze para de fiitu-
ro sc fazei-- a fuzão dos dois Estados. Dessa
zona, onde vão viver como catarinenses os
tfuc linccrriih paranaenses, podia partir a
propaganda para que o Paraná e Sanla
Catarina se reunissem num sei Estado, que
PCi-ia*dos mais ricos e prósperos da União.
V. o mesmo haveria a fazer cm outros cazos.

Mas os inlcrcsscs elos poliliqtiiiilios locais
treme de horror diante disso, não porque o
réspalivo patriotismo se alvoroce, mas por-
que serjn precizo reduzir o numero ele sena-
dores o o de deputados. Sncrificio horrivell

Não é, porém, disso epie sa trata neí.le. mo-
inenlo. Nesle momento, ns paranaenses dc-
vem ser gratos no prezidenle da Republica,
porque lhes diminuiu o sncrificio imposto
pela sentença do Supremo Tribunal c gratos
lambem ao próprio governo tle Santa ():<.-
In ri na porque, em vez ele pleilenr a execução
integral daquela senlença, aceita a solução
conciliatória elo Dr. Wcncaiiiriu llrnz.

Medeiros c Albuquerque
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A navegação portugueza
para o Brasil

.LISBOA, 10 (Havas) — O miiiislro da Ma-
riiiha, Sr. Azevedo Coulinho, ninndoii ouvir
ii commissão adminislraliva dns transportes
marítimos acerca do projeetado estabeleci-
mento de uma linha tlc navegação para o
Brasil.

0 novo ministro da Justiça
na Hespanha

MADRID, 10 (Havas) — Consta em alguns
centros políticos que para a pasta da Jus-
tiçn, \ana com a morte do respectivo mi-
nistro, Sr. liarroso, seja escolhido o Sr. Al-
vérado. l!in outros círculos fala-se muito no
Sr. Martin Hosalcz, cm quem tnmbcm hn
lirobabilidatles ele recair a escolha.

A GUERRA
•—

Resolveu-se a crise grega
——— ——MIIIIIIIMI» Mil—»————
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Uma situação que precisa
mocíada em lei

I'.' rara o pessoa dcslo Rio de Janeiro que.
de condição pobre on vivendo nn mediania.
nfio íicalciile o projecto ele construir uma pe-
ipicna avCuJdn, rasgar uma duzi.-i de Jniiçlliin
e portas, symotriens e inoiiotiinns como n« de
uni poi-ihal, correr pela. paredes papel de nl-
giin-, iiícltcls -.[ |)ec-:i c depois, com n "hihi-
le-se", alugar o sen relique etc casinhas que,
l.n cabo dc algum tempo, sol  estarem va-
lorlsiidns com o ei-eseenle progresso e " au-
gmeiilo da deu Idnile da popiihiçáo, colirem o

e-apllnl dc algumas dc-
zcii.is de conlns em-
pregados nn edirica-
ção, IC que para a ga-
rullliíl de CII pi llll e ren-
ela.!, segundo é crença
geral, mio ha nada me-
llior epie as casas ele
alugar.

No eiilnnlo, de uns
tempos a e-sia parle,
proprietários c inqul-
Unos rcclprocametile
i. e queixam. Estes
queixam-se porque
acha in exagerados os
preços do aluguel c,
quando são honestos
c bons pagadores, por-
que acham affronlosn
e iiiiqua n exigência ele
caria ele fiança, e- (piei-
xam-se ele- imiilas ou-
trás cousas: queixam-
sc aquelles por rnlen-
dereni epie a justiça
como vae, ajudada ele

babeis chicnnislas, beneficia ns inquilinos re-
missos e epie a Prefeitura e llj-g!ene, como si
não bastassem a elles os prejuízos de mora-
dores desleixados, eslão de mãos dadas con-
tra r.s proprietários, com cobrança de multas,
de""taxns, contribuições, ele!, e queixam-se
lambem dc muitas nutras cousas mais.

Dalii o eórn das reclamações dos inquilinos,
qne traiam cie fazer economias no desejo ele-
obter ao menos uma casa para residência pro-
pria; clahi asmedicias que projcclani os ju-o-
priclnrios, appcllando para o Congresso Na-
cional. e, agora, pcln voz da I.iga, pedindo ao
Conselho .Municipal" quc legisle sobre o ns-
sumpto, que estabeleça princípios que ve-
iili:iin amparar capital e rendas conlra a chi-
cana c a itiipoiilunlidadc do.s inquilinos.

ti Sr. Dr. Solidoiiln I.eiie, advogado elo
nosso foro,, parece se haver prcoecupado eom
n observação e o estudo das queixas de uni e
oulro grupo. Eis o epie a esse respeito, ;i pe-
elido insistente not»so, nos disse hoje S. S.,
nliás apologista tle uma legislação que regu-
le melhor os laços dc proprietário e impii-
lino:

— Todos esses inales ele.sappareceri.ini eles-

^tW%: «

0 Dr. Solidonio Lei!

ser aconv

dc qne uma boa lei, assegurando cfficnzmcnto
o direito dos proprietários, viesse dispensai-
o» dns cautelas dc quo usam contra prejuízosdi Ioda a -orle. Sem lho falar nas e.-ilgciielr
da .Municipalidade, algumas nhsolutnnicnte
[iijiisllficnvels iseilos, tnxns, licenças, eoulrl-
buições, impostos, mullns, foro t- Initdemlo
sem litulos dc nfornincnto), lembro-lhe n dc-
mora com (pie mio rcslltiiidns us chaves no
caso dc vaciiucin dn prédio c ei clrcumslnueiu
ce ficMini .i cnrgii do proprietário, não m'i-
ti ii- ii 11- Ioda , ns obras então exigida*., eoinu a;
elelernilnadns pela Cily Improveineiils. Aqui.
proseguiu S. S., não se dlsliiigucm, como em
Ioda a parle, ns llelliimillildllH "repaiaçôes lo-
calha:.", quc constituem obrigação do inqui-
lino.

(I Sr. Dr. Suliih-iiin I.cllc nssigiinhi aini
or. eontratenipos jior epie passam os proprietn-
rins, quando na conliligelicill de proceder 110
despejo. As despesas neste caso são maiores,
nau poucas vezes, que eis prejuízos mie provo-
c.i o despejo, porquanto os inquilinos, gra-
(.as á chicana, oblêm suecessivos praso.i ele
nove dias. recorrem á iufallivel excepçãn de
incompetência, ao aggrnvo e a lautas oiitrns
medidas çrendas pela justiça na proleeção de
elireilos, e que são npplicildas com evidente
iná fé.

Nelas condições, acha o Dr. Solidonio fn-
cil explicação dos motivos que levam ns pro-
priclnrios n ntigmcntar o preço dos alugueis.
10' que pretendem cobrir ns despesas c os pre-
juizos a epie não estariam sujeitos si fossem
bem reguladas entre nós, como acontece cm
outros paizes, as relações resultantes da lo-
cação dc easns.

Aceresce ainda, sempre de aceordo eom a
opinião dnqtielle advogado, quc o inquilino,
nléin ela obrigação dc pagar pontualmente os
alugueis vencidos, 6 em Ioda a parle obriga-
do a empregar tio uso do prédio alugado o
mesmo cuidado de nm bom pae do familia,
respondendo até por culpa leve, causa aqui
impuncmcnle ao proprietário prejuízos con-
sideraveis, e ás vezes com manifesto dolo.

(.) Dr. Solidonio I.i ile, depois cleslas ra-
zões, concluiu por declarar que, a conlinuii-
reni as cousas como vão, brevemente valerá
por uma verdadeira folha corrida a caria dc
fiança, tanto vae dcsappareccndo :i facilidade
com epie tt mesma era concedida, por culpa,
eslá claro, dos inquilinos epie não correspon-
ilem aos favores do finelor, sobre ejucni, em
geral, eae o proprielai-io. Nem poderia deixar
de ser assim uma vez que! não se. exige para a
locação mobiliário snfficienle e livre epie pos-
sa garantir o aluguel; umn. vez epie o inepti-
lino tem o epie quer e-, quando julga conve-
niente, simula conta, penhor, ele, sendo na
maioria dos casos impossível evitar que taes
contratos simulados prevaleçni em juizo, ein
detrimento do privilegio elo senhorio.

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA

A crise eslá resolvida
LONDItES, 10 (A NOITE) — A crise grega;

RCguiido informam «le Athcnas, em «laia de
hontem ele noite, está resolvida, tc-nelo o pro-
fessor I.nmbros conseguido orifanifiar niiniíf-
lerio.

O "Patris", jornal que se publica cm Atlie-
nas, diz, porem, que. o gabinete, cuja composi-
cão completa ainda não é conhecida, será fran-
camente gerinanophilo.
Como ficou constituido o ga-

binete
LON.DPvES, 10 (Havas) — A Agencia Iteutcr

receheu o seguinto telefframma do Athenas;"físlá constituido o novo gabinete, qne hoje
mesmo prestou juramento.

A sun organisação 6 u scíruinlc: l.ambros,
presidente ministro da Instrucção; Zalocostas,
lístran-i-elros; general Draco, Guerra; almiran-
te- Damianos; Marinha."
O movimento nacionalista pro-

gride
LONDRES, 10 (A NOITE) — Os armadores

gregos estão na sua totalidade no Indo do Sr.
Venizclos, contra o rei Constniitino.

A Associação do.s Armadores Gregos, que sc
reuniu hontem de noite, em Alhenas, telcgrn
phoit nara Salonica no Sr. Vcnizelos òffere
ccnelo-lhe l.'l vapores para que o Governo Pro-
visorio faca transportar ns Iropns háciotialis-
tns para Sriloiiica.
O governo acceita todas as

propostas da «Enlente»
LONDRES, 10 (A. A.) -- Segundo noticias

dc Alhenas, a Grécia allenelerá a todos os pe-
íiielos dos alliados, exceplo o epie sc refere á
expulsão elos alle.mãos naltiralisaclos, visto as
leis elo paiz não o permiti irem.
O cliefe cie policia de Athenas

LONDItES, 10 (A. A.) — Sabe-se aqui que
foi suspenso ele suas funeções o chefe de poli
cia ele Alhenas, Sr. P.oliihenaUos.

NA FRENTE OCCIDENTAU

Um aspecto da situação
LONDItES, 10 (A NOITE) — A batalha do

Somme proseguiu hontem com franco suecos-
80 paru os alliados.

Entre o Somme e o Ancrc, os francezes c
inglezcs rcalisaram novos progressos, avan-
canelo ao norte de Eaiiéourt-rAbbnye; Le Sars
c Courcclotle os inglezcs e- a leste dc Houcha-
vesnes c entre e«s.-i aldeia e; Morval os france-
zes.

Ao sul do Scimmo, na região ele Veriniinelo-
viltérs, e mais ao norte-, na região de> Unrleux,
Os francezes repeli iram fracos contra-ataques
elos allemães ei rcalisaram novos avanços.

I-Yira da região «Io Somme houve apenas
acções «le infantaria ele importância local.

No sector francèz
PAUIS, 10 (Havas) — Communicado official
"No Somme* grande actividade HUBtentitilii

pela nossa artilharia, á qual o inimigo res-
jjoiuleu vivamente- nas regiões a suéste de Bar-
leux, Bolloy-eii-Santerre e Dcniecourt.

Repeliimos a granadas de mão um ataque
proveniente duma posição inimiga que forma
um saliente no bosque de Saint-Pterro Waast,
á listo ele Itnncourt.

As nossas mctrálhadeiraa elisporsnram um
contingente dc tropas allemãs que andava om
Berviço de í-cconliecimcnto e appareccii num
bosque a nordeste tlc Bouchavesnea."

0 Sr. Enéas Martins quer
ser reeleito

E pede o serviço extraordi-
nario do Sr Lauro Muller

junto do Sr. Wencesíáo
Delem, io (a noite) — a "Folha do

Norlc" noliéiou que o Sr. Thcotonio de liiil-
to .solicitou do Dr. Lauro .Muller o serviço
extraordinário ele S. Ex. para, empregando
seu prestigio jniíto elo Dr, Wencesíáo lirnz,
clemnvel-o ela opposição que faz á reeleição
elo Dr. línéas Martins, reeleição necessária
devido á situação especinlissimn elcsle Esta-

leio. O nosso chaiiccllcr respondeu ser, como o
/Sr. Wencesíáo, contrario ás reeleições, por
principieis. Ignorava, elisse o Dr. Lauro Nful-
ler, as condições especialissinias do Pará,
agora reveladas. Dcanto disto, enlretiuito',
Irnnsmilliria ao Dr. Wciiçesláo o pedido que
lhe era leito, não assegurando o resultado
tlelle, prcyisliimcnlc iienliuni. Por isso, iicon-
selli.-tvn se conformassem com as manifesta-
ções claras e terininanles do presidente da
Hcpiiblica, probo, sereno, firme c decidido
cm levar por dennte os elevados ç nobres
planos elo seu governo, sua politica de, tli-
gnielaele e sen patriotismo.

O" artigo ela "Folha elo Norte" mostra que
o Dr. Knéas Martins pretende ludibriar o J)r.
Wencesíáo llraz, fazendo crer que o seu par-
tido aspira sua reeleição, quando, ao contra-
rio, todos sabem epie o Sr. Enéas Martins é
o único íi dcsejnl-n. Aquelle partido, chefiado
pelo próprio governador, eslá agindo em Iu-
do somente por sua orientação. Sobre o pe-
elido ao Dr, Lauro Muller, referente á rociei-
ção do Dr. Enéas Martins, sei ele. boa fonte
que elle foi feito pelo próprio Dr. Enéas e
não pelo Dr. Thcotonio de iirillo.

Os angios principaes ü
iiilúià o [npBsi HIÉ3

ile í Piiiio
Uma palestra com o
seu delegado no Rio

Sobro o próximo Congresso Medico Pauliv
Ia, n rcunlr-se na cidade ele S. Paulo, por ini-
cintlvn dn Sociedade de .Medicina e Cirurgia

daquella capital, pa-
Icstrdmos hoje crilil o
Dr. 1'ernaiido \'nz, seu
delegado uo llio de .la-
neiro.

Disse-no'. S, S. que,
a julgar pelo numero
de ndhcsncs epie o
Congresso tem recebi-
du dc Iodos os centros
sclcnliflcos d<> Brasil,
espera quc o mesmo
se revista dc exccpclo-
uni brilhantismo, pois
nelle serão discutidas
tiieses «pio muito in-
teressnráo o nosso
mundo medico. O Dr.
Fernando Vaz falou-
nos em seguida «Io
grande alcance prati-
co desses congressos,
maxinic cm um paiz
de larga exten.-áo ter-
ritorlal como o Brasil,
em que os centros
sclcnliflcos não se cor-
respondem facilmente,
cnnscrvaiido-sc iiiíiii

grande difficul-
e baratas en-

W A CAMPANHA DBS SUBMARINOS AMEAÇA ARRASTAR OS
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O Dr. Fernando Vaz

como era de desejar,
quasi que isolamento, dada
ilade de commiiiilcnçôes rfipidn
Ire ns nossas capitães, o contrario, portanto,
do quc se verifica n.-i Argentina, cnrlnda cm
todaS as (lirecções por estradas de ferro e issoninguém o ignora — pelas vantagens epie
offerccc ;i própria nn In reza do paiz, geral-
mente plano.

Dali: a necessidade, cnlro nós, de so mar-
car com inuila nnlcccdcncin o reunião de con-
grossos scicntlficos, lauto nqul nn Itio, como
nos Estados, para que haja tempo de n elles
concorrerem Iodas ns instituições sei cn li liras
do paiz, o epu- — não hn negar — é de grande
vantagem pnra o ndennlnmento dnr. scieiicins
médicas no Brasil o cohcsão dns profissio-
unds, lauto brasileiros como estrangeiros;
('onui delegado no llio elo Congresso Paulistadisse-nos o Dr. Vaz — posso adcanlnr quc
os nossos principaes instituiu'; seienllficos
nelle se f.-irõo representar, tendo ai é agora
aclhcrido :i Academia Nacional de Medicina,
Associação Medico Cirúrgica, liislilulo Òswal-
do Cruz, Sociedade de Dermatologia, Policli-
nica das Creança?, Maternidade do Hio ele Ja-
neiro, Associação dos Phnrmaceuticos c pro-
fessores de quasi todas as clinicas ela nossa
Faculdade ele .Medicina, além de outras e va-'liosas adlicsões, que espero conseguir dentro
em pouco.

[listado para epie nos dissesse os nssumptos
dasílheses a serem apresentadas ao Congresso
pelos módicos cariocas, o Dr. Vaz escusou-
se primeiro delicadamente, allegiiiidÒ o seu
avuilado numero, occorrondo-llie assim dc
promplo somente as seguintes e que se pren-
dem a questões ele grande aelualidade. : Dia-
gnostico rndiologieo elas lesões do duodeiium;
a prenhez cxtrn-iilei-iiía no Brasil; o parlo
abdominal; diagnostico differcncial d.-i loca-
lisação da infecção puerperal; a prophylaxia
gynccologico das pnrluri.entos c puerperas; a
syphills no apparelho genital ela mulher; as
indicações nas saipingo-ovarites; freqüência',
sécle e modalidade no Brasil do gráiiuloma
ulceroso dos órgãos genitaes; freqüência, tra-
lamento e prophylaxia ela lepra no Brasil;
modalidade:; dn tuberculoso cutânea no Ura-
sil; prophylaxia ela syphilis nó Brasil; trata-
mente ambulatório dos prostatectomisados;
supuração do apparelho urinai-lo na infância;
jtyphps distrophicos endocriiios, da nngotónia
na gravidez; a necropsia do iiali-inorlo; o ex-
liado hypophisario como galaclogeno; soda-
ção da dor tio trabalho ele parto: as embrioto-
mias nn Maternieladc elo llio de Janeiro; gyno-
copnthias syphiliticas, ele.

Aiincxa ao Congresso c emquaiilo clle esli-
ver;-reunido funecionárá uma exposição ele
hygiene, a que poderão concorrer com os seu:;
trabalhos médicos, pliarmaccãticos e denlis-
tas. Serão dislribuidns duas mcdaliias, uma
ele ouro e outra ele prata, como prêmio nos
dous trabalhos classificados uos primeiros lo-
gares.

Por se tratar ele um congresso sciontifico,
termina o Dr. Vaz, as nossas memórias serão
redigidas eom muita sobriedade e o mais re-
cltizidàs possível : l-res non verba"...
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aíenaí para a policia
bahiana

O general Caetano dc Faria, ministro ela
Guerra, determinou em aviso tle hoje quesejam fornecidos pela Administração cia Guer-
ra, no governo do Estado da Bahia, para ser-
viço dá sua policia, mil earahinas Mauscr, mo-
ciclo 1895, e trinta o quatro cunhetes de mu-
nição.

SI NAO FiCÂíJ TUDô EM PM ESSA...

0 Meyer terá os melhoramentos p merece
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O Sr. prefeito municipal, visitou /io.;,
o Meuer, u pedido dá uma commissão dc
moradores, quc eslá advogando alguns
melhoramentos paru esse populoso sub-
UiLio. A nossa gravura representa o

minando um dos pontos

onciê vae ser construída nina pra-
çei ajurdiiiudtt, fronteiro á estação do
Corpo de Uombciros, entre, as ruas Im-
iterial e Archi.as Cordeiro, em cima, <• o
Sr. prefeito municipal e comitiva, exa-

accidénlaàos desse terreno.
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A repercussão, nas praças americanas, dos
últimos acontecimentos

•••-

0 quc sobre a situação nos diz o Sr. cônsul americano
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Lor/o fi/His a guerra, v mesmo antes da ameaça dc luta com o México, os J.r. Uni-
dos entraram mim qrande /irurlilo lielllco. Com o seu temperamento e sobretudo
eom a sim educação sportiva, as americanas também saíram u campo, formando
tres disciplinados destacamentos femininos. Nossa gravura mostra um aspecto
de um destes destacamentos, <í espera, nas proximidades de Washington, da

visita do presidente Wilson

Dosdò :i naida de cícwport dn submarino"!.'. õ.'i" que fervilham n-^ coininciilai-ins
acerca da situação da política internacional
nprtc-amerieann. Esses cominentarios, oriun-
dos ele unia série de boatos mais ou menos
impressionantes, mais ainda se necentnaram
com a altitude daquella unidade ela niari-
nha alleniã nos suecessivos lorpcdeamenloü
que fez ate; em águas tia grande Hepublica
tio Ncrtc, E, ainda segundo ;.s nllimas com-
muiiicnçôcs tclegraphicas, ale um navio que
arvorava o pavilhão norlc-americano leve
sorte idêntica aos tle nacionalidade iugleza,
afundidos.

An demais, a siluação anormal dn Bolsa
elo Nova Vor!;, conforme nindn os últimos
despachos tciegràpliicos, dava um aspcclo
significativo. Procura mos;.--j,o- isso, colher
r.qui íiicsmo melhores informações, as quaes
só poderiam mesmo partir do.s representantes
elos listados Unidos junto ao nosso paiz, ta.il-
to mais quanto em nossos meios commerciaès
sc tem alludido a medidas extraordinárias
elos exportadores americanos.

Fomos ouvir a opinião elo Sr. .Aí. Golls-
e-lialk, cônsul geral, epie nos proporcionou a
seguinte palestra, assás interessante :

Cônsul geral, mantendo uma linha dc
natural disciplina, só poderei em lliese in-
formar c, nliás, sinceramente, que. nenhum
neto do governo elo meu paiz me tenha che-
gado atleanlaudo circumstancins nnormnos
na politica internacional, A correspondência
teleg.raphicn cio consulado conlintin ininler-
rupla e naturalmente, através dos interesses
coriinierciaes quc dirijo nn qualidade de
cônsul.

S. S., pnra nos. ser agradável, tolcplioncm
para a embaixada norte-americana, corres.
pondéndo-sc com o secretario geral, Mr.
Alexandre Benson, pedindo nlguínas infoi-
inações a respeito, lendo como resposta ele
qne absolutamente nenhuma eoininunicação
ainda chegara dos Estados Unidos.

Sobre reservas corfimcrcjacs não ha,
porventura, qualquer disposição cm order.i
do governo norte-americano '.'

¦—• Nenhuma .
IJtie nos elir.-i sobro o boalo do quc fora

afundado em águas americanas uni navio dos
Eslndps Unidos ?

Parece, infclizmenle, o.uc sc confirma
este boato. . . .

E como maiitivessemos por mais tempo a
nossa palestra, S. S. disse-nos :Não fala ngora o cônsul, por isso quomo falia autoridade para íissim mo exler-
narj mas, pessoalmente, acho que o niomen-
Io politico-iiileriiãcional do meu pniz entrou
ngora na sua phase mais aguda, lilio é mos-
mo ci.itico, islo é, tende a afastar por com-
plclo quahpier indecisão em face ã guerra.

Gomo .sabe, a A de novembro próximo vae
sc feiir o pleilo presidencial, e n polilicninternacional eslã influindo tle. modo nssus-
laelor nessa eleição. As correntes ela política
interna vão explorando o momento. A queapoia o desembargador Hughes, membro ela
Côíté Suprema e candidato ã futura presi-ciência, vae redobrando a acção de S. Ex;,
quo, si se não inclina para esle ou aquelle
lado, combate, entretanto, :i indecisão, o ex-
ccs.so de tolerância elo aehi.il governo, cujo
chefe ó, nulrosim, candidato á reeleição.

Nos Uslntlos Unidos nu, melhor, na bislo-
ria do meu paiz, lia uma máxima que ex-
prime pouco mais ou menos o seguinte
conceito :"Todo chefe elo governo quo faz declara-
ções. do guerra cònsielcra-ye virlualmcnle
reeleito noutro período ele governo.

Ora, o actual presidente/ até hoje, rebn-
tendo ns nceusnçôes que lho são ieilas dc
excesso ele tolerância, de indecisão, etc.,
tem demonstrado que essa i: n politica eittè
convt'-in no nosso paiz, e. posando o còncc-to
da máxima... não ha duvldh que ha razões
suffieietilcs para ncrodilnr-sc crifiea a si-
tuação internacional. Ha um anuo. mesmo,
as relações diplomáticas do meu pniz con
o Império allemão estão muilo tensas, o
tudo isso vem nggravar o iiinnienlo.

Note bem: essas são as minhas impressões
pessoaçs o som ter a minim.t influencia par-tidarín. Antes, aspiro sempre para o meu
paiz a manutenção da Paz, único fnelor
para grandeza elos povos e da civilisação.

Um importante artigo do «Times»
I/)NDRES, 10 (Havas) — Sobre a nova

campanha submarina iniciada pela Al lema-
nha, publica hoje o "Times" um substancio-
so artigo do qual extra li ini os os tópicos se-
guintes:

Parece que o "U r,S" recebeu provisões êW
águas dos Rafados 1'nielns, nue assim con-
tribuirnm Indireclameule paru eiin- esse sub-
marino pudesse, .sem dlfficuldadc, causar pre-
jui/.ns ã marinha mercante ingloza.

Além disso ha dlfficuldadcs a resolver cn-
ire a Allemanha e- a Kollanihi por euiisa ela
destruição do "Bloomersdljli" e entre a Al-
le-manhít c- u Noruega por causa da destrui-
ção do "Christian Ivnudscn", K é difficil pre-
ver que explicação «lará a Allemanha á eles-
fruição do navios neutros, saídos ele- um por-
to neutro para outro também neutro. Si é
certo qtiL- o presidente Wilson quer defender
sufficicntcmcnto os cidadãos norte-america-
nos, e"; preciso não perder de vista o recente"mcntorniielum" «liriRÍilo pólos paizes allia-
«los aos listados neutros sobre o tratamento
que so deve dispensar aos submarinos em
iiííiias neutras.

O.s governos alliados devem fazer compre-
lieneler claramente que não podem admiuir
que as regriis de terrorismo elos submarina»
allemães sejaai consiilcradas como leis da
guerra,"

A impressão nos círculos oíficiosos
— As conferências do embaixador

allcmão
NOVA YORK, 10 (A NOITE) — A impre-.-

são existente nos círculos officiosos sobro a
renovação da campanha submarina nllcmu
nas costas dos listado» Unidos, e: que a si-
Inação, si não e- extremamente gravo, aprts-
senta, no entanto, um aspecto que exige do
governo a mais cuidadosa alteneão.

Depois de ter conferenciado, honlcm lis
primeiras horas da noilo, com o presidenteWilson, o embaixador allemão, condo de
Bernslorff, voltou a confereuciar oom o se-
cretario dc Estado, Sr. Lansing. Acredita-se
que essa conferência foi exigida pelo presi-dente Wilson, que já havia dado instru-
cções ao Sr. Lansing sobre a siluação.

Uma declaração do presidente Wilson
NOVA YORK, 10 CA NOITE) — Nos jor-nae.s da manhã foi publicada n seguinte

nolíi, com cãràelèr official c que. representa
n resposta do presidente Wilson ás inler-
licllaçôes dos jornalistas sobro epinl a nlli-
tilde eiuo. assumirá o governo permite a nova
actividade elos submarinos allemães nns cos-
tas dos Estados Unidos :"O governo está procedendo a mínucio-
sas investigações sobro a maneira como se
desenvolvo n actividade elos submarinos ai-
lemães. O paiz pôde eslar torto de que, no
caso da Allemanha ter faltado ás suas pro-racssns, ella será forçada ít cumpril-ns. E,
por emquanto, não tenho o direito elo duvt-
dar ela boa vontade ela Allemanha cm cuni*
prir essas promessas."

Faltam os tripolantes do «Kingston»
NOVA YOniC, 10 (A NOITE) — Eoram

salvos todos os passageiros c tripolantes dos
dez vapores torpedeados pelos submarinos•allemães nas costas chis Estados Unidos,
com excepção apenas elos tripulantes do va-
por inglcz "Kingston", elos quaes até agora
não lia noticias.

Os tripolantes elo "Kingston" tomaram os
«sêniores do navio logo que clle foi torpe-
doado e nfaslaram-se. Aeredila-se que te-'nham 

perecido, pois ha quarenta e oito lio-
ras que o faclo se deu e dellcs não se sabe
o paradeiro.

^^?fr"*

0s U.S. A. na guerra

"A nova phase ela guerra submarina alio-
mã, ainda quc theoricamente possa ser aprn-
sentada como o bloqueio a Ionira distancia
elas ilhas britaiinicns, constituo uma medida
inadmissível em direito internacional. O queella é, na realidade, é o bloqueio pacifico da
costa norte-americana, c> esla espécie cie lilo-
quelo enipregr.-se becasionn)mente como uma
forma elo pressão para chamar á razão um
Estado que não agiu lirm. Si este é o casoha nelle motivo de reriexões para o.s listados
Unidos. No fim de contas a questão envolve
apenas os Estados Unidos o a Allemanlia restes dous paizes se eleve restringir a sua
solução.

Ha,_ entretanto, umn questão subsidiariaimportante.

i
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Como das outras vozes, o presidente Wll-sou flauieaiá c dará notai.
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i*m lá falar...
tlnhiun a Minalguma*

•'íln nòúcos nnnos houve umnjuntfltlvn para
roí nbulocor a* bnmiau nliM. .'undou-so nei-
in ai.i «riiiw ou syud enta com essa intuito
J"nuo contnvrt com os avnntaMos lucros «ua
II» daria um Joguiiibo bem riseallsado. O
•hefe li policia (lo então, porém. - pfrm

«uo o Sr. I.conl Itainoi. — w*,'"" «l>lrilo
StnuudS o que se deixava JMWM.W; por< »'o l-

*8 HOMENAGENS DA CÂMARA

A GUERRA
mã COBtiB&TE EMTRE

Os orçamentos militares
na Câmara

àidcrnções Uflolna do repeliu ao
«ai, Indeferiu 0 pedido, mio alias devia cj-
lar nodcrosnmento ampara» »>. .

Akoi'1, porém, que .-lá a freiito dn jiollc
¦m cavalheiro d Ul neto o iiloIllRçute, qne'/, 

ás disposições do Código J»onn que
ír! I.ibim OS Jogos ilo azar uma ^•^•«««2lata o moderno, o pela qual esses Jogos «o
devem ser proliíbldos do mnnhn cedo, Isto í,
inenas uns horas destinadas aos descanso dos"•••oupiers". 

dos Jogadores prafl-uloimei o
«tos proprietários dos club;-. o chefe permite
«uo surjam do novo ns ¦•barrnijulnlins , "os

Sosníórnmn»», etc. Para mostra da lolora.i-
Via Dollclnl. nppareccu ha doilS (UlIS, em pie-
brta Viseonilo do llio llranco, por -ondo

IransUnm mllliaros do bonde, uni j sloso
•paíoroma", com a Indefectível cortina do
chitái» «o fundo, e que resorva aos que a
transpõem surpresas anula mais «graunu-ls....

Os passageiros d»s bondes, cariocas d.i
lha guardo, estão radiantes.

cariocas ua vo-
Eis uma velha

instituição que reapparoços... Com mie sou.
chutos elles se lembram do sou tempo lh esse
«os., elles o .levem exclusivamente no Sr. IJi.
Aurollno Uai, que, como bahiano du gemmn,
• também um apaixonado amigo das iraoi-

lonii
.i fa-

9 3 V
"Apllqnc-se c! cuciito"...
ü prcsidenle eleito da Argentino, «pie

posse depois de amanhã, esln disposto
,xor um governo de accórdo com o progrnm-
ma do seu partido — o radical. Uinn das ba-
tes desso partido — como nhás de Iodos OS
tiartldos políticos das cinco parles do niun-
Jlo — é o zelo pelos dinliolros públicos. .'¦.
como bom radical, o Sr. lrigoyeu pretendo r
nesse ponlo ás do cabo... Como pnnno Ue
aihòslra das suas intenções S. l-.x. já comum-
nicou quo tanto elle como o seu substituto
evcutuol, o futuro vice-presidente, irão lo-
mar posse cm automóveis pnrticulrtres, aluga-
dos, e que contra as praxes, nfio pronunciara
nenhum discurso... com certeza lambem pa-
ra poupar palavras. ,' Os argentinos devem estar conlcntissinios
eom essas «xccllentes disposições... 13 si não
'íosse unia crueldade inútil e uma prova dc
má educação perturbar os prazeres alheios,
contaríamos aos nossos amáveis visinhos uma
historia muito curiosa. A historia é esta:
'•Era um dia uma terra habitada por uma
gente muito tola c muito pacata e governada
por um rei que não passava de um testa dc
ferro de nm syndicato de velluicos. Ess» syn-
fliento e esse rei exploraram tanto o paiz que,
epezar da sua provcrbial mansidão, o povo

' «meucou de se revoltar e castigar os espio-
rndoreSi O syndicato, que conhecia hem a sua
terra e a sua gente — como diz o livro do
Sr. Afronio — não se acovardou, e empregou
um estratagema: prometteu ao povo que ilie
daria para governo uni homem multo bom o
muito serio e que, durante todo o tempo dc
orgia cm que se chafurdara o paiz, vivera á
jinargcm dc um córrego, com uni anzol atira-
do ífngua, á espera de um peixe ou de um
lambary que nunca npparoccrn! Nõo podia
(haver prova de maior paciência e resignação!
K como a paciência e a resignação são qua-
lidados fundamentaes a um bom estadista,
o povo, si não se rcgosijóu com a escolha,
•também não a bostilisou. H o novo rei au-
guindou ao povo que Ia fazer uni governo
«le economias, e para começar inundou que
a sua família, ao chegar á capital, sc trnns-
portasse ao palácio cm carruagem dc nluguer,
em vez. de se utilisar dos numerosos cochos
tle gala existentes nas cocheirns palacianas,
e que eram um dos motivos das queixas pu-
blicas. Tal qual como o Sr. lrigoyeu vae fa-
zer...

O povo exultou; havia homem no leme.
Touco a pouco, porém, o enthusiasmo foi des-
iipparcccndo. A paciência c a resignação do
rei não puderam vencer abusos inveterados.
Sua majestade achou preferível deixar cor-
rer o marfim, porque os seus,ministros.eram.
os primeiros a lbe occultar as bandalheiras
e os abusos que itnpavidameníe continuavam
n praticar... O povo viu-se logrado e só en-
tão se lembrou de que o novo rei escolhera
«is seus ministros exaclamenle entre a fina
flor do syndicato que impiídcnte e cynica-
uiente vinha lia annos explorando o paiz"...

Não vá acontecer o mesmo á •Argentina. O
Sr. lrigoyeu pode estar muito bem inteneio-
nado, mus o seu governo depende exclusiva-
mente dos ministros que escolher;

Um disoripao congra-

0 Sr. Anlouio Carlos manifestou hoje, dn
IHbuun du Ciiniii.ii, " sou coiitontamonio
nela iu-osli.ui ihejiadii dns Srs. Alton.o M-
iniirgo e l''ellppe .Seliiui.il, governadores dl.J
listados do Pnrnna u Santa Callinrilia,

"A Câmara tom conliocimenlo — disse
S. T.M. — dos Intuitos que '.••nzeni n esla ca-
i,it..i ii.iuellcs conspleuns braMlelrosi n nsi-
gnnlurn do oclo pelo qual se poo derinltivo
termo i.f. 1'onlroversiiis quo sobro qnostops
do llmllos china os dons Us mios tanto tom
Bgilodn a opinião piil.llca do ninhos. Nfio
preciso «nenrecor n nlcnncu moral do im-
portnnlu Iríumpho rcvclndor do alto gro.
de ciillurn o dp civismo dos dous llliisirc.t
ostiidUIus n quc.i foram çuuriados os des-
Unos ilaquolltis duas unidades da federa-
cilo c o excepcional llun >» imlriotlsiiio com
l|IIU o Sr. prcsidenle d 11 llepublic. vem excr-
rendo seu nllo enrgo,

A Ciiinnra l'"i' Isso cumpre um dever p sc
mostra Infcrprelo do seullmenlo nacional.
tomando parlo ncllvn nas homenagoiis a
rem prestados aquelles dous estadlajas o
firmando seu apoio o solldnrlodado oo :>r.
Wencesláo üraz o nos dous governadores,
merecedores dn apreço e dos applausos, uno
Já da santa Calliariiin o do Pnranft, mas
dc todo n N.içáo brasileira, . qual tem Justo
motivo do co .siderar eomo uma data nano-
nal nquella cm qne for assignado o nceonlo
entre os dom listados."

O orador em seguida requercu fosse no-
niciuln unia commissíio do '21 membros, rç-
prcsciilando iodos os Rstado», cnoarrogaan
de rccclicr <>s dous governaqores e do com
elles se congratular pelo auspicioso ncotiln-
cimento. ... - ,i.

d Si. prcsidenle. mediania npprovaçup (in
('.amara, nomeou enlão a scgulnto comiiiH-
são. composta dos Srs. deputados : bplllgp-
nio de Salles, .lustlnlano de Scrpn, l-els
Pacheco, Cunha Machado, .losé uno, Allicr-
Io Maranhão, Mnxlmlnno de Mguelrouo,
Costa Itibeiro. Costa llego, üias Itolcmlicrg,
Arllndo Lcone, Torquolo Moreira. Pereira
Draga Álvaro de Carvalho. Hlllll l-eriiniKlOS,
Antônio Cartos. Jbfio Pcrriclfi. Çdso Uaymn,
Vcspitcio dc Abreu, llcrnicncglldo dc Jloracs
c Alfredo M.ivignier

porlujuczcs^c al!©scâ®s
A OFFENSIVA DOS ALUADOS

NOS ÜALKANS
mu»

A situação militar

af.

I.ONDIUCS. lü (A NOITR) - Oi lelcgram-
mas revelihlos de Snlonlcn nmiuiielnm novos
Hlicccssos ilns hopas brllniiiileiis nn ivglao <lo
blruina o dos servios na dlreesilo do .Monaiui.

feita, (11* o ciimniondniilf. aFoi fclla, (II* o c.immontiniiic, n forllflcii-
cão do terreno conquistado, liao teiulo, po-
rim, voltado os alleinfioa a atacar nesse pon-
lu os portuguezes.~~- 
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MA FRF.NTE OCCIDENTAL

No sector brllonnlco
ilo
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LONDRES, ii* (llavns) — Communicado
ten.riii liai;;, d<« hontem, n noltei

"Xrh vlsinhancns da U 'lraiuloy dispersa'
m.i.s ii ni grupo Inimigo. .... ,

v» norlo do roduclo do Sluff ganhámos «!•
mim terreno «• finemos "eis ofliclue» e duzen-
üni soldados p.'lalonolros, .

Penetramos om varia» trincheira» miemaji
nn sul do Arras, o a auísto de Souclica espu •
aúmoH do uniu cratera fronteira án nossas II-
nhoa um torto grupo inimigo que a oecupava,

(lu allemães Boffroram pesadas perdas.

Uni dl«ous*so do Si*. Sous*
o Siflva

O Sr. deputado Sun/n c Silva tiatmi hoje
do* orjamentoH mllllnrei, desenvolvendo,
om longo discurso, uma série dç coiiíldo-
rações, não pouuns voxoi alnpnrnilnti «o «•¦
plosn dueunieiiliiçii.) fluo Irinixerii a trllni.n.
Km nrntllBN dU S. lix. que ns offlrlaos lira-
il lei ros, au contrario do quo gorulmonto se
pensa, nllo «ôu «s mala bem pagos, nem m

gosnm do maiores vnntngons, q que -
que o que «
numero do nossos soidados »• ii efflclencln de
iioss.i defesa cxlgenl maior.'» qiii.iln.s dc of-
flclnlidade. Compara a IIORM Marinha eont

,»ã')
ão gi-

e/.e» de
nid:
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iiiiiius orlcnlacs escollildos o combinados cnlro u» nicllwrcicnnli'1 o d"
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CIA,
A' venda r"r toda » parto.
SOUZA CRUZ

Abandonados pelo
pae!

A noile chegou e elles, agarrados um ao
outro, a tirilnr de frio, começaram a chorar,
listavam com medo, mas não sabiam de que.
Algucm que por elles passou lhes perguu-

•f r.ii/inT(í«, o general grego Zimbruha-
Uts; á direita, o genend inglez Milha

Os Inglezes progrediram quasi duas milhas
ra região do Strumn, tomaram cinco aldeia.',
duas dos qn.ies ròrllflcodus c fizeram uns Ire-
sentos prisioneiros.

Os nlliados, e principalmente os servios. na
nlh esquerda, fizeram egiuilmeiitc grandes
progressos. ,

As forças servias estilo ngorn a menos dç
quinze kllouietros dc Monnsllr, pelo sul, e np-
iiroxlmam-SB lambem por leste. ()s scryios
fizeram uns qiiinlienlos prisioneiros bulga-
ros, ua sua maioria feridos,.porque os- outros
elles não respeitam e a lula por.
sc trava corpo u corpo c até ii
servios e búlgaros.

Uma conferência importante

PAUIS, li» (A NOITE) -- Spguniloi infor-
niam do Snlónlca parece estar uciinlllvniuen-
tu resolvida n intervenção de imporlillltes Ior-
ças nacionalistas gregas junto cias tropas ul-
liadas que se bntem nos Ualkaiis.

lissa resolução foi tomada, a>» que
durante a entrevista que o general
Ua
ciou...
Ij cm chefe das tropas brilanin

toda a parle
incite, entre

A ITÁLIA NA QAJERK'.

Ao Ion;i;o da trcnle

UOMA. 10 (A NOITK) — O ultimo coniinu-
nic.ido do goiienillssimn Codorna nnnuncln:

"Obrigámos os austríacos n retroceder na
zona do llussii. O lulmlgii contra-atacou, mas
foi rcpollido com enormes perdas.

Os ncroplnnòa Inimigos lança ram bombas
oni Origiin, Orado, Mbnfnlconc, Cervigiinno e
Torre dei Sevino, causando niieillis prejuízos
Insignificantes, lli), porém, u lamentai' vários
mortos e feridos''.
A chegada dos irredonlos

ROMA, 10 (A NÒITI!) —• Oa jornnês publi-
cam diversos pornieiiores dn chegada li 'lu-

um dos :::i oCIfclnes c 1.001 soldados Irredçii-
tos capturados pelos russos quando colllba-
liam na., fileiras austríacas o posto, eni libcr-
nade pela Rússia.

As .senhoras da Cruz Vermollia Italiana lo-
mnram n seu cargo numerosos soldados que
chegaram enfermos u oulros coiivnlcscontc».

Ingleza o diz que os eiiplli.es dc rorvcli
os unlco* ..melões brasileiros que nao
ul.aii. menos quu (•*. offlclres im;
postos correspondenles. 

'Iodo< ns
têm vencimentos menores, Combato lanineiii
u oriutor a crença do quu o nosso Rsçrcllo e
u nossn Marinha sfio os qui lím maior nu-
mero de reformados. Aqui liiz lambem cmi-
Irontii com a Marinha Infilezo; cila números,
procede o cálculos o conclua que « Riiperi""
rclnllvitmenlo .. numero dos reformndos in-
glezes. Lembra (|Uo os nossos offlcincs iiniln
iôlll a Invejar dos estrangeiros fui mnlc.ii
da imtriiccíio o vocaçiío. Cita vários exciii-
pios. Rorerc-se oiii segnldn nn Kxcrcltp o il.z
que (in dous nnnos ellc progrediu vlmo.no
que respeita ú iiisliueçno Icclllllca, n doulr.-
nu e no estudo dc guerra. <> que falia no
Rxcrelto c á Marinha nfio nio homens nem
ófflclnlldndo coinpctonto o dedicada: o que
falta é material, nics.no o mais iiulispcii-.'-
vcl. Ilcfuiiin.lo Irccbon do voto em separado
do Se. Cliieinalo llraga, » inndor oplnn pola
unlflcnçfio dc ccrlns desposai:, o por um pro-
gramnin còmmuni, traçado pur uinn om-
missão Icehuiia mlxln. miliiar-navnl, sob a
direção dc um Conselho Superior dt> RcfiMO
Nacional mlxto, obedecendo n unia unidade
do doulrinn. baseada no cotihcciinenlo (U
orientação d.i politicil nnciaunl.

Em KCgulda S. lis. tratou da organlsaçtiO
du Industrio nacional, do mudo a nos lilui-
lar de compras de armamento no eslran
ro o fazendo a psychologio ilu
dizcniie que esta expressão, mnge de sc Ior
nar pejorativa, representa' um grandi
glo o» soldado brasileiro; porõrõ prevê
eugraiidccimculo de seu paiz o
culto da pátria e na gloriflcnçfio d
honra. i •trt» ¦
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Ior-
elo-
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Uis, um dos chefes do Coimie dc
mal teve com o general Aiiliic, co

Elixir de Nogueira Milhares
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BIBLIOTHECA POPULAR —Aberta
ao publico das ii ás 21 horas, no Lyccu
de Artes e Officios.
- ¦ - » «ao» 1 ¦"

0 anniversano da
blica Chsneza

Hn cinco aunos era proclamada a Repuhli-
ca na China, obra dc uinn revolução que mal
estalara em Pckim, logo se alastrou por todo o
vasto território do Celeste Império. A China
é- hoje um naiz prospero e acompanha "pa-
'ri-passu" os avançados passos da civilisaçfio
do oeeidente. Todo o amor patriótico dos seu.".
»lous únicos presidente, o fallécido Yiinn-Chi-
Kay e o actual 1-i-Yuaii-Iltiiití, foi aliás em-
pregado no sentido do eolloear-sc a novel Re-'publica ao lado dos paizes que marchara á
yàngunrdu do progresso e da çivilisação.

Ao Sr. Lyun Tong Si li, encarregado de ne-
jçocius da China no Brasil, nestas linhas dei-
¦íamos nossas felicitações pela passagem da
data dc lioje.

. ,<a»>»' ¦

"POUR UA NOBLESSE'
| Nova o iinisMiiiii marcii da cigarros ticondiciormdos om élé- j

piinlcs 11 (Usliiiclus cnislnlios do 20 cigarrou iii(ini|uilii(loi
j fiiiiio» oi-leiiliics cscpllildod o coinUnadod cnlro ns lücllíores J
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As

parece,
Zimbra-

Defesa .Na-
ommiindan-

as. As forças
nacionalistas gregas combateriam os búlgaros,
no lado dos inglezes e entre estes c os ira 11-
tezes.
Os italianos em Koriza
' 

LONDRES, 10 (A.: A.) — l'*t:'i offieialmen-
te confirmado que os italianos oecuparam
Koriza.
Os suecessos dos inglezes
""lÕsDRKS, 

IU (A. A.) — Chegam novas
informações sobre a occupaçao dc (.íinraar-
mas Ormanli o Haznntnr, no norte do Stru-
ma. nn qual tomou parte saliente a cayallana
ingleza.
Os servios deante de Monastir

LONDRES, 10 (A. A.) — Os servios con-
linuuniíi upproxiiiiar-se. de Monastir, lendo
derrotado os búlgaros 110 caminho dessa nu-
portanto cidade. . , 

A A1ISSAO GEiZARD
 -o »«-*í>- —

sim, nem não

A campanha dos submarinos
aiíeíiiâes c os t. Mos

Ha quinze vapores em perigo
NOVA YORK, IU (A NOITE) — Rccén-sc

muito (íue os submarinos '.llemães tenham
meitido a pique oulros navios de passagd-
ros é dc carga no Atlântico..

Snho-sc quo na zona nu (|tial estão ope-
rando os submarinos allemães cnciiiilram-se

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistar-, Larn.0 da Carioca 8, sobrado.

Elixir de Nogueira - ( ura rtieumatMrno.

0 SUCCESSO DOllfí

memorou-
salva-

commercio maritinio

1 mtiBakvamwsmÊBSsatumm

O novo minisío da Argentina
O Sr. presidente da Republica receberá hoje,

és 21 lioras, no palácio do Cat,tele, cm audien-
cia solcmue, o Sr. Dr. Ruiz dc los Lliinos;

'novo ministro da Argentina, que apresentará
a S, Ex. as suas credencines.

Loteria na Estado do Rio Grande (Jo Sol
*12 DO CORRENTE
50/ 0001000

¦ingtfTn'"T""H|:'wwvT'"*,v"'-a'iim'r' aauetta&caneaiffiaii

duas míseras creançás "esquecidas"'
pelo pae

lou o qne tinham c por quo choravam. Dií
seram que estnvain perdidos e que o pac os
abandonara. Levados para (1 delegacia do
17" districto policial, abi contaram uma bis-
toria bem triste; dizendo por fiai não sabe-
rem o nome ria rua em que moravam, Cha-
mnm-se Õswnldò e Waldemar, aquclle eom
sete e este. com <>i'.o aunos; eram irmão';.
0 pae chama-se João Moreira Montem esta-
vam dc mudança e, á lardc, quando a ullinia
carroça estava carregada, o pac lhes dera Um
tostão para comprarem balas. Quando vol-
liirain u mudança já havia partido e n cisa
estava fechada. Tinham sido cruelmente
abandonados, como cães ! Sem destino, co-
mei.-aram a andsr, até que .anoiteceu e etlcs
ficaram com medo...
.»-..—..„.. 1 ¦ 11.... ——*—*aj&s>. 1—«.—»¦—¦¦¦¦¦¦— -
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j lnvosão dos Estaiios Unidos
da America do Norte

Sexta-feira, safobado e
domingo

terá o publico satisleitos os seus
desejos vendo em reprise 11

formosa peca no

PARISIENSE

NOVA YORK, 10 (Havas) — Chegou hoje a
esta capital o Sr. James (íerard, embaixador
dos Estados Unidos em Berlim, que, seguJidp
constou ha dias, foi encarregado pelo-impera-
dor Guilherme de obter os bons ofíjicios 00
presidente. Wilson junto ás potências aluadas,
afim ue ser celebrada n paz.

interrogado Sobre o assumplo loilo Si chega-
da, o referido diplomata esquivou-se a dar
qualquer resposta, não confirnuuido n»-'m des-
incutindo taes boatos.

—«3»-«s3Q{»—«m»-

os 
ocluiilnicnte, em viagciii dó ida ou vinda da
Europa, oito vapores inglezes, tres franco-
zes, üm jáponez e tres dinamarquezes.

Numerosos navios adiaram u sua partida
dos portos norte-americanos;

Uma nota dos aluados aos gover-
1103 neuíres

LONDRES, lü (Havas) — Us paizes aüia-
dos mandaram entregar recentemente aos
governos neutros, por intçcniedio dos seus
representantes diplomáticos, um
dum. no qual lhes pedem mie, para
guardar a liberdade do
c. evitar disputas intcrnacioiiacs, sejam os
submarinos 

' 
bclligcrarites impedidos de se

servi.- dns águas, das bali ias e dos portos
neutros.

O memorandum declara que a applieaçan
do Direito das (lentes deve ser modificada

[desde que os submarinos escapou-; a toda a
'vigilância ou observação, tornando-se nn
possível identificar-lhes o caracter de ncu-
tros ou liclllgerniitbs'.

Uiialquer pnrlo que forneça meios de abas-
teciniento a essas unidades de enerra torna-

1 verdadeira base naval, diz o mo-
lum. E', pois, de desejar que os sub-

maridos sejam impedidos de operar em
águas neutras e internados nos portos quau-
tio nellcs penetrem. <

O «Stepliáno» tinha a bordo norle-
americanos

LONDRES, 10 (Havas) — Salu-sc aqui
que. o vapor "Slcphaiio", metUdo a pique
pelos allemães .nas

OQSHIHO1
A publicação preferida

eaiíçadà cariocapela ci

teciment
se uma

I mornndi

PORTUGAL NA GUERRA

Um encontro com os allemães :-"l

Eslão (Icflnilivnmcnte firmados os créditos
do Cherloqilinho, «ue Iodas as semanas con-
ta ás creançás de oito a... oitenta aunos as
suas curiosas aventuras dc policia amador.
De alguns números já publicados esta inteira-
mente esgotada n edição, razão por que nao
tem sido possível nltender a encomuiendas
vindas do interior. Mas 11 Empresa de Ronian-

Populares ja pro\

tios, transportava
norte-americanos.

costas dos Estados Uni
.1 bordo vários cidadãos

LISBOA, 10 (Havas) — O Ministério da.
Guerra informa quo uma columi/.a de tropas
portuirueziis quo foi fazer um rc»'.'ouliccinieiito
em direcção de Nevala, ao norte de Kovunin,
foi atacada pelos allemães, tral-ando-se um
combate que acabou pela derrota do iiiiiniijo.

Os allemães' tiveram tres aoídados eurb-
peus mortos o dous feridos e .numerosos sol-
dados das tropna indiueiuis. mortos c feridos.

Da nossa parte tivemos oito ¦ mortos.
Ao terminar o combate deu-so pela falta do

alterc-fj Camlsíio.
LISBOA, 10 (A; A.) -- O gcivçrno recebeu

hontem longo teleyrammn do fcoinmnndante-
chefe das tropas portugueziis que estão na
África, communicaiido que os soldados portu-
guezes rcalisaram novos avanços, rcpellindo,
com grandes perdas, as forcas, nllcmãs.

jornac."Gallia"

A impressão em Paris
PARIS, 10 (A NOITE) - Os

coinmcutantlò o torpedeomento do
no .Mediterrâneo e 11 renovação da campn-
nha submarina nllcmã mis costas dos lvj-
tados Unidos, dizem ser evidente que a Al-
lemiiiiba, devido ás suas derrotas no Soinme
c na .Mácedonia e ao fracasso das suas con-
lia-offensivas ua ('.alicia, na Dobrudja e na
Transvlvania, procura golpes dc effeito jiara
tranqiiillisar a opinião publica, que cada
vez so mostra mais descrente 110 resultado
victorioso da guerra.

..MEN1
i-Alíl.U PASSOS A. C

Gilibs, inglez.—Telephone
8o4, Centrai.— Rüu Sunta

Luzia, iU2
sBflOtüW 9 ¦»—-¦¦ 11. iiii.i.ii

Mel Estrclln, o_
lombo, praça José

melhor da abelhas,
Alencar.

Co-

iciou, inanoanuo ,..-
zer euin urgência novas tiragens, de modo a
poder attcuiici' deutro de dous ou Ires dias a
todos os pedidos recebidos.

O ultimo episódio, o ü", que foi distribuído
hoje, tem por titulo "O segredo do judeu", e
talvez ainda mais interessante do que os an-
Urioi-es, constituindo uma leitura nltrahente
c sa para as creançás e mesmo para os adul-
tos. Accresce que nesse fusciculo ha um pouco
de reportagem sobre a Festa das Creançás, rc-
i-rodiizindo o Cherloqninho alguns dos mais
característicos aspectos dessa commemoruçno.
O iiilelligcnle e arguto detective, o Justinlnho
e n Marietta emittem n sua opinião sobre a
festa, a que fazem algumas restricções muito
sensatas. ..

Os episódios do Cherloqninho sao enconira-
dos ã venda em todos os pontos de jornees, a
ouo réis o numero avulso. Pura maiores pc-
didos, 110 escriptprio da Empresa, 11 rua Júlio
Ccsar (Carmo) n. lá.

' —«"¦—..

A visita do prefeito ao
Meyer

»_#—

O poolo de Aosiotencia
o o jardim

A convite do uma coininlssüo do murada»
ics desso piipulie.il liiburblo, u Sr, prefeita
municipal visllou bojo o M.)«r. líram precU
hiimenlu iu. •.'>, qiinmhi S, lix. ali chegou d*
automóvel, ucompnuliuilo do Sr. Dr, Ciii.rrii.
1.0 Durflo, director do Obras, 0 du sen nu.
erctmlo,

Hccelililns liar um grupo de moradores, te»,
do 11 frente os Si".. Dr, Ângelo 'Ia vil res o .Nu.
der Pinheiro, liem eomo por alguns funcclo»
1.(irios municipaes, om que *« destacava u S".
j)r. Pnullno Weríieck, dlreelor de llyglene, u
Sr. Dr, Axovcdo Soilré dlrlglu-SO para o edi-
llclii do Posto do Assistência, mandado hH
construir pelo Sr. Dr, Itlvadavla C.orrfia, sul»
os uiiils modernos muldrs, e quo se acha mi
\li.N de aciib.i.i.eiito. K' uma optluin lnsli.ll 1-
çfio nn gciiero, dispondo »lc todos u» apparrU
hi.i.ic.los inoilclos, liicllislvú um pavilhão pu.
r.i curativos, lodo cuvldracado e dc iimblent*
nscptl. levido im systema do orejamemo
artificial conseguido piir maclilnas movidas 4
elcclrlcldadc, lai qual se lisn nos salas de ope-
ração. ICiuborn faltando aluda a sua fachada
principal, que d.i para a fultirn praça d.»
Meyer, esse posto estã, conformo opinião d,t
próprio nctual prefeito, mala hem Inslnllndo
que O central, da praça d.. Itepiiblica, Uffccti-
vãmente, o edifício, trabalho da Directoria dj
ninas d.i Prefeitura, cslíl innguificamcnti
leito.

Sua lnnuguraçüo ainda nilo esta marcada,
mas, ao que sonhei..os, não estará muito lou-
uc. O posto dc assistência do Meyer lem qui
fazer seu serviço não só com ns automóveis,
ambulâncias, como com ambulâncias u tra-
cção animal, devido aos uccidcntcs de terre.
nus desse vasto subúrbio, líssns ambulâncias
puxadas a burros, já estão sendo construídas
uns offlclnns (In Piislb Central, obedecendo a
um modelo diflVrente do de automóvel, quo
se preste ú nalure/.i do serviço cm que vão
ser empregadas,

Visitado o posto, o Sr. prefeito foi inspe-
cclonnr o terreno cm que vai ser feita iuna
praça ajardinada. l;iea nó Indo do posto, eoia
a sua frente para a rua Arei.ias Cordeiro, li*
numa larga área do lü0m:;lH0 111, possuindo
jã algumas arvores que lhe dão sombra. Ivi-
:,e terreno fora pelo ex-prefeito general Ser-
zcdcllo Corria desapropriado por utilidada
publica para esse fim em RUO. Saiu a 28000
o metro quadrado. A praça ficará limitaiU
pelas ruas Arehius Cordeiro e Imperial e por
duas novas ruas, que vão ser construída»
fronteiras aos postos do Corpo ilo Bombeiros
e da Assistência Publica, As "liras vão ser-
iniciadas nimln este nmin pela Directoria do
Obras c Inspcctoria de Maltas e Jardins. O
jardim terá 11111 coreto para musica.

Terminava o Sr. prefeito a sua inspecção
desse local, quando o Sr. Xavier Pinheiro leu
um discurso,

Passou-Me depois o Sr. prefeito municipal
para a rua Imperial, que só tem uma parto
pequena bem calçada, e outra péssima. S. Ex.
nulorisou o Sr. director de Obras n fazer todo
o seu calçamento a pnrnllclipipeilos, o que va»
ser feito no principio do atino vindouro.

A rua Castro Alves, que apresentava o as-
pcclo de um extenso lamaçal, conseguia Inni-
bem uma providencia do governador da cid.i-
de. Vae ser, olldii este nnno, maeadamisada.

Passando á rua Carolina Meyer, o Sr. pre-
feito leve oceasião de eseaUdalisar-se dean-
te dc um terreno cercado de zinco, fundos da
duas casas da rua Lucidio Lago, o que quasi
fecha o transito, deixando aos transeuntes :ii
run Carolina Meyer uma passagem bem cs-
treila.

O Sr. Dr. Azevedo Sodré deu ordem ao Sr,
director de Obras para hoje mesmo providen-
ciar sobre o processo para a assign.itr.ra da
uni decreto, desapropriando esse terreno por
utilidade publica, afim de livrar a rua Caro-
iina Meyer dc tai trambolho.

Na estação, a commissão dos moradores
chamou a altenção dn Sr. Dr. Azevedo Sodré
para o perigo constante que offerecc n traves-
sia das linhas da Central do Brasil, pedindo-
lhe a sua interferência para o abaixninento do.
nivcl da estrada iíaquojlc ponlo e a constru-
cção dc uma ponte ligando as suas duas mar-
gens.

O Sr. prefeito não só promelteu Iralar des-
sc melhoramento com o governo federal, en-
mo também solicitar do Minislcrio dn Vi..-
ção a reforma da estação do .Meyer, que está
fiquem do seu progresso. O Sr. Dr. Azevedo
Sodré declarou não comprçhendcr como a
villa proletária Marechal Hermes obteve tão
sumphiosn instailação para sua estação, quau-
do o Meyer, a capital dos subúrbios, não o
conseguiu.

Estava terminada a visita.
Ao Sr. prefeito e comitiva, no poslo de As-

sistencin, foi servido um ligeiro "hineli", pc-
ia commissão do moradores que eslá propu-
guando pelos melhoramentos do Meyer.

9 ssflgfrfc— 1

Elixir de Nogueira — Único oue cura syphilis,
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Istâ Qlett-cí © empes-

Sé CoaselSao
E a crise acabou,

de hoje, elegeu o Sr

A Moda e Mme. Guimarães
Grandes "ateliers" de alia costura. V.\e-

cução rigorosa das ultimas novidades c. c.v.i-
ção de modelos artísticos c originaes, da
actual moda. Especialidade em vestido; dc
casamento, "soirée", prooienade e "lail-
leurs" (Grand Prix Paris, 1900; Londres 15» 1-1
e Mérito industrial). Rua S. .losé 11. 81):
lei. Central 4.691. Próximo, á avenida llio
llranco.

, O Conselho, nn sessão
Getulió dos Santos para

siib-.liliíir o Sr. Osório de Almeida. Antes da
eleição o Sr. Mendes Tavares falou indieaii-
do o nome do Sr.Gctulio aos seus pares, o a
quem teceu os maiores elogios. O Sr. llodn-
gues Alves üscordoú, opinando pela praxe'já 

ha muito estabelecida pelo Conselho de
eleger o vice-presidente, em casos como o .de
anora. Entendia, assim, que o eleito deveria
ser o Sr. Zoronslro, isso depois de, como uma
dcfcrcncia pessoal, sc reeleger o Sr. Osório dc
Almeida.

O Sr. Gclulio assumiu a presidência c agra-
deceu a dislincção dos seus coll-gas, deela-
raiuld que o eleilo deveria ter o Sr. Mendes.

A eomn:i..: ao dc orçamento apresentou a
pi oposta para o exercício vindouro, havendo
o Sr. Mouorio Pimentel dado alguns cschire-
ciinentos á casa. E a ordem do di.i foi depois
votada;

1 ^«» ¦
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CAS 2 EM DIANTE
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O flui si® Theatro úb
Natureiea

"POUR UA NOBLESSE"
.Nova o liii^snm. murai ilo cigarrai iicumliciuliiiüns eiit eio-'(;uiili'» 

o dlaliiltla» inixuiliiis du ÍU uigiiri-os oiumpulad
iniiios orieiilaes uiculiiido» o cnmulniidus entre

qualidades
PREÇO t$00!) A' venda por Ioda a parlo.

CIA. SOUZA CRUZ

COU)
ü mellicrtjs

Os terrenos do cães do porto
Não se realisou hoje no cães do porto a

venda de terrenos, por falta de compradores,
pois os jioucos pretendentes que lá se acha-
vam offerecoram lances muito reduzidos.

Dr. Hilário de Gouvêa-?R S
riz e garganta. 20, Assembléa, das 2 ás i. A's segua»
das, quartas e sextas.

i *atm i i i

N.Y 1ACULDAI>J]
MEDICINA

DE

O theatro da Natureza, no parque da praça da Republica

as !n.r!ammasócsdo^
olhos

iVlÜÜKA BRAblL UM pruguayana, 3?
QOÍ--Í-Yf?>0wtt!

Pelos escuros dos bosques, de onde as co-
tias saltam, pelas aléas sombrias a cujas bor-
das sc agrupam os esguioS 'peruaiIas pcnsnti-
vos, o. flor dos lagos ínàusfos por cysncs na-
vegados, ou pelos vastos alfombracs de rei-
va' onde pastam rolas c pairdacs, ali, no ma-
jestoso parque, já não nr«usta os ninhos o
grito dos pavões apavorados. Pássaros o In-
chos, todos os animaes que ali vinham vi-
vendo na mais doce o cnlrau vida que é dado
viver num paraíso, ouvem ainda bojo açor-
«ar. na solidão da noite, ti éeo terrível da-
queliás gargalhadas telricais de Orcslcs, no
aeto da loucura...

Hem que as campas toc2.m, noite a dentro,
a rei irada dos humanos. Bfcm que rangem e
fecham os largos e enorraos|poi'tões. Bem que
as lâmpadas se npngani, <1bixar,do só lá cm
cima a luz das estreitas. Mas o éeo terrível
das gargalhadas lelricas irebõa dos cóiicayo'
da

1 do
cascata, onde, eomo si ellas tivessem fica-
íravadus ».«« ,;#lãla'clifcs, sc repetem éter-

namente, na queda das suas águas. Só pelo
romper do dia morrem os ecos sinistros, mas
quando os ecos morrem, eis que se' levanta,
como um colossal lantasnía, ou como o arca-
bouço do um "nic.vaterium" sobre um leito
de esmeralda, o yullo escuro ç nu' do rcdojl-
dei dc pinho.

»*•

E assim, abaiiiTohado á chuva e ao s**, lá
permanecia o Theatro da Natureza.".. Desde
;ill de setembro que sc extinguira a licença
para a sua exploração. Os seus empresários,
mal suecedidos, ficaram a dever a Prefeitura
mais de meia dilzia de contos de réis. O
caso teve hoje, porém, a solução esperada:
o prefeito mandou intimar os empresário.",
não sò ao pagamento da divida, como a re'.:-
rada do material que atravanca uni dos
mais lindos, trechos do ^íaii^iic da Accla-
inação...

"São Leurenço'-
brindes. LOPES SA' 4 C0.MP.

i ¦*•»»

Cigarros populares, â$
lii mo llio Novo, par»ÜUU réis, com vulioia»

Para as ma-
nobrss

As homenagens prestadas
ao professor Dr. Aloysio

de Castro
Rcalisou-se ás 13 horas, no Pavilhão Torres

Homem, na Faculdade do Medicina do Rio de
.laiíeiro, a festa promovida pelos doutorandos
do. medicina, com o concurso da Alliança Aca-
demica e demais estudantes daquclla Faculda-
de, cm homenagem ao seu director, prof. Dr.
Aloysio de. Castro, pelo seu feliz regresso de
Buenos Aires,

Ealou o Dr. Miguel Pereira, que fez um cs-
tudo histórico e comparado da Medicina cm
Buenos Aires c no llio, realçando juntamente
os méritos do prof. Aloysio do Castro, c falan-
do também do Dr. Carlos Chagas, que hoje
regressou da capital argentina.

Ealou depois o doutorando Lconidio Ilibei-
ro, que teve oceasião de inanifestar em nome
de seus còllegas os agradecimentos de todos
elles para com o prof. Aloysio já como pro-
fessor que foi dos mesmos, já como seu actual
director.

Por fim,agradeceu todas essas manifestações o
prof. Aloysio dc Caslro,quc disse que os estudou-
tes brasileiros cm nada ficavam na retaguarda
dos argentinos; porquanto estamos bastante
adeaütadòs no ramo das seiencins medicus.
S. S. terminou fazendo a entrega dc uma meu-
Silgem dos estudantes argentinos aos brasilei-
ros.

O presidente lda Alliança Acadêmica', o Sr.'focei, agradeceu essa mensagem cm nome dc
todos os seus collegns.

Representou enda uma das escolas superio-
res desta cidade uma turma de alumnos.

O senador liuy Barbosa fez-se representar
po\' um de seus filho"-

Em presença do general Gabino Besouro •
1° regimento de engenharia, aquartelado na
Villa Militar, rcalisou hontem vários exerci-
cios especiaes, eomo parte que lhe cab» na»
manobras actuaes.

Todos os exercícios agradaram plenamen-
te ao cominandante da 6" região militar qu»,cm seguida, examinou detidamente os entrin-
cheirumcolos subterrâneos que o batalhão fe«
construir para melhor aprendizagem das sua»
tropas, bem como as installações telephoni.¦eas c telcgraphicas e as rides de arame elo»
clrificadas.

A impressão de tudo isso foi boa aos visl-
Imites.

• ¦ -¦*— ¦nCura da gaguez
c perturbações da palavra e da voz

(proc. do prof. Gutzmann)
DH. AUGUSTO LIMIARES

Especialista em garganta, nariz e ou-
vidos.-Cons. r. L'niguayana8(sobr.]

a

Mais um para a reforma
Vae. ser reformado do serviço activo do

Exercito, por ter attingido a eiUdo da com-
pulsoria, o capitão da arma de iufantaria Je-
íonymo da Costa Monteiro.

i <mMm ¦

Quereis apreciar bom e puro café?
Só o PAPAGAIO

f AF** IJ (IIUl Chocolate, bonbon»\jí\ V a- *¦ lulFUU finos e ,anUsia d»
chocolate, só de Blierin- & Corap, rua Sei» dê

. <c'.cnibtí>. u, ioi
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CONGRESSO MEDICO ARGENTINO
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í\ obra scienfifíca de
Oswaldo Cruz no

Praia 1

ULTIMA llgKf

C Cp. CaHoa Clfoagas dá-nos
_u:._ im^i-csaoe»

S»'

r». p.iin.n Aires regressou-hnje o Dr. Cur-
i„! t-hasas, ru» «U -«•"» repreiçuliir- o uosso

Instituto «lc Miinguinlios nn cou-
mierohlologia e pntholu-«...VlTIli' I'.

jcrciicla d- bygleiif
,i,t Mil americana.

ii |i.. Cnrl prociiraih. por um
i. gentileza do uds

Chngne
, m companheiro, tevi
f-onccder em «na residência uma entrevista,
...niin.nos '.•• suas Impressões.
,_!ü A conferência, disse-nos o Dr. Chaga--,
rívsliu-'c dc uma Importância excepcional,
fn.ruite nclhi foram trnlados ossumptns qne

.i-.i-i dc perto Inlercssnm a putliolotfla sul-
uiiierlcanii, enlrc elles a 1rlpiino„oniiase do
,'tri.'im. n lelslinmnlosc, a lilnstomlcoso, a

tricô-,.- c outras entidades tropicaes,
iludas pio- individualidade; deO|.on:

(iiicsti.es relalniins por inniviuunimnuea <ie
Jiló relevo nn experimentação medica dos
ini/cs da America Latina. Us problemas sa-
isilnrios iulernaelonaes mereceram especial
nticneile '-' l;"'',n 0D»cfl*° <lt! futuros congres-
-os a primeiro cios quaes se i-eulisnrú em ju
iilió do provi...o anno uo Rio de Janeiro, seu
,n dcllo presidente o Dr. Oswaldo Cruz. A

fei-encia do Buenos Aires, presidida pelo
urof, iirãuss, concorrei-;.in os vultos de maior
[.jnlncucla das sclcncins médicas argentinas.

Os nossos pnlrlclos Druno Lobo o Samuel
I Ib.inio apresentaram trabalhos dc relevante
juinorlancia, tomando parte nas mais interes-
tiilitcs discussões c deixaram c.\cellcnte im-
),.v<súo cm Buenos Aires, pela educação pro-
ílssional <ie «pie foram portadores. Outros
collegas brasileiros tambein se salientara..i

*

*

contancío-se entre ellcs os Drs. Octavio Vci-
_a Olympio da Fonseca c Dutra c Silva.

Sobre o bcri-bcrl apresentou o Dr. Figuci-
n-ilo Rodrigues um importante trabalho. Dc-
vo registar, com desvanecimento, o nllo apre-
co cm que é lírio no inundo medico nrgenti-
no u como de Oswnldo Cruz. A conferência
ili Sociedad do Patologia Sul-Amcrienn.i
coasütuiu uma verdadeira consagração da
obra sanitária * ecientiíica do nosso eroinen-
.« patrício.

, Tivemos também o maior agrado em ouvir
rsUrtncias a» mais honrosa* ao grande medi-
ro, notável experimentndor, Dr, Adolpho
iutt, cujo patrimônio sclentifico é bem co-
iibecick» na America do Sul. tem se esquece-
tem também doa men» collegas de Mangúi-
abe?, aos quaes foram feitas significativas
Jjointaagens pelos seus collegas argentinos.

Trabaliando no Instituto Bacteriológico Ar-
tenííno, enaa íoi a. sedo da nctual conferência,
kuofltxeí Ajrthur Neiva, qu© ali aoubc con-
v-aLsai" rsnl prestigio, constiuindose um dos
h,s;a« melhores diplomatas, pela intelligento
preyss-acie. qu* tem cabido realisar dn nossa
(..alture exiieiizoenlal, pela lympathia que tem
WguiJEíiS» entre oi nosso» collegas viai-
títot.
I Neiva tem trabalhado proveitosamente, em
fssejnlxiie quo cooperaram para o conheci-
isento de diversos problemas de palhologia ar-
£íntina, entre ellcs a leisbmauiose reconheci-
«il no interior do paiz por aquelle nosso pa-
itkio, quo introduziu o processo curativo des-
,'soberto por Gaspar Vlanna, conseguindo- as-'«ixa Arthur Neiva curar na Argentina nume-
p-osos- enfermos julgados perdidos, dando a
.uiíl* vasta dispersão no processo de inje-
tçSes tntravenosas de emetico, trazendo grau-
ite beneficio ás gonns i-nraes do paiz visinho.
i Devo cinda salientar, relativamente no cou-
,fieíflo medico, o brilho quo lhe foi dado pela
,en«íii de Araoz Alfaro, uma das figuras de
.ailor destaque na medicina de Buenos Ai-
ru. Esse ominente argentino cumulou os
Jmsllciroa presentes co congresso das maio-
m demonstrações do apreço e dc carinho.
i Qniinto- aos trabaliio» dos nossos delegados,
itaUtnto ai conferência do professor Aloysio
ri» Castro, eobre syndroma bypophysario. Ef-
Ine grato também falar do conhecimento exa-
.to qu» os médicos argentinos têm dos nossos
homens da seieneia e do suas obras: Miguel
ipeuto & conhecido e apreciado na Argentina
como nm elos mais oitos expoentes da mediei-
,ns sul-americana; Miguel Pereira, Fernandes
.Figueira, Carlos Scidl, Afranio Peixoto, Azc-
Vido Sodré, Nascimento Gurgel, Rocha Faria,'ila&egasilo pelo valor «Io suas prodacções.0 Dr. Chagas, respondendo a uma nossa
isirgunt*, falou da sua viagem aos Estados
lünidos, a propósito do convite que recebeu'jara fazer nm curso dc moléstias tropienes
pá Universidade de llaward, elizendo-nos que
leffeetlvamente o Sr. Strong. professor ele mo-
l.sliaa tropicaes daquclla Universidade, queremia entre os seus prõfesosres o presidenlc
[Wilson, o havia convidado em Buenos Aires.

I Tratando-se principalmente de uma feliz
,6ppurlunidade para dar dispersão nos trtiba-
lhos rcalisados no Brasil c relativos a moles-
lias tropicaes, pouco conhecidas na America
do Norte, e tratando-se ainda de um represou-
(tahte ila escola do Oswaldo Cruz, distinguidò
com cs=a elevada honra, não nos podemosfartar a attetider o convite, que será em tem-
po feito em caracter official, conforme ficou
«isentado com mister Strong.

Pretende levar a llaward o resultado dos
,írab:.lbos collcc.t.ivos executados em Mangui-
nhos, sob os conselhos do Oswaldo Cruz, en-
enrando naturalmente as prihcipnós doenças
que nos são peculiares e nellas os earacteris-ticos locaesde maior monta, como, natural-
mente, a tripanosorriiase americana, que seráobjecto principal dó nosso curso, além ele ou-Iras entidades tropicaes dc que nos oceíipare-mos uaquclla Universidade, em conferências
que tencionó levar a cffeito.

ttm

0 cambio abriu c funecionou um pouco cs-trcmepldo c. na perspectiva ele baixa: pela ma-nliii, alguns bancos sacavam n Vi 1J4 c poucosi. IL' 9j32 d.; mas, pouco depois, vigorava ape-llair,'V,n,Xft tlc l~ 1i'1. l'nra depois cair também¦'. VS ,:\'l d,, (pie mais larde. se tornou geral. i *iivm '" '

0 Congresso de Estradas
de Rodagema'

C St1. WeDECEScáo c.Esãstirá á
.nE.f.*jui»seíão

I.F.oi recebida, á tarde, no Cattcle, em au-«¦•••i-.a especial do Sr. presidente da Repu-'dica, a comniissão orgánisadora do Pri-u.e.i-o Congresso de Estradas de Rodagem,fine foi conviclçir S. Ex. para assistir á ihau-Kiirnçi.o Uo Congresso, em dia e hora queo chefe da Nação marcasse. O Sr. Dr. Weli-csslu. \ivait iirolnetteu comparecer, cle-ii-
gnitiuio pnrii lal cerimonia o din 12 do cor-''ente, ús 21 bn.-as.™~—¦ —t-~m*m »

ea ®®t
"Sr. eapilão de. corveta Protogeiies Gui-«jíiriiçs, comriiandante da fblilba de byd.-o-P-nnos da Marinha, vae effecluar, no proxi-"•» domingo, um vôo sobre a cidade, iudo;|li> bolo fogo <

»4«to __, M^pM _...,,Aggrechii o guarda e íoi
condernnado

,rni condemuado hoje a seis mezes de pri-s'"' ecllular o réo Joaquim .losé dos Santos,
por haver cm -! de maio do corrente anno ag-
Ijrcdidp a bofetadas uni guarda civil que lhe«era ordem de prisão, por estar proferindo.palavras obcenas em plena via publica.

I t) capitão de corveta medico Dr. Fernrui-«o da Freitas Filho foi nomeado par.i o
forgo de auxiliar dc clihica.no hospital cia"aa das Cobras,  ' • "." ""

O accordo Santa!
Caíliarina -Paraná

Conto o Si*. Schmidt será
recebido amanhã A tarde

Pelo "llii(,iba" chega ainaiihã a esln ("1.
pilai «I Sr. coronel l-vilppu Schmidt, govor»
nndoi' di. Saula Calharlni», «pie vem itisi-
glliil" o liii.do «In accordo que dará fim A
irritante questão dn Contestada,

Es ia vapor deva estai' uo porto ás 15 Iin-
ras, i-stiiuilo n desembarquei de S. Es, mar.
cado para ás Ili horas.

O Sr. coronel l-Vllppi. Sehml.lt ilescmbnr*
c-.r.'. .... Arsi-iial dc Marinha, cm lancha d»
Ministério da Mnrlnhn, poda - sua dispo,
slçãct,

Abi s. Rx, 1'pcohci'i't cs cuniprlmcnlns dr
varia; dclegacãcft «• «Io Nr, coronel 'iins..
1'rngusi., em nome do Sr, presidente «Ia Itt-
publica,

O governador dc Santa Cntnariiiá lomnrú
o automóvel «Io palácio do Cntlote, em com-
pai.1.ia ilo chefe da euso mil.lar do Sr. p".'-
sidente .Ia Republica, que n Icv.ín. .-,.. boi.!
em qu»- s. Ex, var hospedar-se,

o "llnglba", :... passar pelas fnilale/ns
da barra, será salvado com os honrar, devi-
das ao seu titulado viajante.

_es_BBBSfc _,_^_^_m_^__ _^_^_ti«^_^_-_^_-_^_^^^^^^^^_^_^__^_^__^_^_^_^_^__^^^^^^^Bsr^i^____^_________^E^^^*^^_>^*? ^^H^^ _^^^5a»w»s^Ba_^"*^^^^^
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A FESTA DA PRF.PEITUIIA
PltESIfiENTE.s DO SUI.

AOS

Devo realisar-rc sabbado a fe-.l.i «pie n
Prefeitura nffcrcco aos presidentes, de Saula
Calliavlua c do Paraná. CnusinrA «le um"giirdeii-parly" no Passeio Publico.

Par.-t essa festa, que terá um alio cunho «le
elegância, n Sr. prefeito vao expeli:- convite»
á sociedade carioca. O parque rerá convc.iieu-
lemenlc preparado pela Inspectoria dc Miitlan
c Jardins.

A CHEGADA DO DU. AFFONSO DE
CAMAUCIO

_Rece-beii-s.., no (.'alicie, tclegramma niinun-
ciando a chegada ao llio. ás ,s ,• meia horas de
depois <!e amanhã, do Dr, Affonso Camargo,
presidente do Eslado do Paraná.

Reuniu-se no Senado a
commissão mixta de

reforma eleitoral
Esteve reunida hoje, na sala du comniissão

dc finanças, do Senado, n comniissão juixtn
da reforma eleitoral, sob st presidência do Sr.
Uuciio de Paiva e com :t presença dos senado-
dores .loão l.uix Alves. Guilherme o Campas
e deputados Augiísln de Freilns( Raul Fernan-
des, Celso Riiyniii, Chrlsliano Brasil e Alberto
Sarmento.

Esta reunião foi cffeeliiada para que o re-
lator, Dr, Augusto dc Freitas, desse parecer
sobre as noveiila e seis tine.nia'-, apresenta-
das pelos Srs. Abdias Neves, Cunha Pedrosa,
Generoso Marques, Epitacio Pessoa, José V.\x-
srbio e Melello.

Pela exposição do rc-lalor, verificou-se que
uma grande parle dessas emendas já eslava
contida no projecto.

Outras foram rejeitadas • umas quarenta
npprovndas.

Muitos senadores c deputados assistiram aos
trabalhos da commissão quu «e prolongaram
até tarde.

. ¦ i . IM-..- .. ii io. . ¦¦

Academia de Letras
• ¦-

A recepção de Osório Duque Estrada
Est4 «lefinitivaihente marcada para segunda-

feira, 23 do corrente, u sessão solomne da
Academia de Letras em cpie será recebido o
Sr. Osório Duque Estrada, eleito, ha cerca de
uni mino, para oecupar a cadeira «le Sylvio
Romcro. Falará em nome da Academia, sau-
dando o novo acadêmico, o illustre e festejado
escriptor Sr. Coelho Netlo. A sessão, «pie pro-
metle revestir-se do maior esplendor, será pro-
vavclmcnte presidida pelo Sr. conselheiro Ruy
Barbosa.

O concurso no Colle-
gio Pedro il

O Sr. minisiro cio Interior declarou nn
presidente do Conselho Suprrior do Ensina
que c praso para a iuscripção do concurso
para o provimento dos loga.es cie professor
substituto do Coilcgio Pedro II é o mesmo
para a apresentação dos respectivos trabalhos
de impressos, devendo ser excluído quem
não a fez dentro elo nlludí.do praso, cmn-
priiielo, pois, cpie o director daquelle insti-
tuto cie ensino providencie afim de que se-
jíim quanto antes eleitas as mesas examina-
doras e iniciadas as provas publicas de tal
concurso.

I io»— ¦

Os fornecimentos ao mi-
nisterio do Interior

O Sr. minisiro (Io Interior baixou hoje
uma circular aos chefes, das rcpai. ;ôes sub-
oreli nadas, .recomnicn dando providencias
afim de quc na 2" via do pedido ele forrie-
cimento que tem de ficar em poder do for-
ncécdór, seja passado pelo funceionarlo com-
petcnlc o recibo do material «pio lhe for cn-
Ireguo c determinou que, esgotado o "stoeU",
dos pedidos ora usados, seja ndoplado O
modelo publicado no "Diário Offieiyl".

As comniissões da
Câmara

Em reunião de boje a commissão cie justiça
dl. Câmara dos Deputados assignou a redaeção
paru terceira discussão do projecto que mau-
cia considerar de utilidade publica a Associa-
ção Coníiriercial de Pernambuco e oulrus in-
slituiçôcri.

O Sr. Gomercindo Ribas requerei! fossem
juntos ao projecto Ml deste anuo os documen-
tos que o instruem'.

A con.missão pro.segiflu no esludo das
emendas ao Código do Processo Criminal c
Comniereial do Districto Federal. Tendo o
Sr. Gomercindo Ribas terminado o seu rela-
torio, o Sr. Maximiano de Figueiredo relatou
as emendas ao "Processo Sunimario", ao
^-Processo Executivo", ao "Executivo Fis-
Cal", ao "Executivo Hypollic-cario", ao
"Executivo por pénhôr e por caução «le
títulos" c ao ."Executivo por alugueis ou
emendas apresentadas aos "Processos espe-
ciaes", o que deverá fazer sexta-feira pro-
ximii. . . 

'¦

Por proposta do Sr. Maximiano Figueiredo
a comniissão assentiu em firmar disposições
especiaes, de ordem pratica e jurídica, no
sentido de evitar, nos executivos fiscaes, mo-
vidos pela Fazenda Municipal, que os próprio-
tarips de prédios sejam siirprchc.niiieíos com
pi brancas indevidas e arremalações effecíua-
das sem seieneia delles.

Ao Sr. Ariiolpbo Azevedo foi distribuído o
requerimento dc Augusto Ferreira Ramos,
pedindo a concessão para contratar com os
fuuccionarios, civis ou militares, a acqiiisição
ie prédios para a sua morada.
_,, 1.1 «li» ¦

A preferencia dos
autos pelas pobres

creanças
Passava hoje, á linde, pela rua de São Pc-

dro, o aulo n. 211, quando ao chegar próximo
á avenida Passos, atropelou o menor Elisio
Alves, de li annos de edade, morador naquel-
la rua n. L'68.

O menor recebeu diversos ferimentos, sen-
do removido para a Assistência, c a policia
do 4" districto prendeu
flagrante, nutuando-c*-

• "«jbuuffeur" cm

\

A GUERRA
Os Estados Unidos não
accederam ao momo-
randosa âos amados
WASHINGTON. 10 (Havas) — O tfo-

verno recusou-se a acceder ao pedidofoimulado uo «memorandim» das nações
alliíidü-e para que nâo seja permittidaa i!ii!i-'.ji;âo dos portos neutros aos sub-
sii,irinos mercank* ou dc guerra. .,.,.
Dous submarinos alie.

mãos a pique
CHRISTIANIA, 10 (Havas) (Via No*.

va Vork) - .lelegrtipliaiti dc Pctro

«.Foram honlviu rneitidos a pique pormu iurpuüeiro russo dotis submarinos
allemães i;iie utacaram a estação radio-
líraphíca de Sepnavnlok, na costa ne Mur-
mau, na península dc Kola.» t!_.
A nsquatlra qreqa adhc

riu a revolução
LONDRES, iO (A NOITE) -- An-'

nuiícía-se que » esquadra jjrega atllieriu.
nn sua quasi tohlidadc, ao movimento
nçcionalistâ clteííhdõ pelo Sr. Venizelos.

0;i coiitinandaiUes de diversos navios
Co fiucrra, uns que se encontravam no
Plreu e outros que estavam nos demais
portos do conlinenle ou das ilhas, ne-
gaisnl-sc a cumprir diversas ordens ema-
liadas do Ministério da Marinha de Atlie-
nas.
Um esp.uo exacuiado

PARIS, 10 (A NOITE) — Foi. hon-
lem executado o espião Ma.hcrbc.
O Sr. Venizelos cm S-íonica

LONDRES, 10 (Havas) —• O correspondente
da Agencia Kcutcr cm Saluníca tclc^rapiia pa-ra esta capital eommunirundn que o Sr. Veni-
zelos cIkj-üu hontem úqucila cidade com os
membros do governo provisório,

A repercussão na Bolsa
e no mercado
NOVA YORK, 10 (A N02TE) — A

repercussão de todos os últimos aconie-
cimentos no mercado foi enorme.

Hoje, a Bolsa abriu um pouco mais
calma, mas a desorientação e ainda evi-
dente. Numerosas acções", principalmentede empresas judustrises que fornecem
material aos paizes alliados, estão em
baixa. Estão c^ualmente em baixa vários
produetos dc exportação, principalmenteo algodão.

-s*»»

A Câmara em sessão
Presidência, Aslolpho Dutra; secretários,

Costa Ribeiro e Mavignicr.
Lida a .'.ela falou o Sr. Antônio Carlos

pedindo a nomeação de uma comniissão de
Ul membros para representar u Câmara nu
recepção aos Srs. Affonso Camargo e Felippe
Schmidt, requerimento que foi approvado.

O Sr. Mavignicr tratou «le politicu matto-
grosschsc, insistindo por providencias para
prótceçãb do deputado Anii'bu! de Toledo c
relatando as scenas de que foi testemunha
em Cuyabá, (!e accordo com a entrevista pormis publicada.

A' ordem cio dia foi votada urgência, a
pedido do Sr. Costa Ribeiro, para a vota-
ção do projcçío J2(i R (credito para addi-
dos), sendo concedida a urgência e appréi»
vados uma cnienda «Io Senado e o proje-
cto, falando a favor da cniciidh o rn-, Costa
Ribeiro. O Sr. Serpa concordou eom as ru-
zões iuldiizidas pelo deputado pernamliu-
cano.

J'ro?rsuin(Io a discussão cos orçamenlo-r.
o Sr. Souza e Silva oecupou u tribuna-. Em
seguida falou o Sr. DuUslie.e de Abrnnelies,
sobre a industria rhigifcra, condeniuaudo a
prolccção aduaneira ao arroz.

O CAFÉ
O mercado de café abriu firme, no preço

de OíjíiüU por arroba para o typo 7. liouve
muita procura c muitos lotes á venda, eom
negócios pela manhã para 5.2-19 saccas. A
praça de Nova Yorle, apezar do pânico moli-
vado pelas noticias da quebra de iieütraliclíi-
de provocada pelos submarinos allemães, te-
ve a sua bolsa de café em alta de 1!) a 2U
pontos e, hoje, abriu com uma pequena bai-
xa dc 5 a 7 ponlos. Um pouco mais calmo,
em nosso mercado, venderam-se mais 1,921
saccas, ainda ao preço ile !).f8()0. lí ontem cn-
trarain 17.021 saccas, embarcaram 11,156 e o'•stock" ficou cm .'10-1.114(1 saccas.•««•a»

As feiras livres
—è

A S. N. dc Agnculrura já deu
seu parecer sobre o regula-

mento da Prefeitura
A Sociedade Nacional de Agricultura en-

viou boje ao Sr. prefeilo iiiuniicpnl, cm of-
ficio, o seu parecer sobre o regulamento das
feiras livres, que vão ser breve inauguradas,

. Agradecendo a dcfèrcricin «iue llie deu o
governador da cidade, solicitando u sua opi-
nião sobre esse trabalho, a directoria «ia So-
cieclade applaude-o em quasi todos os pim-
tos, pedindo, apenas, ligeiras modificações,
para quc,sejam feitas: n reducção de alguns
loctics de feiras, pelo menos no seu inicio;
a exigência da qualidade ds pequeno lavra-
dor pura o feiràiile, e a concessão da perm:.-
nenciii dos vehiculos nos locaes das feiras,
ou em logar conveniente, que lhes ficliie
perto.

Solicitou lambem a Sociedade Nacional dc
Agricultura que a Prefeitura institua, aii-
nualnientc, no dia da inaugurai.--".! das foi-
ras, a festa tia Arvore, bem como, «pianl3
possível, festeje o seu encerramento, eom a
distribuição de prêmios de animação aos fei-í
rniitcs quu mais se distinguirem'.

¦ i mmm >

Uma empresa de frigori-
fscos no Rio Grande

Numa audiência previamente (lclci-miu.:-
da, o Sr. presidente da Republica recebeu, á
tarde, a bancada sul-riograndense na Cama-
ra dos Deputados. A conferência foi longa
c versou sobre o estabelecimento de uma
grande empresa de frigoríficos no Rio Gran-
do do Sul, mediante obtenção de determina-
dos favores, piira os quaes :i bancada pediu
no chefe da Nação os scr.s bons auxílios-.
O Sr. presidente da Republica disse que ia
estudar o assumpto.

¦ <m*m ¦

Os voluntários addidos ao 58*
No clia 12 do andantè, n.-i praça Fonseca

Ramos, de Niclbcroy, ás lll horas, prestarão
juramento á bandeira 200 voluntários acldi-
dos ao ãfi" dc caçadores.

Para essa solem.íidride dos jovens solda-
dos foram convidados os Srs. presidenlc do
Eslado do Rio, secretario geral, prefeito mu-
nicipnl, chefe dc polieia e outras autoridades.

A's 21 horas or; voluntários, com o f.S" ba-
falbão sob o commandõ do coronel Raul
(PEstillac Leal, partirão para o município <!c
Maricá; onde rcalisarão as manobras regula-

,i nicntare.s uo Exercito;, ¦¦-—-., .
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As indagações da policiamineira
BELLO HORIZONTE, 10 '(.! NOITE) -

A policia giiai-dn rct.erva m.I.ic us iudaguçúcs
que aqui tes referentes ao ciuo do corretor
.'hcodoro Lobo. A opinião publica cstil muito
interessada pelo novo i.spcclo do caso, pnU
se trata du umn pessoa du grande voucelto nas
rodas dns capitalistas daqui.

Hlil.l.O HORIZONTE, 10 t.V NOITK) — Kol
verificado mio constar «pie a Prefeitura ne»
tihiiinii i.pollci- tenha «iiiiltidi» com o nome
u.i correlm- 'i inH-im», Ixihii. Veiifii-nu-.»» imn-
h.-m quc liuiierre. Rocha adquiriu diversa::

policer-. Inclusive do enrone! Duiiiel Ruchn,
teu puc. Solicitado este u prestar Informações
ao deteuado auxiliar pediu ser »>uviU<> na suu
propriu rcsldenola. devido « achar-se erifer-
mo, no quc foi uttendido, ouviudo-r, o delega-
do Dr. Viticu Iii-.ikj.

As cpollccs dk Prefeitura «So ic-áii _o.ii.i-
nacs. .
i$Mt A3 IMPORTANTE*? DEOLA1.AÇOES¦^•ffi' DO SR, tiUTIUKMGS

A propósito do suicídio do corretor Theo-
doro Lobo, com.) já dissemos em outra lo-
cal, cslnvi. sendo ouvido esta tarde, pela j.o-
llelii, o Sr. Gutlcrrcs tia Rocha, que teve
grandes Ironsucçfles com o corretor em que-
stão, até n ultimo dia, referentes á compra
«> venda de apólices niuuicipiies ile Bello lio-
i izmitc. Quasi ã ultima hora o Sr. Oiiticrres
terminou ns sins declarações,

0 depocnlo começou falando tlc coiuíi fez
relações com o suicida, Poi por Intermédio
ele sua senhora, qne »'• colega du viuva do cor-
rclor, No mesmo dc julho entrou na primeira
traiisitcção com o seu novo conhecido, com-
jinilld» apólices da divida publica para seu
pae, o capitalisla mineiro Joaquim Daniel du
Rocha.

Mais tarde, em agosto, foi procurado pelo
corretor Lobo, cpie propor, ir o depnciitc a
llello llorizonti- comprar apólices muilici-
j.íich, o (pio o Sr. üutierres acceitou, c par-
lindo liara áquella cidade adquiriu 'l.'>0 opoli-
ces no preço de 1409000, negocio que ficou li-
quidado. Poucos dias depois Gutlcrrcs foi
consultado por Tlicodoro Lobo no sentido d.-
fazer nova transiicção, Idêntica, o que foi nc-
coito, tendo o depnente partido iiovnmciitc
para Dcllo Horizonte, depois «le combinar
com Li.l.o «pie á mcdídn que fosse rea li sando
o negocio teleg...|.liaria a Lobo pedindo o di-
nliciro preciso para o fechamento du compra
de cada lote, tendo por essa oceasião adquiri-
«In 1.0 apólices em diversos lotes c inuiicdia-
tamcnlc solicitado <> dinheiro a Lobo para
o pagamento, p «pie lhe não foi mandado, até
cpie; cm setembro, Lobo llie enviou um telc-
grtunmn pelo qual foi nutorlsndo a receber cio
lianco Credito Real dc Minas a quantia dc
21Í0O0-ÍO0O, «ruj.-i importância emprcgnii na
compra «Ias citadas apólice:., n .;:¦: :i!o i:..
porlancia:: diversas a amigos, (..,. .. . -c
havia valido cmquanto esperava o .... hsirj
ile Lobo.

As pes^o.is As quaes elle, dcpncnlc, reco--
rcu em Dcllo Horizonte, foram o coronel ,1o-
sé Uciijnmin, Adolpbo Magalhães, Joaquim
Daniel da Rocha • Dr, Prado Lopes.

O Sr. (iutierres, conforme suas declarações,
estava autorisnclo pelo corretor Thcodoro Lobo
a comprar mil dnqiicllas aiioliees, tendo por
isso contratado ainda, em nova trunsnceão a
cumpra de mais 412 apólices, tclcgraphaiido
em seguida n Lobo para que lhe fosse envia-
do o dinheiro preciso.

Em resposta, a 4 de setembro, o Sr. Guticr-
res recebeu ordeni de procurar o Dnncn Hij.o-
Iheciiri.i Agrícola e transferir as apólices pava
o nome do Sr. A. Lnindèbcrg, o cpie foi feito.
E por essa oceasião recebeu do banco em
questão 65:000?, pagando os vendedores. O
corretor Thcodoro Lobo, accrcsconlon, senlia
pr:'.-1 satisfazer pequenas quantias, difficulda-
des, nllegando sempre, no entanto, ter nego-
rios grandes n liquidar no Raiicò Lllrainarino,

O Sr. Gulicrres declarou no fim dc seu Je-
poimento que o corretor Thcodoro Lobo, unia
hora depois da sua morte, islo é, ás 11 horas
dr. dia em que se suicidou, tinha cpie llie pri-
gur cerca de'-1:000--? dc liquidações que havia
ti.mpre protelado.

Depois de ouvir o Sr. Guticrres, o Dr. Léon
Roussouliércs, Io delegado auxiliar, tomou di-
versas providencias, tendo-se correspondido
por lelegramiiius com a policia mineira e di-
versos bancos de l!e:lo Horizonte.
. - ¦ -q»» i

Charutos de contrabando
Foram hoje apprehendidos pelo guarda da

Alfândega André Henrique dos Santos, no ar-
niazcin 12 do cáes do porto, 10 pacotes de
charutos italianos.

Foi lavrado o aulo de flagrante na Alfan-
degu. O ccMitrubnndisíii fugiu.
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Um tr.po.ante degol
Ia-se a bordo de um

navio allemão
Na hora de fecharmos a pagina a policia

marítima fui chamada para attender a um
si icidio occòrrlclò a bordo de um vapor al.c-
mão surto em nosso porto.

O suicídio oceorreu a bordo do vapor "Ro-
lrnd". O cozinheiro deste paquete degoüou-
se com um golpe ele navalha.

A policia apurou apenas o seu nome, que é
Ctto Schúffcrs.

» -sea»i ¦ '
Nomeações para o magistério

O Sr. ministro . Interior nomeou: o padre
Luiz üonzága «le Souza c o engenheiro civil
José Jorge «la Silva para os logarcs de inspe-
clorcs do Lyceu Piauí.yense e da Escola dc En-
genhariii dc Dcllo Horizonte, respectiva-
mente.

£__ <
O Sr. Azeredo ás

portas da oppo
siçao!...

Em que consistiu a
sessão do Senado

Mal,; uma vea o caso d* Matlo Crosio
ccòou uo reciulo do Senado. Na hora «Icitl-
nada ao cxpediriitu u Sr. Azeredo usou da
palavra para rebater as Insinuação* quo fl-
acrum ns junincs uoticlunito o ti-legrumin.i
quc «.nvhui para um amigo do Aipiiituiiaua,
aconsolliando maior energia nos m-iis aiiilson
«Io sul do Estado, Afflrma «ne não aconie-
lhou a revolta, pois íoi sempre partidáriodo se evitar o derramamento «le saugu» n.i
su.i terra. O goste que teve, «aviando aquelle
tqlegrãmma; íoi ». de legitima defesu, e i-sii
certo «Je que todos os seur. collegas lhe dará)
razão. Traiu mais uniu ic du retiunélh do->
deput:dc-j c nclia que tllai são illi-.ai-f..

Rebatendo o quc- dlstoraia oi jornaes _ re-
spkito íl-i .,_as ida-» «, paliolei, nana quulú dei.voii «lc complirccer vários di:«-. ,.- b'-ui
pouca tratou do nau caso. Tanto é assir.i
que (..'.de provar lendo u -.c-^ulnle caria «pi.-
enviou an Sr. presidento da Rcpublic.i,
quando viu iodos os seu* esforços serem
burlados. " ,Eis a caria ''.""Exino. nmlgo Dr. Wencesliíó -- Privai!.)I '
¦' tir pelo ínáo tempo, quo lauto nu.l me

- :tr ,M*A.

0 Sr* Ellis defende o Sr. Cor-
do| o Sr. Azeredo trata de

Matto Grosso o o Sr. Pàrns
às voltas som a amnistia
Com n presença «le trinta e Ires senado,

rei, ulirlu-.se u sessão, boli a presidência do
Sr. ribi.no Sunli.s, i.uiti e apiil-nvndu a neta
da sessão anterior, passou-se no expedienie,
que constou «le varias cominiiulciiçílcu á ine-
a* u «ir um requerimento do Sr, Pire j»Vr»
roira. pedindo o parecer du ruinmlssfín du
pri.utoi.ji-:. «Ia iilliuiu reuulito r refereule As
prtimôçOos por nullguldadc,

ralou eiu prlnieini logar o Sr. Alfredo Kl-
llil, que tiuto.i d» artigo editado por ttn. in.i-
tuiln.i dt- hoj.» referente u E. P, »te- Aroraqua-
ra c onde br» jcfticiiii.ij pouco llsonjeiras ...i
seu Cwllt;.\ i: u/nlto Sr, Adolpbo ..lor.io. .Wiu
t.ru no inominto dados positivos par., tra.
1w «io assumpto, visto •> senador paullttuachar-se aetiialutente na Europa; mas Je nn-
temú.i pude dizer que essa estrailu «I»- fen.t
não lem nenhuma trau. acção con. «.s govec-nn;. «le S. Paulo otl da União. Si effeellvü-
mente o seu Integro eollegu leve qualquei-

f:.:-. vejo-me forçado :. esei-vver-lliB estas li
nhns, para Informar-lhe do nue sc passa im
tniiib.t terra, para pcdlr-Ihci providenciaienérgicas ou permissão pur.-i agirmos cuco
gleanitiitc, çoino .. caso rcclaina.

lia mais de dous inexes que suppnrto,
eom extraordinária paciência, nina situação
de vexames, se... fazer uc-ni pcrinitlir a me-
nor rt-ncçf.o por parte dos meus amigos, só-
mente pnra nltciidcr aos seus enunclhos e os
seu:-, desejos do necôrdo, que, nllis, •••ãn tnm-
bom os meus; agora, porém, o cantara ex-
trava:lou-rc e or. meus amigos o corrêliglona-
rios, «ine tudo lèín soffrido. levados pelosmeus conselhos e hoa fé, não podem mais se
còntcç deante elas manobras dos adversários,
(pie procuram ganhar tempo, urinando a
traição, einqiianto confiamos uns promessase nos esforços dos homens quc, como nó",
cslno «le boa fé. O iríêu illustre amigo sabe
perfeitamente que nunca priiouz accordo, ac-
oi ila..do, entretanto, essa idéa. que me foi
siiggcrida com a maior _ sinceridade. Logo
após «. ifiiiipiiiu-i.lo coin o general Caeliivo
de Albuqucniue, confiei nn boa vontade e p'i-trlollsmo do presidenlc da Republica, policio
a minha cadeira de senador á sua dispo»;,
ção, para facilitar as negociações do accòr-
do. Depois dessa primeira combinação, cm
que n amigo Irataria desse assumpto, neni
um pavro dei a respeito, deixando mesmo de
falar sobre ellc algumas vezes «pie estive em
palácio, llmltnndo-me a conversar e accei-
tüi- ou discutir cláusulas de iiccórdo que me

j foram propostas pelo nosso illustre amigo
i Dr. Antônio Carlos. Diversas vezes qu./mandar iniciar o processo contra o preside:1 lê

do Estado, clelciido-inc deanle ilas conside-
rações ponde cosas, de que esse procedlin-.p-
to poderia concorrer para evitar uma com-
binuçáo qualquer que puzest-e fim ás per-
turbuções no meu Estado, líigno dj nieihor
sorte.

Emqunnlo c-u assim lenlmcnlc procedia, os
meus adversários, aprovei tu tido-sc da nos.ra
paciência e boa fé, armaram os seus aini-
gos ou indifferentes, á custa do Thcsouro do
Estado, para iiggredlrom os nossos amigos,
nssass.i.ando-os ou desharatando-os, apezar
elas ordens terniinantes do governo federal,
para evitar encontros entre forças irregula-
res. dcsarninnilo-ns todas «ora distifleção.

Infelizmente assim não tem acontecido,
porquanto os encontros lèm se dado e a or-
«lem dc desa.-niamou.to tom sido dada só-
mento contra os meus amigo», conforme ara-
ha de assegurar-mc o Dr. .Icinqulúi da Cosia
Marque", mostraiido-ine uni liiegramnia de
sou irinfio, no (ptal ellc declara que a nr-
dom enviada para S. I.ui.: de Ciicorrs foi
súineiite para desarmar os meus amigo-',
continuando cm armas os fclcsiinistas.

Tendo o meu llliislre amigo nrdcnn.dn quoo desarma men! o so fizesse entre iodas as
forças irregulares, não 'se 

çomprcheiidc queodio.samuhfe, só se ordenasse o desarmar
mento dos meus amigos, coiiscrvanilo-sc cmarmas or. meus adversários. Acredito sin-
ceranienle na «irdciii cmaiiadu do governo fc'-
dcral, mas o que não posso coi-.iprelieiidcr
é na transforiiiiição ipie se opera no fio le-
legraphico, de fôrma n ser clia mal compre-
licndida pelas autoridades fceieraes no És-
lado.

Quando noeoitci a idéa d-.- necúrdo, o (\x
cnni a lealdade do qüe sou c:.p:iz, e nem p.i-deria rceii::al-n, uma voz qv.c tinl.a ace-íit í
cooperar para as onuciliacõe.i nos Iv-iados do
Rio, Piaiil.y, Espirito San:-) e Amazona.-.,
pelas quilos ?ar.lo se inlcrcr.sava também o
meu ilinsl.-e amigo."

Açcrcscõuta o Sr. Azeredo quc, logo de-
pois de ter recebido cs-.a caria; o Sr. \Von-
cçshiii mando.í á nia casa o seu secretario,
Dr. Hélio Lobo, desmentir terminantemente
o que dissera o Sr. Pereira Leite o, outro-
sim, que só lé essa caria depois dc ter pa--sado por palácio é pedido vehia no Sr. pro-sidente da Republica", que a concedeu.

E S. Ex. termina o seu discurso atacando
fortemente o general Carlos de Campos, quo,
indo garantir um "habcas-.-orpus", chegan-
do a Matlo Grosso, tez causa com.num com
o general Caetano.

O Sr. Pires Ferreira, cm ap.irlcs, se.cun-
dou esse ataque ferozmente.

. . i i «a»»»i .

«Mil

Ã vida cara e os operários áas
fabricas Carioca e Cornado

0 Sr. presidente da Republica recebeu á
tarde, no Cattcte, duas commissões das fa-
briciii» Carioca e Corcovado, desta capital, as
quaes dei::::rain entre as mãos do Sr, Wen-
cesláo Braz ura memorial sobre as ditficulda-
des que.ora atravessa a classe operaria, devi-
do á vida cara.

Acompanhou aqucllas commissões o depu-
tado pelo Districto Federal, Sr. Pereira
Braga.

. . ; i m»m< ..

Aquários municipaes
Visitaram o aquário do Passeio Publico,

durante o me;: de setembro ultimo, 13-,00!)
pessoas, sendo 8.501) adultos e 4.50O ereau-
ças, e o da Quinta da Hoa Vista, 15.805 pes-
sr.as, sendo 10.501 adultos c 5.244 creanças.

mmm

Intromissão nosso negocio, u si.:, ac..
lia lc- sido de advogado, pois Iodos os

collegas sabei.. quc o Dr. Adolpbo Co
uni bom advogado, sobejamente e.n'
como tal,

Espera, porém, que uma vez aqui .•!¦
do,

pu-
-eu •»

i'.-
o senador paulista dará aiuplns c ci.bi.esexplicações sobro o caso. Aproveita nchar-sjnu tribuna i>:.r.i rci[iierci- «pm :t mesa nomeie

uniu commissão afim «le receber n Dr. |„„|.to Muller, ipio está prestes u chegar dos Es-tiidos Unidos c «Io Canadá, ohclc iionron ononio «Io nosso pai/.
O requerimento do senador paulista foiapprovado.
tlsou em seguida da palavra, para tratar da'

po.iliea de Matto Grosso, o Sr. Azeredo, con-formo noiicii.iitos em o.tiro logar,
Foi encerrada a discussão sobre o requs-rimciilo do Sr. Pires Fcn-clra'.
Passando-se á ordem do dia e feita a ch.i-niáda, verificou-se (pie não havia mais nu-mero para votações.
Foi. então, nniiuiiciada n segunda discussãodOv projecto sobre o levantamento das rcslri-cçôcs cia amnistia concedida aos rcvollososde 1893.
O Sr. Pires pediu a palavra e i-oltniido-se

para o Sr. .loão Luiz disse:— Não é a amnistia, não...-¦ V. E.v. está muilo preneelipadoamnistia...
13 òffcctivamentc o Sr. Pires levelasjiirõção de requerer que se o inscrovesíe

para talar amanhã durante o expedienteComo ninguém usasse da palavra; o Sr Ur-bi.no declarou estar encerrada a discussão •'adiada a votação.
¦ "¦•¦-» 

Absolvido por falta tlc
provas

Por falia de provas o juiz da 2' Vara Cri»minai absolveu o réo Manoel Yaz Burrclo
que, no dia H dc julho do corrente minoatropelou a Francisco Marâgnlli, com «, ei-miiiliao que dirigiu, á rua Tobias Burrclo.

er>ni li

a ho.i ¦

COMft/IUNiCAQQa

O serviço de esgotos em
Niclhero}'

Ao 'governo fluminense commuiiicou a Pre-
feitura Municipal dc Niclheroy, ter ultimado
lioje o lançamento das casas sujeitas á taxa
de esgoto naqucllu cidade.

As galerias correspondem jú n mais dc 2.500
prédios, e algumas empresas além da própria
Prefeitura continuam a fazer as ligações do-

O serviço de esgotos de Niclheroy, vae se
fazendo assim, lentamente é corto, mas sem
nenhuma operação elo credito, com os reeur-
sos normaes cln cidade.

Um chefe alagoano no
Cattete

Esteve hoje á tarde em longa conferência
com o Sr. presidente cln Republica o Dr. Fcr-
moidcs Liin.i, cliofe democrata du Alagoas.

A senhorita Marietta
morre na Santa Casa

Em nina enfermaria da Santa Casa falle-
eeu boje, pelas Kl horas, a senhorita Ma-
rietta Dias, sobrinha do Dr. Henrique Dias,
residente á rua Dias da Cruz n. 25,'í, no
Meyer, p qdc não ha muilo tentara contra a
vida com um liro na cabeça.

O seu cadáver, em uma ambulância fuiie-
raria da Assistência, foi levado ao necrotério
judicial, onde foi feito o exame competente,
sendo depois removido para a residência do
seu lio.

Mais uma fallencia
Pelo juiz dn 1* Vara Cível, Dr, Alfredo Rus-

sei, íoi decretada a fallcncia do negociante
.foão Francisco Guimarães, estabelecido á rua
Conde dc Romfim n. 131, com susa de pasto,Foram nomeados syndicos os credores No-
brega, Santos & G. c marcado o dia 10 dc
novembro próximo paru assembléa de cre-
dores.

Qualquer artigo para honiem
é sempre encontrado em boas

condições no
PARC HOY1L

..iri.i-.-jr~niiiM-.pl a-.amiaia

Coia a liEsp8cs®?Sa úq
Tendo lido necessidade de tratar de assum-

pio «le. serviço publico, hoje, na Inspectoria
de Vehiculos, solicitei n uni fünccionnrio n
necessária permissão para me entendei- como Sr. Lima, chefe da secretaria daqnella repar-
tiçáo. Quando, porém; aguardava o momento
pura ser attendicio, tive o dosprazer cio ser
brusca e grosseiramente interpellado por uni
policial, cujo numero annotei, 505, e que tão
mal se recommenda pela sua falta de com-
postura no trato tias partes.

Paru que o facto não sc repita, chamo aattenção do Sr. inspector «le Vehiculos, da
quem estou certo partirá uma providencia
que só poderá abonar a sua repartição.

Eugênio topes iiodriftuci.

Todos os freguezes que compram inoveis
RED-STAR

dizem que elles sã(
«>s mais modernos,
os mais elegantes,
os mais delicados,
os mais bem acabados
e os mais fáceis de pagar, 

'j. .
GONÇALVES DIAS, 71 — URUÜUAVANA, 82

A cidade de Sapucaia e a
luz electrica

A' administração do E3tado do Rio, commu-
nicou o governo municipal de Sapucaia estar
designado o dia 12 do andante para ter logar
á inauguração da illuminaeão electrica daqiiol-
lu cidade fluminense.
niiciiiarias.. —os» .
Cento e duas mil mudas á

lavoura fluminense
Termina amanhã no Horto Botânico de Ni-

ctheroy, a distribuição de. sementes íruti-
feras á lavoura fluminense.

Foram distribuídas entre os diversos mucJ-
cipios do Estado do Rio 102.000 mudas.

Em miiio próximo, isto é, na estação própriae que sc estenderá a agosto, o Horto continua-'
rá osse serviço.

-«•«k-

Uma firma em liquidação
O juiz da l1 Vara Civel deliberou, por sen-

louça de boje, declarou dissolvida e cm liqui-
dação a firma Soares &. Drurnmoiid, eslabe-
lecida com commercio de padaria á rua Lins

.. , , ., , . , . . dc Vaseoncellris n. -145, a requerimento do so-O seu cnlcrramciito cffMhtur-K-» amanha., cio João Ferreira Drummou.d. " 

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

Moveis a prestações. Capas para mobília, 9 pcr.iv6o§ouo. Oleudos ile o,üo e u,7u, meti'0'!)$5òu oJSuoó.

A nossa casa executa o
que neuhu.na outra con-

seguiu executar:
Moveis artísticos, sólidos

e confortáveis.
Leandro Martins & C.

OurivÔS, 39, 4!, 43
Ouvidor, 93, 95

Ver a exposição dos beSIos
moveis Le Mobiliar á Í5UA
CHILE N. 31, tapetes e estei
ras impermeáveis, pa-e-çosúnicos e condições facüSü-
mas de pagamento.

Gottas Virtuosas de^10
Curam hemorrhoides, males tio ulcro,
ovarios, urinas e a própria cy^tite,

t ALOYSSO
fiüio do t8 tenente Abrcliuo «le >'
Pires, fai locou esta manhã. Sen i
ro será amanhã, no cemitério i'
João Bnptista, saindo o fcivirn .'ri ¦
Dezenove dc Fevereiro li. 1'oi, :'.. . .
horas, j
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lie. Georgette
O Lopes
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uce mnlorc» vautacciu «o |nibllco.
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>j, 8U; Goiieral Cuinars, IIOÜ. - .>. 1'auloi iua (Julntc
ue Hoveniliio, 00.

Or. Caetano da Silva
Moléstias do putatio. l<. Uruguavana 35

Das 3 á» 4.

í
rente,
de S.

CARLOS SIMONIN
Viuva Rosa Simoiiln e familia ngr;>-

dcceni n todas as pessoas que concor-
rcrnni com ns suas bomcungcns no sen
inesquecível chefe e as convida p.i-
r.i il missa de sétimo dia que so rc.i-
lisará amanhã, quarta-feira, 11 do cor-
ás 9 I li horas, no nltar-mór da vgrcj.i
Francisco de Paula.

Como se faz política
ern Minas

Chegaram a um accordo...
¦UKLLO HORIZONTE, 10 (A NOITE; — Após

'¦m Inrgo período dc trrniendn luta, ameaças
c morticínios, chegaram a um accordo os par-

(tidos políticos chefiados pelos deputados Ca-
• inillo Pratcs c Honorato Alves, do município
de -Montes Claros, no norte de Minas. O ac-'cordo 

foi negociado pelo Dr. Delfim Moreira,
.presidente do Ustado, sob as bases seguintes:
o Sr. Honorato Alves fará tres vereadores e

jo Sr. Caniillo Pratcs dous e um juiz de paz,
ilias próximas eleições municipaes. Paru resol-
'ver futuras desinlclllgcncins, que, porventura,
.surjam, foram escolhidos árbitros o senador

(Francisco Sá e o deputado Afranio de Mello
Franco.(„ ¦ ¦¦»» 

Os fiscaes itineraníes
da Centra!

A administração da Central rrecisa pôr um
(paradeiro aos excessos de certos itinerantes,
á quem está confiada a fiscalisação dos trens.
í'.s.se serviço já começa a ser anãrchisado com
Eis regalias e. os direitos que taes funecionanos
.presumem ter, embora com sacrifício dospas-"ugeiros 

que viajam nos comboios da Lstra-
da. K abi vae nina amostra disso: o itineran-
'te Màfra, que como os demais tem liasse livre
jile percurso geral, com direito a Jeito com-
anuiu, promoveu um grande escândalo no trem
«lc luxo paulista, ha dous dias, com o condu-
V.tor Casacs, que chefiava o dito trem. Knleii-
«leu aquclle empregado que o conduetor era
fobrlgado a lhe dar um camarote quu custa
JBOSOOO, para que elle mais comniodamente
(pudesse viajar. K como o conduetor a isto se
oppuzcssc allegando não o poder fazer por-
íuue o seu passo não lhe dava semelhante di-
jeito, armou um barulho tão grande que foi
(necessária a intervenção no caso de todos o.s
'passageiros do trem. Mesmo assim o itine-
Sate só applacou as suas irns depois de obter
t camarote, que afinal lhe foi concedido pelo
(conduetor dcante de tremendas ameaças.
' A directoria da Central teve conhecimento
desse escândalo e, possivelmente, não deixará
ftle providenciar c com urgência para que elle
não mais se reproiluza.

Os feitos cio Dr.Ju-
venafo JJorta

_•— 

¦..

A sua victima já conseguiu
reivindicar todas as suas

propriedades
As Câmaras llounidn» du Corto da Appel-

laçàu aciiham do niiiiullnr n iilllinii tio*
"scronucries" cominellliln», nn clnen nnnns
nossiiiius, polo já hoje cclcln'ü Dr. JUyennlu
llorla. ,, , ,

|'ol cm 1911 que cnlourou nn chiado n for-
mldiivcl escândalo, t) Sr. iluyennto llorla,
advogado, pertencente « dUliiicta famlljn,
frcquciitaiido, na phraio do» nosso» elironli-
tas mundano», a "alia sociedade cnrlocn ,
acliava-si- envolvido t-ui li ul n BÔrlo considera-
vcl d,< "scroquerles", ás vultas com u policia.

A vlrlliim oro n boroiic-sn de Armijo
Mala, proprietária do muitos prédio», neytii
cajillil o em Pclropolls, os quão», pnln»
triinsacçòcs ardilosas de sr.i genro. «> l)r.
juvenato llorla. bovlnm sido tndns hypolno*
endos, em guriinliii dn» dividas fabulosos (|«c
cllo, griidiitiviimenlc, ia conlrablndo, sem
escrúpulos.

A policia entrou n Bynillc.tr. Foram ip-
das as fncnltruns coniVhtadfts. Lançando
nifio «le procurações falsas, cun a nsslgiia-
turii fnlsn dn baronesa, conseguira o l. •. .lu-
venato Horta seu "dcslderntum". Contra
cllo foi Instaurado proccsso-crlmc.

Pnrollclnmcnlc, foi n hnroucxii dc Araújo
Mala, pelo foro civel. promovendo n iinniil-
lução de todos os contratos lUIcItos lavrados
pelo Dr. Juvenato, o que, paulatinamente,
foi conseguindo. ,

Faltava, porém, conseguir iiindn a aniiui-
líicáo da hypolbeca de qiiat.-o predloj us de
us'. 11, 1*1, Jfl o 17 da Irnvcssa S. ijal-
vailoi', .... -i

Ksla transaiçãn fora fc.ia do seguinte
modo: Em 28 dc março do mil, rc/. o lir.
.luvcnntu llorla lavrar, perante n tabc.MiU'
interino ii.> •!" Ofüclo. Dnma?io dc Oliveira,
uma cvriplura publica cm «iue cinifc lavn
uma (tolda dc 45:000$ ao Dr. Antônio «In
Cunha .Mendes, obrlgando-sc n onga.-n no
nraao c deniiiis condições cia mencionada es-
criplura, nn «tunl, sem que soubesse, ';fiu-

rou a baroneza como findorn do cumpri-
in.-n o do contraio, dando em garantia uqucl
le; mus prclios. H nesse nelo íoi repr
tada por Jullo Augusto de Menezes, i

para isse fim, CNhlblu uma procuração, t
s.ula pela baroneza ! Kstn procuração I
egiiiilmcnle, "arranjada" no mesiiio l:ib?
liul.» na 1'iíima dala. qitttlldc ali «I
ecu o Sr. .Túlio Menezes, n convil
Juvenato llorla. que no Sr. Júlio «leu o ta
procuração, dlzendo-a do próprio punho (ti
baroneza, instiluindo-o seu procurador pa/.i
lavrar u cscriplurn referida,

llebcnlando o eacandi.lo, recorreu a baco
nc/a ao iudiciai-io para haver os seus p.e
dios, de iiuc lllegalmcnte fora esbulliada.

Proposto acçáo. quanto o esses últimos
perante o jui/. da 8' Vara Civel, foi a acçãi
julgadawimproccdcntc. Recorreu u bnronezi
por seu advogado Dr. Agenor
rciros, para a Corte, para a li*
confirmou n decisão'-:do jui;'-
tão, a baroneza oppôv no .icct
dos embargos, que, afinal, foram a

AS MISÉRIAS DA POLÍTICA
-'-¦< 
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do D".

jul ,';idos em sessão

Plácido liar-
Câmara. Ksla
Resolveu, en-
rduo os devi-

nn di -
das Ca murar.

por
que

cutidos c
Reunidas.

K, contra dous votos, apenas, as (.amara.
Reunidas reformaram a decisão dr. 24 Can.a-
ra para declarar nulla a cscrlptura dc hjqio-
tbeca feita lavrar pelu Dr. Juvenato llorla,

ter ficado provada toda a falsidade tle
dle usou. _ ,¦ . .

Hcsta agora, o desfecho, dependente nin-
da da ('.orle, dò processo crime instaurado
conlra o Dr. Juvenato. . . , , _

Julgado, nn 5" Vara Criminal, pelo Dr.
Cardoso dc Mello, pretor ([lie substituiu o
juiz de direito, foi elle absolvido. Nn Corte
ainda depende dc julgamento o recurso
terposto dessa decisão, pelo '1" promotor
blico Dr. l'io Duarte.

lvm outra vara criminal, um ouro proycs-
so foi contra cile instaurado por uniu "sem-

queric" que coromcltCu contra o (-.'lebre Co-
fre de Orpbãos.
_ -j mw* «-¦¦ ¦ ¦--—

Quando 0 plmpnlhn, o prodígio lablo So-
ilrv, om din iinn longo deixou «t imslo do »cen».
tarlo do papac, todo compungido, todo contra.
feito, lodo merencorlo. com lagrima» nos
olho», lulo o» peito, Irlsleza n'nlmu u dor no
ooraçuo, recebendo hoiiicnagcns do pessoal
que, bi-pni-tido, ura sc duafnzla om pranto pelo
retirante, ora dcsiibrnchavn om rl»o pelo cn-
(ronio •- " «niiidu Cosia Leito ¦-• pcrgunln»
pão fnliarnm no viitniu du Indagaçfiu do mu-
llvo priviidoi' dos bons serviço», nu Profoltu-
ra, du um rapazinho tão bem medrado. Ap-
ncllou-Ro em começo pnrn o nccuinulo do In-
bula. Vereador dn outra biinJii dii fluaiiobarn,
cm s. (lonçiilo, lá onde pontificou o ilumino?
Ilha, presidente do ('onsullio da iiicsnía cir-
cuinsciipçiio, com iiiucçõcs penosa», provocou-
les (le fiuílga, membro consplcuo dn As-cm-
lilín l?lumlncnsc, ondo o Dr. Símios Abreu
prometlcu nn tcrcòlrn discussão do certo pro.
Icelo Irnliir d.i' Prefeitura familiar do outro
lado du bahia, promessa por íiós ngunrdadn
com nnclcdadc, medico cmíneiilc <i«» Hospício,
com u Irnbalbülra Infernal do com «>s loucos
lidiu-, neste pdz dc ajuizados, docente conspl-
cuo da |.'nciil(ladc do .Medicina, nrcopugo onde
a sua palavra do genlo precoce arrebata n es-
tiidniitnda sedetíta de saber, auxiliar presiI-
moso do progenltor em funeçoes médicas nn
•A Kquilntivii", empresa venlurosa com casn
oura, pelo Dr, Azevcdu Sodrí, prefeito, ser
comprada a<> Dr. Azevedo Sodré,' director, a
muitos pareceu que o menino banda dc musl-
cn — assim denominado porque sele Inslrii-
mentos já não chegam puni o seu sopro coll-

niio podendo agüentai' com o peso brn-
¦ .1 .1,- iii-iMii-i-niiacócs tuniilllhus tomara il llC-

abandonai' o gabluelc, Irans-
ilão de clneinatograp lo, com a

de fitas fantásticas, acompanhadas
revcladoras do csbiinjamenlo dos

recursos municipaes.
Si assim vários pensaram, erguendo dithy-

rnnibus no rapaz que, impossibilitado do ar-
car com úinta faina c de cslnr «'iu Ioda a
parle pundonoroso executara o gesto dc des-
iicncar da secretaria, opinaram nutro» por
versão differcnlc enlciideiido (jue o rebento,
inborisado com os escândalos da administra-
ção paterna, revoltado eiintrn ns praticas ad-
niinistrntiva3 d.is boas nornins (loslnantes,
r.ctibriiiibnda com a si Inação iiflTiclIva dc nno
poder u todos os pedliiles nltcndcr, na collo-
eaeão oe empregos, visto como, em numero
aviiltado, principalincnle os melhores, »s
mais polpudos, os mais vantajosos, aos num-
liros da fainilln já Unham sido dados, tomara
a resolução suprema de privar ii nosso Rou-
\ctel do concurso CfficnZ, Útil c proveitoso
dns suas luzes, tão propicias uo ftinccionn-
mento do complicado mecanismo dos serviços
da municipalidade.

Redondamente enganados uns c outros. .0
Dr. luiblo Sodré desceu u escudaria do gani-
nele do governador d:i cWade para -- nao
pasmem — r.cr banqueiro; Antigamente havia
o c-.peci.ilistii, o entendido na matéria, pre-
parado em um rumo dn actividade liuniiino,
iihi mourejaiido, desenvolvendo a sua optlduo,

sulsir, galgar os degráos dn esc

Credito agrícola

Co
tal dc prcuecupnçi
lolen resolução d
ioi-iiiíidu cm
passagem
do scenns

para
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Os trabalhos do Con-
selho Deliberativo

mineiro
,*i:U.O IIORleÓNTB, 10 (A NOITE) — O

Conselho Deliberativo rejeitou os projeetos
Iconcedendo favores aos Srs. Antônio Mlrari-
da e Mauro Guimarães, nara a montagem de
duas xnrqueadas nus visinhancas da cidade.' A commissão de legislação da mesma cor-
poração deu parecer autorisando o prefeito a

jprorogar o praso do contrato da empresa fu-
lucraria, si achar isto conveniente e quando o
' quizer fazer.
1 O Sr. Lourival Oliveira pediu ao Conselho
permissão para fazer sondagens e prospecção
de minercos nos terrenos da Prefeitura.' Foi adiada por 48 horas a segunda votação

. do orçamento da Prefeitura, com "déficit"

j de mais de 1)00 contos.
i. 1 m*m* i

Centro Musical do Rio de
Janeiro

A 80 de novembro p. futuro termina o pra-
, fo, improrogavel de tres mezes, assignado pa-
Ira o encerramento definitivo da nova matri-

cuia. Os sócios ainda em atraso dos seus dc-
>liitos e que não queiram ser eliminados po-

dem quitar-se por prestações.
Hio de Janeiro, 10 de. outubro de 1916.

! A commissão: João dos PasBoa, Luiz Alves
da Costa e Kaphael Homano.

CABARET RESTAURANT
do !___.,.

Cíub Tenentes do Diabo
Avenida 
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Todas as noites das Q horas :ís 4

da manhã
O mais elegante por cxccllcnciii desla cajiilal c
onde somente se exliilicm os mclliiires lirtislas
de valor iiicóntestnvcljsoli a direcção ilo inimila-

vel riiliiuclier
Aníír6 Dumanoir

Mais uma noite .le suecesso pelu arhsl_a sem
rival, soberana nu gênero APACIIIXEITIJ—

Estrclla iiiünilinl
Vera l.ys ,....
Móiitcnegro-Pepe...
Flor de Cuba
Kosilií •
I.a (jioepiida
La Silliuna
Electrii
Arlcllb Ocrinv
APACIIIM.ITI.

Dansiirina clássica
Duellu lyiini
Cãiitora licipimliòla
Ciiiitorii uiusiciuiii
Cantora itale-urgeiilina
Cançòiiclislii iiilerunciunál
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Ponto do reunião ilu Elite e ilo mundo
intcllcciuul tlcstii cupiUl

da escada,
chegar ao topo, após um gasto forniidavc
perseverança, dedicação c energia. Hoje
está mudado. As competências despontam
como cogumcllos em dias chuvosos. Ii certas
ereoturas ha que logo ao nascedouro otiere-
cem revelações de admirável ominneiencia.
Não ('• portanto, para surprchender que o ei-
dádão l'abio, fabricante dc posturas na l'ra a
ürailde, autor de leis entre os deputados do
Sr Nilo Peçanha, nticnisla na praia Verme-
iha «receptor da juventude na praia dc Santa
I uzia o examinadoe dc segurundos nn avenida

Branco exerça tambein tuneçoes banca-
íaiido-se 

' 
sabido nos nctlvos e passi-

loseoiltos; nas entradas a reahsar,
cín caução, nos títulos descontii-
conlns coiTcntes, nos valores

caiicionados, nos valores depositados, nos
fundos de reserva, nus letras a -prêmio,

nos depósitos jiidiciaos, nos títulos poi
conta de terceiros e mais cousus dos esta-
beleeimentos desse gênero.

(Jn.-.l o Instituto de credito bafcjiido pclot
coiilicclnientos fliuuicolrns do moço coiniiotoiu
to, eis a pergunta nnfílornrnoBlobloiidoscurlo-
sus. Alii «'• quo está o segredo. 15' «• "Ilanco de
Auxilio Itnpldu" (Sociedade Coopornllva do
Credito dc llespòiisuuilldailò l.buitndii), Seus
fundadores'.' Alguns fuiicelonorlos inuiilclnaos,
inorinonto dn Dlrcelorla «lu übras'. Sons fins?
Multlpliis, dcstaciiiulo-sü os cnipreslIinoH
intiiMics « cinprcgndoa «I» município, 11 juros
de :t "," no incx, por nulo, por cmqunnto. de
iiotiis proinlssorlns, acccllas pelo necessitado
o endossadas por duas firmas, unia dns minou
do negociante. I'' gi-iindo » capital? Nem por
isso. Nn .liiiitn Coinmcrolal esta roglslndo o
dc lOtSOOÇ, mas na entradas nflo ultrapassam
a quantia do -lilllltl-". O prnresMi dn-i Inuis-
(icções o engenhoso o liilcressnulc <> sacador,
.10 ser conlcmplndo na opcraçfiò, nlíiu, dn tosa
de esfnlnr «iue, Sliylack, «» iisiirnrln do "Mcr-
oador de Veneza", de Slinlsesiiçnrc, melhor nuc
faliu, dclxn a imporlancln dc .Mu', passando
.'••farte a ligurar como nccloiitsla. Quóm
precisa - - vxcniplifiquemos -- du miiiiiiiu dc
•j.Mi-i p.i-sa 11:1111 promissória do 11008 e recebe
11 ttifiiTcnçii, sobrecarregada aluda dn ncrcoii-
tagem de arrancar couro o eabello. Onde fun-
cclonn " lianeo? Por ora 111*10 tem sedo própria.
;•.' uma espécie «le companhia dramático muni-
bombo, u pcrambulor de povonçilo eiíi povoa-
ção do Interior, do pouso cm pouso, li' nn
proprln lllrcclorla dc Obras que os negócios
i,i*io tratados, ciienmlnKados c ultimados.
(Junndo se faz mister 11 reunião da directoria a
sessão é cffcetiiiidii nn rua S. Josó 11. 81, so-
brado, Iclephoiio .'.'.! 1, entrai, vin uma dns
salas do Centro Alagoano.

Sem duvida causiirii rcjinros a insufficiencin
dns recursos d:i nova casa du descontos, não sc
podendo iitínnr com o dcsprcndimciilo desse
iovcn esculupio, iijoujndo 110 posto de 11111 lão
iisslgnalailo sacrifício. Não ha, ciilrclanln, ru-
zão paru estranheza. A escola dos Icnipon
modernos é oulrii. Com niiiigondos elementos
mvtnllicqs rcnlisam-so nvantajadas inovimcii
tnçõos comnierclaes c flnnnclslns. o milagre
da faniosa firma que com o capital de 10:000!
logrou fornecer cerca de cinco mil ú Central
ilo lírasil, com immcnso gáudio do Sr. I>r.
Wiiu-eslúo Uiiií:, com n siiii honestidade ac-
coiiimodaliciii, ó ur- csõmplu 11 frutifiear. hi>
por qnc 1 ¦ ' sendo o 1. Pobio da corpora-
cã.» dos empregados du etlllidtidc, foi j-iiindii-
do ú presidência do banco, desdo o inicio, :.o
agora não querendo acumular os cucarjjtis dn
presidência com a tarefa do secretariado.

O movei dessa repentina resolução? 1'licili-
mo de contar. K* (tue chcgoii o momento ps.y-

1 hora suprema da desvenduçao «lo
o o niouienio da cngendráção das

. diigcns. No Conselho Municipal, illuiiiiua-
ilo aos clarões intellectuacs «Io intendente
Mendes Tavares, o luzeiro dos edis, esta cm
formtícãb, mui em segredo, mui ã sorrclfa,
Giilimariiiamentc, tiára irromper de chotre e
ser npprovado com celeridade, sem tempo
para rim i-anic conveniente, um projecto con-
ferindo no -Hanco de Auxilio Rápido" u lu-
cuidado de descontar cm folha os vencimentos
do funccionnlismo e da
cins. Depois virá
dc ciiiiu liara 11 diffieiildade nos empréstimos
do Montepio, o atraso nos pagamentos dos or-
dcniidos a falta de arame no bolso dos tini-

subsequente carreira dos preci-
generoso preslamlstn. E como

tudo isso vingue é indispensável que
projecto seja lei, e como tal só acontece com

a snncção do prefeito, c como máo cffeilo pro-
dc saneeionar, com o filho ao

d'ahi o

Cliologtco,
plano õeciil

mio outras providcii-
resto, 11 ordem, n partir

u
ccionnrlos e a
sados pnrn •>
pura que

neto

Ilio
rias,
vos,
nas
lios,

revein
nos o.

«cções
nas

(luziria
mesmo tempo secretario e banqueiro,
seu afastamento, temporário ou permanente,
estupenda manobra de nguias e condores.

Só vejo um meio dc exprimir a nimba admira-
Cão por tão supimpa obra: — é pedir uo egre-
¦<io deputado lToiinnno de Britto que, escun-
cirando bem 11 boca, como costuma lazer nos
transes de enthlisiasmo, ntí mesmo 110 recinto
do Senado, levante um viva unisono; grandllo-
nuo vibrante, tremendo, capaz de abalar os
alicerces das instituições republicanas

lirício bilho

w—— ..ei ¦ «qo» ""

linhasEm poucas

A greve dos pilotos e os na-
yios da Commercio e Na-

vegação
Continuam guardados por policiacs os na-

,vios dn Commercio e Navegação surtos em
luosso porlo.

_ A policia uiariliitia os manlem sob as
1 vistas.
.-¦ 1 m»mi ¦

Guaranesia)
estômago, intestinos e coração...
TOM Ali UMCALIXAO «DEL
TAR»e OUTRO ao LEVANTAR

\.
•J

AS TOCAIAS AHI PELOS SERTÕES

Um cidadão covardemente
assassinado numa estrada

.CESARIO. 10 (A NOITE) — A população lo-
jfal vibra de indignação conlra o crime de
que foi victima, á tarde de hontem, o mnjor

fUcncdicto Pinto. Procedente de sua fazenda,
caminhava aquclle senhor pela estrada que
vae ter na villa do Bury, districto de Faxina,
quando de uma tocaia sairam dous indivíduos.
que o assassinaram barbara e covardemente.

1 Coinmeltido o delicio os assassinos, que são
1 Indivíduos desconhecidos por retas locnlida-
des, fugiram, não se sabendo de seus paradei'ros. Também os motivos do critat são ignora
dM. * ----- »b

Os Srs. Anlonio Pacheco Coelho c Manoel
Gomes Moreira, commcreianles 110 Mercado
Novo por um motivo de pouca importância,
travaram-se esta manhã, de razões e de uma
discussão acalorada passaram ã luta corporal,
chegando o primeiro a ferir o outro 1111 cabe-
ra com um copo." 

A policia do 5° districto fez medicar o le-
rido e prendeu o aggressor.

—Na delegacia do 18" districto foram re-
colhidos presos os conhecidos ladrões liii-
doro lloberto c Joaquim dos Santos, por ta-
rem roubado os apparelhos de luz elcctriía
du casa 11. Ü38 do bonlevard 28 de Setembro,
que se acha vasia. Esses ladrões, que são au-
toves de uni outro roubo nn rua Visconde ue
Abaeté, vão ser enviados pura a delegacia
do lliJ dislricto, onde serão processados.

. mmmm 

Um acto abnegado
—«—

QuaíPO pescadores salvos da
üioríe por um conniiâsaarlo

de *iol'cía
abnegado, o do Sr. Francisco" :iil cm

distri-
uma cm-

vela, aquclle
á ilha d'A-

Foi um aclo abnegnilo, o
Dutra da Rocha, commis.snrio de policia
exercicio nu ilha do Governador, '

cto. Passeando, como de habito, em
barcação de sua propriedade, a
commissario encontrou, próximo
gua lim pequeno bote, virado e junto, quatro
pescadores que lutavam com
a ser tragados.

Apezar da raiva do mar, o
Ira com risco para si, pois que se achava so
i-,n'embarcação, aproou nos náufragos, salvan-
do-os com algum custo.

mi elles removidos para a ilha mais pro-
guindo o commissario a sua rota,

vindo a policia a saber do facto pelos próprios
náufragos.1 -111 ir

as águas prestes

commissario Du

Fora
ximo, prose

Para a irmã Paula
Do nosso collcga de imprensa Sr. ão:

Sá Rocha recebemos a quantia de J»Ç,
tinaila á irmã Paula.

ío de
des-

EsWBBtfâMESBISBSl
Dr.Telles de Menezes
Clinica em geral — Ksp. moléstias das senhoras

e nartos. Oons. It. Carioca u. 8, I! ás f>.—Telenli.
OÜCC—Úesid., Av. Mem de Sá, 72. Tclep.ull'.C.

Chamados a qualquer hora.

Um marinheiro desordeiro
Comeu, bebeu, não pagou

e deu pancada
A rua do Núncio, immcdiações da Maré-

chal Florinho, esteve esta madrugada em i>o!-
vorosa. O marinheiro nacional Firmino Pinto
de Aguiar, n. 3.539, entendeu de cònvertel-a
em praça de guerra. Começou por comer, be-
ber c não jiagar ao dono dc um restaurante
ali existente com o nome dc "Aurora" c, de-
pois, porque lhe reclamassem o dinheiro,

quebrou todu a louca, aggrediu um guarda ei-
vil c ainda a patrulha chamada para o
prender. ,..,.,

Depois de muito cuslo foi, afinal, o mari-
nliciro levado para a delegacia do 4° distri-
cto, onde ainda quiz ser valente, sendo em
seguida, por uma escolta, removido para o
Arsenal dc Marinha.

OUVIER
scilusos. V i.j

n Petróleo quo
plciii da cabeça,

rO USOlJO. .Nas .

gatunle n higiene cnm
proiluz cabellos lorti

Regressa ao Kio o Dr. Ar
thur Neiva

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — Seguiu
para essa capital, a bordo do paquete ba-
mara" o Dr. Arlhur NeivU, por ter lermi-
nado o praso do contrato que tinha com o

governo argentino, paru orgnnisar a sccçiio
dc zoologia do Instituto lia ¦ieriologico desta
capital. Ao seu embarque estiveram
senles o Di'. Krauss, director
luto, mimerooos estudantes
gcntiii.os.

Os ânimos em Ooyaz andam
esquentados

Santa Luzia ameaçada de
conflagração

—«—
l)nü aííeníatio na capü^i

10 (A. A.) — Santa Luzia

•'A' lllustrada rodnt.Zo d» A NOITE.
A entrevista nnlita "credito iijt.-lcola",.cònço.

dida a esse lirilliiinln vcspci-llim pelo lllUHtffl
ih pulado Sr. Dr. timiçalves d;j SotUfl, fl !•"•
I biMilii cm o miiiicn» de 'il ilo corrente, an
A NOITK, exige alguns ropnro» , quo «»rn ro-
/(•mns, pcillinln 11 es .1 llluslr.idii rcdiicçfto a
gi-ntllcun do ntinllenr, nnrn bem esclarecer o
''As 

linpiignnçiH-s Mias pcln llluslic rcliilnr
da commlHfln dc coiiilltulçno u Justiça, «ia
1'iniiirn dos l)c;iutn«l«f, roferem sc a dlspnsl-
çi'.c» oxlronlms ao nosw rcquerlmonlo, lii«
cliildas no |iro|eclo pcln eonimlssno do agri-
cultura, (lontra cmiu mailIDcnsflea repreíou-
tamos cm tempo, mus nn-» fomos ntlondldos,
roí' cujo motivo flgiinim aindi no projcclo,
ín.voiido ser iiillnidas pcln ("atnarn, ijunndo
do nssumpta tunuir coiiliocliiienlo,

Dl/, S. Kx. que acrcdlln (|iie o projcclo
(leu-a longo '"iiipo nn pãsln du* cnminlssíics
"por conter coiuilçilcs que (iiion.m os conlrl-
l.ihilcs c os cofres públicos".

Afflrninnios ser u nosso prujeclo o única
que núu coniím condlçflos «pie onerem os cou-
d liiiinlcs o «i( eufres públicos, «> qüo possa-
mos a doinòii«trari

,'tó hoje; todos <>s que pretenderam fiinilar
Imncas de credito agrícola, ixigrvun como con-
dlçao Indispensável c garantia do juros pnrn
.. capital ou 11 emissão do letras liypothccnrlni
cpjos jiirus seriam gai-nnlldos pelo governo,
qu- tiiuibciii e rosiionsnlilllsorla pelo respj-
cllvo resgato na falta «Io banco.

Os bancos as-iiu fundados (lemos os cxein-
pios de Minas c Ksplrlto Santo), de posse
(i.-sses favores, trataram de appllcar seus capl-
tis cm opcniç5es conunercliics, de nada »it>
vindo ii lavoura.

Além disso, as laxas de juros que dc facto
ttdoplurain, de 10 o 12 "," ao .ir.no, cm noda
auxiliam 11 lavoura, «tue cxploiun c aspliy-
siain.

São esses os bancos que oneram o lhe-
sM.r«> e o contribuinte, porquo as garantias
de juros (.tio sempre reclamadas, pois os lu-
cios nütien npjiíireccm, e o jiovn tem dc pagar
pesados Impostos para csr.es muis.

A illuslre ciuiunissâo nomeada pelu Soeic-
d. de Nacional do Agricultura para estudar <>
nosso projecto para :t fundação do "Hanco (lc
Credito ltural do lírasil", i-cciinhcccudo .s
grande:, vniitiigcns que pura o inlz trará ess.
fundação r.ob os moldes que ndoptamos, no
briihnnle parecer «pie foi npprovudo cm sessão
i.c liü do corrente, assim sc exprime sobre a
taxa rural que o illuslre Sr. Dr. Josó G011-
ç..'vcs julga ser um ônus para o Thesouro c
I. rn os conlrlbiiiiites:"li nu verdade dc tanta relevância, que n
ciiinmis3Íío julga o favor principal solicitado.
i^to é, u deerstlição do impo to ,1c 1 real por
iiiin do mercalorln, pcrfcitrimcite iillendlvcl.

"Será uin ca.iital «|uo a União terá cm de-
posito no banco, gani 11 lido, fiscailsiulo c pre-

1 miúdo, e ao niesiuo tempo pre.s'tiinilo serviços' incslimiivcis ao pniz,"Póde-se direr mesmo que o imposto não
constituiria um ônus, considerado o esplen-
dido desenvolvimento «tue ,-Kderiii ter a nossa
predileção, imposto ulins já prcciinisudn c eo-
gnomlnudo de luxa ltural, pela illustrada com-
missão dc agricultura da Câmara dos Dcpu-
lido-,, no seu parecer favorável ao projecto."

1* affirmamos nós que ncnbuni dos planos
apresentados até hoje offeréce 11 inestimável
vuniagcin dc poder o banco em curlo praso es-
tabctcccr a tar.a ideal do juros oe 5 •[• ao
anno, liara a lavoura e as indusüias, pois to-
ií.is os outros planos são baseados no eihprcs-
limo dc dinheiro ao banco, pag.indo este ,ju-
ros, (tue, não us illudamos, nunca serão mo-
liorcs de ü °]° 110 anno, dadas as condições
acluaes do inundo, sujeitas ailirlu a typos e
comniissões, que diminuindo o cnpPal realmcn-
lu recebido, elevam 11 taxa de jn:( s a pagar,'¦'•ics bancos .ituic.i poderão auxiliar a lavoura
c as industrias, -..1'ipie seus juns em caso ai-
guin serão inferiores a 9 ou 10 ".".

Para taes eitiibelccimentos o capital nucio-
IU não costuma mostrar prcrn.ienein, o os
b ncos dessa cspcc!e cm Minas, Espirito San-
to e S. Paulo, fundados com caf.ilucs estrnn-
geiros, alem dc constituírem um forte ele-
minto de emigração do ouro, ciiim suas ope-
rações ião nessa e.pecic, os que precisam rc-
correr a empréstimo correm o r'sco de arrul-
nar-sc com as diffcreneas de cambio, como
eslá aconteceu.'o "1:11 os lavrad ires de Minas,
qm. reclamam nioi-.toria na esperança de me
lhor taxa cambi 1, pois tpninrnin empresli-
mos á taxa dc 16 e agora tem de pagar á de
!!í, o que dá .1111 iiugiucnto na divida c nos
juros de 33 V-

Nós estamos nppi.rclbndos com capital nn-
cioniil íKira íundiivr.os o banco: não terá d
si.ir do paiz a ren *a cm ouro para pagar di-
videndos, nem os quu fherem empreslimos
correrão o risco de pagar maior capital quu o
ni.tuado, aulcs terão a vantage.,. da reducção
d(.s juros.

liis porque não acreditamos que em S, Pau-
lu ou cm outro qualquer listado se tenha re-
solvido o hiãgup problema do credi'o agrícola.
O proprietário nua!, para poder prosperar,
precisa de dinheiro 11 juros mil to baratos,
c o capital nacional como d estrangeiro actu-
almcníe e por mwiíc tempo hindu* não se su-
jeita a isso, tendo a facilidade de collócação

Na malttdour» do Santa Cm*

Alialldos liojoi MU rcxss, 07 poréoi' ÜÍTcín
nciros o \'i vitellos.

.Miiicliiinti'1! Cândido K. do Mello, .'19 r, ,'J p.: IlurlM-li «1 <:., II r. { A. Mendes d C,
i" r.! I.liim & Filhos, 43 P.. ti p, c 0 v.; Oli'
velra Irmãos « C, lia r., il'» p. c l v,\ ltn»i.
lio Tavares. D p, o III v.t ti. dos llolnlhlitau
8 r.i 1'oi'llnlio & C. .'iü r.i lídmir do Auvedo
líli r.i Norbcrlo IlerU, .'» r.: P, I'. Ollvclr»

P.ii

ho.

kl-

Du.

&, (J,_ &'J r.{ bcrniiiidcs A Marcondes,
Augusto M. dn Mntln, 3U r,, *.'.'• c. e
Alexandre V. Sobrinho, 43 r. e 4 p., c
brolro ü C. 30 r.

1'ornm rojulüidosi 7 r., -t p., 1 c. c."» v,
Porniri vendidos: '-'7 -\,\ r., com 5.000

los."Siocli": Condido 13. do Mello. 81 r.i
rlsch & ("... IMH: A. Mendes A C, 135; Limai
Si Filhos, llil; rranclsco V. floularl, 1Ü5; c,
dos Itoliilhlstas, I: .loflõ Pimenta do Abreu,
Mi; Qllvelrn Irilíflos & (!., OOBi llii^illn Tnvn.
res, 40; PoHlnlui St ("•*. 117: IMgnr «le Axovc
ilo, 100; Noilierln llcrU, 10; Augusto M. di
Mntln, !l"; )•'. P. Oliveira k C, lliá; Aloxandrg
V. Sobrinho, 13* e Sobreiro & C, 121, Tu.
tal, 2.350. ' '

No entreposto do S. Dlogo

O trem chegou ú lioru.
Vendidos: Üisl v„ üil p., ül e. c 

"'

Os preços foram, os seguintes:
87-10 11 W; porcos, do 80.10 a k'•!»*, c vitellos de ÍÍIIHI n ÇI100.

Exportação

I *,
rezes,
C.iU'U'

«19

Pura cxporlnçúo,
por oliveira Irmãos

foram abolidas Iiònfcni,
& C, l»7 rezes.

Pela conimlssfio medica de Snntn Cru.: foram
rejeitadas duas,

lioje darão entradas nos armazéns friguri-»
ficos do cács do porto, afim de serem prcp.v
riidiis.

O im|Kiylo da nado durante ou meies d*

apobti, e «etemliro findos:

Foi dc fi-IO:-18fl?.|IO o imposto do gado, nv
sim distribuído!

Agoslo:
Imposto 134:803801»
Itciidn do innlitdour 122:3748200
Imposto dc fusão dò sebo 22i203$910

Total .: * 279:331-51111
Setembro:

Imposto 123:5308000
llendii do iiiiitnilouru 120:282?60üj
Imposto de fusão do sebo 23:2838700|

Total  
' 

207:1038800
Total dos dous juezes .• 610:486$440

CÍ9IH.0B
MISSAS

Hcsnm-so aniauliã:
Manoel Rosenlino dos Sanlos, ás f, na ma-

triz dc São Joaquim: Arlhur Gonçalves Perei-
ra da Silva, ás II, na matriz du Campo Gran-
de; Álvaro Augusto Nabuco de Araújo Frei-
tas. ás D, na Cruz dos Militares; Alexandre da
Costa c Souza, ás 9, na matriz de São João
Haptista da Lagoa; D. Leonidia .Maria Caro-
üna dc Cãrvãlhoi ás U, na matriz de São Josí-;
Mario de Sá Barreto, ás 0, ha egreja dc São
Francisco de Paulo; Carlos Simonin, ás 8 lj'-',
na mesma; Joaquim Antônio dc Souzn Mar-
tius. ás 10, na mesma; José Antônio de Sou-
za, ás !) 1|2, na mesma; D. Flrminn Rodri-
gues de Fnriii, lis 9 na egreja do Senhor do
lioinfim; José Moraes Ferreira ás !), na ma-
triz do Sacramento; Ernani Mégc, ás 8, na
matriz do Engenho Novo; D. .losephina de
l.ima Hibeiro. ás 8 1|2. na egreja dc São Fran-
cisco, em Niethcroy; Dr. .1. A. Fernandes de
Oliveira, ás !.\ 11a malriz da Gloria; I). l.uiza
M. da Silva liamos, ás 9 1|2, na Candelária:
Évárislo Vali o de Barros, ás 9, na egreja de
N. S. Mãe dos Homens, á rua da Alfândega;
comnicndador Ilermcnegildo Duarte Monteiro,
ás 9, na egreja da 1111 macula (Ia. £-ançeie_ãn__,_á.
rua General Clamara.

ENTERROS

esta
de séria conflagração. Por esse 1110-

ali um reforço de praças depara

G.OYAZ.
ameaçada
livo seguiu
policia. : ,

As famílias abandonam aquclle logar c o le-
lcgraphista deixará a estação, por falta de ga-
rantias.

f.OYAZ, 10 (A. Av) — Deu-se hontem, aqui,
um revoltante attcntndo á propriedade purti-
eulur, promovido pela policia.

Tendo o Sr. Heitor Flcury fechado um ter-
reno de sua propriedade, foi intimado a abril-o
c tendo requerido mandado prohibitorio, este
foi-lhe negado. Soldados de policia arromba-
ram o muro, no meio de grande algazarra, sol-
tiindo foguetes e dando vivas.

• —*¦ •

pyo-
iiaquelle lusti-
c médicos ar-

IlartiuoIlieiroMJdjMobilias a prestações
ALFÂNDEGA, 111
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O Sr. Albano Franco de Mattos, residente

á rua General Gomes Carneiro 11. 91, veiu
qiieixar-sc a A NOITK de que tendo interna-
ilo sua mulher na Santa Casa, no dia 2n de
setembro, foi obrigado a recolher a casa dos
Expostos um filho de seis mezes que ainda
se. alimentava 110 seio materno. Doze «lias
depois, tendo sua mulher alta daquellc ho;'.-
pitai, foi elle buscar o seu filho, naquclle
recolhimento, no dia 7 do corrente, mas
qual não foi a sua surpresa ao encontral-o
doente da boca e horrivelmente magro, J.e-
va.do liara casa o pequeno, que sc chama Jay-
ine, veiu a falleeer depois de receber diver-
sos soecorros, tendo o medico assistente d.-
clnrado ipie a creança morrera de fome.

1 ¦—é» "Revista Parlamentar"
Os ns. 27-28 do anno II da "Revista Parla

montar", chfCixridoS no volume hoje distri
buido, tem, como todos os nnleriorcs, excel
lente sumniario.

¦m—

Quasi um século
de vida!

e meio

uavuna n. ou
çrju_niarias_.ii.á rua Uni- FlurctiLlriü, que eo

i de edade-

SOLEDADE, 10 (A NOITK) -- Em completa
lucidez de espirito, narrando minuciosamente
a chegada ao lírasil de D. João \ I, fallcceu
hoje, nesta localidade, o macrobio Antônio

nliiva cerca de Í10 aunos

hlmpador e polidor universal

m*m-

Conselheiro Maíra
Depois de amanhã, ás 19 1|2 horas, será

inaugurado na sede do Centro Cathnrinense,
o retrato do conselheiro Mnfra, devendo a
sessão ser honrada com a presença da familia
do extineto e com a dos representantes do Es-
lado. ,

A directoria espera o comparecimcnto dos
calliarinenses residentes nesta capital.

]mmm

Uo ERNESTO SOUZA.

— UIKOSOTADO -
llròiieliilbã, llouqiil-
dão, Astlinin, c tu-
tereuluse ptitinoiuir.

Primeiro ile Março U

PEbA DEFESA NACIONAL
-¦ ' 

0 Lloyd institue a sua
linha de tiro

No edifício do Lloyd Brasileiro, rcalisou-sc
hontem, a installação do Tiro Naval do Lloyd
llrusileiro, constituído de funecionarios de
terra daquellc departamento do Patrimônio
Nacional, tendo comparecido á sessão cerca
dc (it) associados inseriptos.

A commissão orgunisadora do Tiro Naval do
Lloyd Brasileiro é constituída dos Srs. Al-
varo Durval da Costa Guimarães, Daniel Al-
madii liamos dc Azevedo, Guilherme Taveira (¦
Hor.icio de Vasconcellos, que dirigiram os Ira-
balhos da assembléa de installação e foram
acclamados tllrectores provisórios e organisa-
dores dos estatutos da novel associação.

Entre os funecionarios do Lloyd Brasileiro
ha a maior animação e confiança de cm breve
estar o Tiro recem-creado aplo aos fins a que
se propõe contendo para este fim com o au-
xilio e a boa vontade do conimnndante Muller
dos lieis, director do Lloyd, que ó delegado n.i
reserva naval junto ao Kslado-.$JUÍor .da Ar
iuadf

giiráhtldissimn a 10, 12 c até a 18 \y ao anno.
Procuramos associar o interesse do capita'

ro das classes <;ue o banco so detina a an-
xiliur, e dalii a crenção da taxa rural, que
permittirá dar ao accionista o divide 11 d o com-
pensador e assim attrair o capital nacional,
beneficiando os devedores com taxas dc juros
iêi. módicas ; 1:111 to possivel,

Não colhe a nllegação de quo ns acluaes
diificiildndei ilnuncclrns iL governo o impe-
dt=m de ad optar 11 taxu rural, pois ó ju-ta-
mente quando-se está doente qu: sc procura o
runedio paru curai' o mal c citar que volle.

Si, por nossi improviden"!.'!, não tivéssemos
descurado de crear o credito ígneola, a si
tuação actual do Brasil seria outra. Kmquan-
to a Argentina c os listados Unidos enrique-
cem com a guerra europeu, porque cuidaram
largamente .lo credito'rural, nós nada aprovei-
tamos c ainda soffreinos do» nulos que atlin-
giram os paizes cm guerra, porque níh) po-demos altendj.- a procura de produclos que
poderíamos fornecer.

_0« Estados 1'n'dos quando, após longo pe-ritdo de guerra civil, viram-se em situação
muito peor que a nossa, sem producção scun
rendas c sem credito, tiveram um estadista,
Uiysses Grant, que, creando bancos de credi-
to rural por todos os canto.-; do p:.iz, com asenormes emissões de papel moeda para esse
fim exclusivo autorisudas, obteve no curto
p.aso de cinco annos o assombroso resurgl-
mento nacional, creou a producção; restnbe-
lçceu o credito e fez crescer enormemciite nsrendas publicas. K* a essj ucto intelligcnte
e patriótico que aquclle paiz deve -i sua nctuule invejável prosperidade,

A commissão dc finança? da Câmara de
qvom pende do parecer o nosso p-ojecto' pore rio não é da opinião do D\ Josú Gonçalves
esperando apenas desobrigar-se do serviço or-
çnmcntiirio, findo o qual e lindará e dnrá pirocei- sobre o mesmo, fazcvlonns |ustiçaAgradecemos o (igasalhj que A NÓlTfití
gciililmcnle nus dispenso» para estes
que nos parte.ram nceessuiios.

Hio 9 — 19tfi. -
MIRANDA ROSA."

Foram sepultados bojei
No cemitério de S. Francisco "Aávieri 'Syl-

vio, filho dc Severo dos Santos, rua General
Caldwellc n. 2.4j Felicidade, filha do Octavio
José dos Santos, rua Darão do Bom Retiro nu-
mero 44; Joaquina Ferreira de Lemos Fran-
co, rua Salvador Pires 11. 12; Yolandn, filha
de João Evangelista de Souza, rua Chaves Fa-
ria n. 107; Mario, filho de Antônio Maria do
Nascimento, rua S. Carlos n. 08; Pepa Peres
Sandc, ma D. Julia 11. 51; Cândida Luiza de
Mattos, rua Bella Vista 11. 145; Geraldo, filho
de Antônio Gomes Lopes, rua S. Pedro li. 33');
llosa Maria Zambrotli, travessa Navarro n. 23;
Manoel Casimiro, necrotério da policia; So-
ledade Varella Corrêa, rua S. Leopoldo 11. 74;
Antônio Gomes de Carvalho, Santa Casa da
Misericórdia; Joaquim de Azevedo, rua União
n. 30; Edmundo, filho dc Zeferino Martins
Torres, rua Dr. Barbosa da Silva 11. 50, casa
I; Augusta Gald.iha dos Santos, rua S. Chris-
lovão n. 5ft. ,

No cemitério dc S. João Baptista: Hilda
Leito Guimarães, praça Duque de Caxias nu-
mero 37; Catliarina Conte Ferrari, rua Deze-
nove dc Fevereiro n. 03; Mnriu Stella, filha de
Antônio Malhias, rua do Cattete 11. 242; Fio-
rindn Uenette de Arruda, rua das Laranjeiras
n. 394; José Machado Mendes, rua Bento Lis-
boa ri. 17; foguista Manoel José Nascimento,
Hospital da Marinha, cm Copacabana; José,
filho de Maria Belmira dn Conceição, ladeira
do Barroso 11. 253; Josephina Romana dc As-
sumpção, rua Itapini n. 147; Thayrda, filha
de José Maria dc Souza, travessa das Parti-
lhas 11. 48; Maria José, filha do Maria da Sil-
va, rua Pinheiro Machado 11. 50; Antônio da
Cunha Souza Rodrigues, necrotério da policias
Docilio de Oliveira, Hospital Nacional de Ali*-
nados.

No cemitério de S. Francisco de Paula: An-
tonin Carolina de Castro Netto Montcnegro,
cidade de Pctropolis.

—Serão inhumados amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavier: JTN

guel Ferreira, saindo o feretro ás 9 horas u.\
rua Barão de S. Felix 11. 207; Ccsnrio Pereira
da Silva, saindo o enterro também ás 9 horas,
da rua Barão de Mesquita n. 539, e um feto.
filho de Júlio Moraes, saindo o esquife ás
8 1|2 horas, da ma Dr. Carmo Netto n. 27S.

No cemitério de S. João Biiptista; o inno-
cenle Aloysio, filho di» 1° tenente Abrilino
Moraes Pires, saindo o atando ás II) í_2 horas,
,da rua Dezenove de Fevereiro n. 178.
—*"-—"• » *<>» ¦
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OTHON LEONARDOS.

Colhido por uma polia
Foi necropsiado esta manhã o menor Auto-mo da Cunha que foi hontem, como noticia-mos, colhido por uma poliu du fabrica em quetrabalhava. '
Depois de recomposto foi o cadáver do me-nor, que contava doze annos, dado á sepul-lura.

0 suiciMo êo corrstor
Loíío

O Dr. I.eon Roíissoulicres, Io delegado au-xiliar, continuou hoje as pesquizas para oesclarecimento completo dos mç/.ivos quelevaram ao suicídio o corretor Thcodoro
Lobo.

Além dc innumeros telegrammas trocados
sob sigillo com a policia mineira; foi ouvida110 inquérito o capitalista Gulthierres, deHello Horizonte, aetualm.ente aqui residen-
lc, que entrou cm trnnsncçõõs com Thcodoro
Lobo antes do dia c:n que o mesmo se su>-

em cerca de 30.0 co.otos.de. apólices
ípaes mineiras- 

"'"""
Lobo an
cidoii ei

1 municipi

Pelas associações
Centro Cosmopolita

São convidados todos os associados n emu-
parecer à assembléa'^:geral extraordinária, em' 11 do cor-

discutir
2' convocação, a realisar-se no dia
rente ás 21 1|2 horns. Ordem do dia
os estatutos e mais assumptos..

Us ladrões assai-
tam uma egreja

Em VíBIa Izabel
Os ladrões, diariamente, com seus nuiía-

ciosos assaltos, confirmam a inutilidade «In
policia. Ainda na madrugada de hoje elles
assaltaram 110 bonlevard Vinte e Oito dc Se-
tenibro a egreja dc N. S. dc Lourdcs, dc onde
roubaram grande quantidade de utensílios e
uma caixa contendo cerca dc oitenta mil réis.
A queixa foi apresentada 11 delegacia do 1 ti*
districto policiai, sendo promcttidas as provi-delicias do estylo. O commissario Corrêa está
na pista dc um indivíduo de cor preta, que
pernoitava 110 adro da egreja e que hoje pelamanhã não foi encontrado. São os seguintes
os objectos roubados: dous cálices de melai
branco; uma patciia, uma caixa de prata,dous porta-rclas e quatro lâmpadas.

Não houve arronibamcnto, pelo que se prc-sunie que os larápios tenham penetrado pela, 1 sacristin, p.or meio de chaves falsai
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Da platéa
AS PRIMEIRAS

+Entra a crui • a caldelrlnha", no Phenis
Ura oiPidtncnlo bem ngradnvel deu-nos

hoiiluin « coimmnhU dn Thenlro Pequeno, Já
ó ern do e»norar, fibendo>ie quo o program-
nin constaria de um orlilnnl.do Do Pl-ri o
Cnlllnvet, dom nomes .|n mullo cqtmngrndoi
.m lliealro. lU-ntinriilo f»l num bolln réeltn."i-iino 

do lluridan", inlelIlReulciiienlo nrrnii-
hnlii. nfio ailaptod», por dous conhecidos jor-
nallitfl». «me «o éicõlldõm num pseiidon.vmo,
íiuaíi um nungramino, Honnmundo, foi á sce-
nn com o titulo de "Kntiv n orúl e a cnldel-
rlnlio". l"iu« comedia de multo espirito, ale-
itie (iiiasl M-inpre, emollvn As vezes n peça de
Re Míi". e Cnlllnvet agradou fortemente a In-
(clllKente c elegante plntén do Thenlro Peque-
no que .. demonstrou ú evidencia, quer pela
nliyttonomliii <pi»''' por npiilnuioi nrolonfin-
ilos, ilUíto - (iue digamos que para Isso iniil-
io concorreu o dcioniiionho (|iio lhe deu a cònf.
íiiiiliin do Theatro Pequeno, Elelvina Svrru
istevo delicioMi nn Mlquolinn, quo clln foz com
um iu Iníelllgoncin o niilurnliilade encanta-
(liu.i. A<> sou lado, si não encontrou a galante
¦clrlü um Jorge lloullalns, que Salles llilielro,
tiuliiirn todo sou honesto esforço, nüo pôde,
coma se viu, dar, obteve um corrcclo Liicinno
do Vcrsnnnos em João Iliirbosn quo, com as
mas qualidades reconhecidas do artista lutei-
llgcute, lhe deu onsaiielins pnra melhor bri-
jlinr no seu trabalho, liclmira dc Almeida,
quo dia n dia progride, foi uma Vlvctto muito
natural O sobretudo chie. Noutros panei*, de
importância mais limitada, fizeram valer seus
esforços Fernanda du figueiredo, Judith (lar-
c«, Isdmundo Muia o .loaquim Miranda. De
tmío Isso se deprehcnde que "Entre a cruz c
ii caldelrlnha" possua dc sobra elementos
tinr.1 caminhar victoriosainente no i*nrtoz do
Wicnls.

NOTICIAS
At "malinées" de 12 de outubro

A descoberta da America vae ser commcmo-
rnila nos nossos theatros com altrahentcs
"iiiiithices". No Phcnix, será um espcctnculo
Infantil, ás 1Ü horas. No Palace, ás M l|. lio-
ias, a companhia Lucilia Pércs-I.eopoldo
1'iJcs roproscnlará o engraçado "vaudcvillo"
"A ihiqtieza das Polies l3crgércs"(continunçáo
dá "A Lagartixa"!. 13 lio Hccrcio, a rompa-
uliia Alexandre Azevedo levará á secna ò des-
optlaiile "vaudeville" "O Canário".
O suecesso do "O Pistolão"

Tem obtido um grande suecesso no São Jo-
!,ó a revista de Ignacio Peixoto c Ue.stler Ju-
nior, "O Pistolão", musicada por Pntilíno do
Sacramento, 13 esse exilo é tão maia justo,
pontue essa peça alem dc sor bastante inlurcs-
snnte foi magnífico e custosamente montuda
pila empresa Paschoal Segrcto.
"Matlnée" dns poetaa em homenagem a Bllac

' O Thcatro Pequeno; querendo prestar unia
homenagem ao poda Olavo llilac, que neste
momento sc acha no Hio Grande do Sul, cm
propaganda da defesa nacional, resolveu or-
ganlsar, para sabbado próximo, nn Plienix,
um festival a que deu o nome dc "matinéc
dos poetas". Será representada a peça "Kn-
ire a cruz e a caldelrlnha", encantadora co-
media, actualmcntc cm scena. Não o ró. Poe-
Ias como Emílio dc Menezes, Goulart de An-
(Irado, liastos Tigre, Oscar Lopes, Luiz Kd-
mundo, Olegorio Marianno, Leal de Souza, I
Humberto Campos, Heitor Lima c Alberto de
Oliveira recitarão versos dc llilac. Coelho
Netto dirá algumas phrases sobro llilac. Para
essa "matinóe", que começará As 10 horas,
«eráo convidados o presidente da Hoptlblica,
c ministro da Guerra c o prefeito do Distri-
cto. Vae ser uma bella festa do arte a "ma-
tinée dos poetas".
fAlmanak dos Palcos e Solas"

Esle interessante almana!; porlngucz on-
trou, com o volume pnra 1(117, no sou ülf
anno dc publicação, o que •': deveras sigui-
fieativo. E' que o Sr. Arnaldo liordalo, sou
editor, faz uma escolha de bom goslo, ao
collcrcionnr as matérias literárias para o
seu almanak. Busca a melhor collnbornçã')
e o resultado é tornal-o uma leitura levo,
cheia dc interesso c do novidade. O volume
que nos offereeeu c que, por signal, está
muito bem impresso, contém uma peça em
um acto, muitos monólogos, cançonetas,
duellos, poesias o um sem numero do boa?
pilhérias, não contando bloíraphias e relra--
tos d'j artistas o do escriptores theatroes.
Agradecemos o exemplar do "Almanak do
Palcos c Salas" que nos foi offerecido e cuia
leitura nos agradou muito.

A companhia Lucilia Pércs-Lcopoldo
Fróes ficará no Palace até domingo vindòíl-
ro. Sexta-feira essa "troupe" nos dará a"premlérc" da comedia "O ilIlistre desoonhe-
cido".

 E' esperada a 24 do corrente, pelo"Araguaya", a companhia italiana de Soo-
gnamiglio Caramba, cuja estrea no Hepubli-
ca será no dia seguinte.

 Espcctaculos para hoje: Palaeo, "A
duquezn cias Folies llcrgéres"; Phcnix, "En-
tre a cruz c a caldeirinlia"; Recreio, "O Ca-
nario"; São José, "O Pistolão"; Carlos üo-
mes, "Maré de rosas".

t ***** i
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!i«ANoite Mundana
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Vnttm annos nuuinhii:
O» Srs. Dr, nòdrlBo OcUvfo, consullor «e.ra da Hçpubllciii Dr. Augusto de ünrros eVaicpneello», advogado no nosso foro- com-mcndiiilor Nogueira Accioly, Dr, Mario Car-«luso de Mello, ciinltflo (Jodofredo Cnetnnunoiires, '
—•Filiem annos lioje:
Mlle. Àrmenlh Peçiinlin, irmã do Sr. Dr. Ni.io 1'eciinhn; haehiirclando Vielor dc Pariu«iiinciilvos, Dr Pr.inelseo r-srnnnilia Dnntn*,Aunlbnl de (.miro, funccioiinrlo luunlcipnl;o moijlno .Tono Alves Affonso, filho do Sr.Muuoçl Alves Affonso, negociante nesta nrn-

ça; Sr. (iraclano Linhas, do nosso comnier-elo: o Sr. Onofro Moraes do Castro.—Çomplola hoje mnis um niiulversnrlo or>r. Prnncljco M, dos Santos, negociante uoLiicanlado.
NASCIMENTOS

O Sr. Olympio Dias, negociante nesta prn-W, n sua esposa, I). Zulollci do Mattos Dias,tom o seu lar cm fostn pelo nascimento deum menino que rccciiõrA n nomo de Wnldlrti casal lem recebido muitos cumprimentos'
ÜAPTISADOS

llaplisnu-so niitc-honlcni o menino Dorl-co. lilho do Sr. capitão Manoel Moreira, nc-
gocinutn ilu nossa praç.i
FESTAS

O (.entro dns Oprrarios Mnrmoristus rcali-s.i sabbado próximo um grande festival cmbeneficio das obras dc sim sede social.
O programma orgnnls.ido consta do seguiu-

te : representação do uma fantasia om um
?.CA°». ¦'>."»*Sf°l»"í mios comcdlas cm um actoOs beijos" c "O porci.lo dc Simonlu", cmnm acto c baile familiar.
RODAS

Festejam bojo
Alfredo Candiol
ça, c sua Exma,
PIC-NIG

ns suns bodas de
a, do coininercio
esposa, I). Klzlrã

prata o Sr,
desta prn-
Caiidioln.

O Bloco One Step orgnnisnu para o din 12do outubro, om liomoiiagein ao grande nnvcgn-
dor genovez o descobridor dn Americn, Chris-
tovuo Colombo, mu "Hizotlo á Genovc 

"
Ja foram distribuídos
festa intima.

O embarque será no ciies
horas, em lancha especial.
MATINÊIÍ

ra=sr

_A_WOITfí^ycrça-felrW| .o"do Outubro jgjjgg

a
convites

:a .
estapara

Pharoux. ás 8 112

Os salões do Club dos Diários ahrein-.-.o
depois de amanliã
fantil c dansaiitc
CONCERTOS

para uma "matinéc" in-

A Sociedade dc Concertos Sympbonicos vae
celebrar o terceiro annivcrsario da sua Ins-
Inllnçno, roalisando um concerto no thentro
Municipal, sob a regência do maestro Francis-
co Braga, A data coinuioinorutiva dessa festa
artistica oceorro a 12 do corrente
CONFERÊNCIAS

Na Policlina Corai do llio du Janeiro roa-
lisa-se iimaiihá, ás 10 horas, a sexta couro-
rencia do Sr. prof, Oscar de Souza, que dis-
seriará sobre o Ihcma: "Estudo cjinicn-tlie'-
rapeutico das nlenriscs".

—No Club Militar o Sr. capitão do corvela
n.'iul Tavares re.ilisa hoje, ás 20 V'2 horas, a
segunda conferência do seu curso sobre al-
tos estudos militares.
ENFERMOS

ü As 4. Hesid.
Cattete.

rua Machado de Assis n. 83
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;ao sle um docente
para a Escola Normal

Ü inspector escolar Dr. Francisco Furtado
Mendes Vianna roquoreu ao director do In-
slrucção a sua nomeação para docente da XII
cadeira (historia natural) da Escola Normal,
tendo sido assim despachado o sou podido-,"diferido, nas condições dos precedentes cs
Ubelocldos" .-¦¦ ' » m*m* ¦

O cirurgião dentistaCü^SS
nuiilon o Eeu consultório da Av. Hio Branco, W
rua des Ourives, í!7 Tal, 3 Kl7 Norte.

•-¦ i » *m***

para

Consulfonio Medico
(Só se responde a cartas assignadas com

Inieiaes.)
M. A. T. •— Ácido chromico, 1 gr.; Água

distillada, 20 grs'. Para pincelar uma vez só,
L. S. E. D. M. — E' caso para exame.
T. A. L. M. A. — Autes de tudo seria lio-

nesto saber si o diagnostico está certo, por-
quo o caro amigo erra quando diz que os...
taes "molles" entram na cliologia da sy-
philisl

II. H. II. — Muito obrigado.
M. A. Y. U. — Depende da causa (on

causas) e da edade. Em moços è quasi sem-
pre curavcl.

V. — Em nenhum livro dos que temos (e
tomos alguns,..), em nenhum dos tratados

,ctn que nos ensinaram os mestres sc acha
contemplado o sou caso. Mas fpmos cucou-
tral-o cm João Curvo Semmcdo (1717), me-
dioo da casa real de Portugal, que, no dizer do
padre AJencastro, não era "só medico d° so_
berano, mas também um soberano medico".

A questão é o senhor achar quem lhe pre-
pare a receita que cllc dá para osso mal; "La-
vareis... (esse logar) dc otide procede esta
odloza enfermidade, niuytas vozes com vina-
gre quente, eni que tercis cozido fezes de ou-
ro, nlvayadc, & chuinbo queymado." E o lio-
mem aceroscenta quo isso è uni santo reme-
dio. O senhor não dirá que a sua consultasi-
noa não nos deu trabalho I

'1. A. S. — E' preciso exame,
MME. P, A. V.. - Idem.
F. L. S. DE A. —- Extracto dc monesia, 3

Rrs.; Água, 2ãfl grs. Applique localmente uni
panno cnibobido nosso remédio, depois das
Irrigações longas, quonlos. babitiiacs,

P. (J. R. S. da S. -- Salicylato de bismn-
tho, Oxydo do zinco, ãã 10 grs.; Glyccrina, 30
grs, Applfcações loeacs dc manhã e á noite.

B. N. It. O. — E* embaraçante a sua per-
gunta; para a mcnopnusn c cedo, e para...* tarde, Mas podo ser. O exame medico nos
primeiros mezes só poderá revelar "symptp-
mas de puberdades".

J. B. C. — E' preciso exame.
J. L; G. G. — Idem.
H. T. DE O. — Cslomclanos, f),20; Man-

leiga da cacáo, Q. S. Para um suppositorio
.N. 3. Um por dia.

M, 8. V. N. — Não emiltinios opinião so-
•re drogas annunciadas pelas "reclamos".

OR. KICOLA'0 CIANCIO.

Tom apresentado melhoras no seu estado de
saude o Dr. Francisco de Castro Júnior, ad-
vogado no nosso foro, lia dias operado de
uma appciidieitc, pelo Dr. Francltliii Pires. O
enfermo continua a ser muito visitado.
VIAJANTES

Hospedaram-se na Pensão Nogueira os sc-
guinles Srs.: João Ferreira de Oliveira; Loo-
poldnio José dn Silva, Iiiiioeeueio Silveira.
Manoel liastos, José Brandão, Gilberto Aloii-
car Saboya, Josó Ferreira de Andrade, Auto-
nio de Lima Vianna, João Ordaula, Severiuo
José da Silva, Sebastião Novaes, Américo
Dias, Manoel Bucnó, Carlos Carvalho de Al-
incida o Joaquim M. lloquc.
LUTO

No cemitério de Cntumby sepultou-se bojo
D. Anlonin Carolina de Castro Netto Monte-
negro, fallecida honlem em Pctropolls.

A finada, que era natural da cidade do
Campos, filha dos viscondes de Murinhc, foi
consorclnda com o Sr. Ayros' Pinto de Mi-
lauda Moutencgro,

A extlucta deixa dons filhos: o Sr. Manoel
Pinto de Miranda Moutencgro o o Exma. ba-
rouoza do Maga Monteiro; onze notou, outro
o.s quacs os Srs. Ayros, Luiz, José o. Maria
Pinto dc Miranda Moutencgro, o official dc
Marinha 1° tenente Joaquim de Maya Mou-
tetro o o Dr. Avies dc Maya Monteiro, do
Ministério do Exterior, o dous bisnetos,

¦ m+te»~— ¦¦

Theatro Municipal
IRIEb

tS" Ila nas rodas sociaes grande interesse
pelo ospectaculó n rcalisar-se no din 21 do
corrente, no thcatro Municipal, cm beneficio
do Hospital Halinoinaniiiauo e promovido por
Mme. Dr. Licinio Cardoso.

Será representada a poça fantástica "Iriol",
especialmente cscrinlu pelo nosso coHcga Dr.
Luiz de Ca,slro, sendo a musica adaptada dc
diversos maestros francezes, tendo o Sr. Al-
horto Ncpoiniiceno, que vae reger a orehes-
tra, escripto a musica da "Seducçno" do ter-
Ceiro neto.

Ao que sabemos, a scena da "Seducção"
vae ser desempenhada pela gentil senhorita
Esllda do Castro, que fará sua estrea no pai-
co, para o que tem notável aptidão.

**m*
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CINE PALAIS
QUINTA-FEIRA
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Senhores Jurados!

1

Bmpolaanln d ram» do assumofo compiolamonfo novo

9 PRG1 AÜÜNI8TA
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Sftto acíos do emoçõtis l Suíe ar.íos inéditos l
g§E===

SPORT
T/

59t

Corridas
A estrnnrdlnnrla do JocIloy.Club

Aló n hom de eiicorrarmot entn «rcçílo, não
eonieflulrn o .loeltey-CJuli organisar .. pro-¦iraniiiiii com que pretenilo realisiir, depois de
iimnnliá, umn corrida cMraurdinarhi, Entre*
tanto, desde n semaqa i».f.-.ut.i qm* o proicrlu
pnra etlus Insorlpçoet foi olnborndo u npni>
Kõntnilô nos proprlclnrlos, Isso vem provar .i
má voiiliiilo, a maldade dos Srs, proprietário»,o cniiiliiiluchn ou cousa quo o valha,.. I.', i
nosso ver, o .loolicv-Cluli dovíii unir do urhti
uicillilii mi uliurn do gesto dos pronrielnrlnsi
retirar o projecto dn sun secretaria, Invnli-
dnl-o e niío realisar a corrida, Alfluem In-
vln de perder mniu do que o veterano prado)

Um
Football

liam de voluiiliirlns?
Ao (pie parece, ns voluntários ospcclnos (li

Exercito oslno I ralando da turinaçáo du mu
toam dc foolbnll, com o qu.ii protcniloin eu-
Ircntar a equipe cnniiiefl da Liga Militar. ,\lii
está uma boa idc.i. Si os vohuilnrlos cliegit-
itiii a ícatinal-a, .só podem merecer ap-
piamos,

8, C. Everest s lllo dc Janeiro
uma magiiific.i inova do foolbnll,A

Ifp melüora
li' uni caso extraordinário osso da pequena

Nudlr, que está no Hospital de S. Z.ieharias,
victima dc uma queda dc um 2° andar, liou-
lem esperava-se n sua morle, tal o sou estado,
continuando no entanto Iodos os soecorros
módicos e

Hoje á tanl
aJiineinudo.

cuidados das cnfcriiicirits.
N'adir melhoioii, já tendi-

Çonlra a ídvçíi
íido ha r«s3sÍG!i!i ia !

0 PARISIENSE
satisfazendo ás lisnnjcir.is

citações do publico, dará
Soxla-fetra, sabbado

sou-

9*

do min no
ruidosa c eníocionante

em seis netos

O

peça

Invado dos Estados Unidos
da America do Norte

que arrancou os mais entlutsiasttcos
applauros!

Raie SlSCCftSSO é um ciso
virgem rui historia do film !

-?-«ato—-

Campo; ex.ieümentaes
Pará

no

BELE'M, 10 (A; A.) — O govcrnndor do Rs-
lado sanccionòii a lei orçando mais tros cam-
pos iitfricolas èxpcrimcntnes, em Baixo Ama-
zonas, Tocantins c Marajó.

bLIAKINB
para iimp ip meíaes.

A missão cio general Ewerton
a M ináos

MAN'.\'OS, 10 (A. A.) — Regressou honteni
uo Pnrn, n bordo do paquete "Brasil", o gc-ner.il Uwcrton Pinto, nado trans|iirnndo so-
bre o desempenho dn sua missão, nuc os lor-mies dizem coucluidn.

A esle respeito "O Liberal", de ante-hontem,
ol.iei.ii a iuipreiisa carioca, dizendo ser a"eterna cnninicnsnl do nosso orçamento". "O
Tempo" cm cdilòrlnl do hontem fnz a defesndn iiiijirensn enrioen, prntcstnniín contra o
nlncjue.

«aCsta- 

mn
por certo, triào oceasião do assistir, depois
do aiuauliã, os iuuuineros adeptos dos clubs
noiiiia. ,\i c(|u'lpcs do Uveresl o do Rio do
Janeiro oiicontrnr-sc-nn, nosso din, no grnund
da run Cnrvalho Alvlm. liadas aj esplendidas
condições dr. ir.iinlni! de ambos os teams, n
Jogo prometia ser devoras emocionante,

São Iludo P. r.
A manhã, á noite, na sedo do S. Bento P,

C„ á rua Tlieoplillu Ottonl n. '11, reiínlr-sc-fio
os dlrecldrcs u associados desse club, paranaseiitnrcin medidas dc liiiportuncia para o
mesmo,

CvfCÍKSItUO
A SEMANA SPORTIVA

O prouramina do Cycla-Club
Sob os nuspiclns do Automóvel Club Drn-

sll, em coniin.iiioiacáo á reunião do Congrcs-
so das listradas do lludagcm, começará n ser
cumprido, depois dc amanhã, o programamda semana sportivn, Os números deste pro-
gramma a serem cumpridos depois de nmn-
nhã eonslaráo do Ires parcos dc bicyclelas e
uni de ninloe.velelas, os quacs sc rcali sara o
na avenida Atlântica, iniciaiido-sc ás 7 hora.i.
O parco dç niolocyolelas, ipio será corrido em
ultimo logar, terá o percurso dc 10 kiloinc-
tros. Partirão os concorrentes um a um, dc-vido a ser o local da prova uma via publica;farão n volta pelo I.eme, tornando a Copiícn-
bnnn, Usse progrnmmn já foi npprovndo polochefe de policia que, no dia da corrida, niàii-dará suspender ò trafego do échlculòs naquel-
In avenida, durante o tempo das provas; IN-
ta parle dn "semana sporliva" foi orgiiiilsniln

C.vClo-C.lub c os prêmios nos vencedores
dc medalhas de ouro. iiriila e

pelo
com-taião
In on/i'

Chamados me.çi c.o.s á noite com
üríiencla

Dr. Lacerda Guimarães
Telcfiliuue õ.i)ã", ('entrai.

IÍUA DA CUX.S'IMTti;ÇÃM n. 

IIujc,
realisar-'
para o<

Em

Fluminense
is 20 horas, nu
e-á mais nina sessão oc
associados dnqucllc club.

piiit

P. C.
rinli do Flijmlncnso,

linllnavãn

A policio marítima apprehende
um roubo c prende os ladrões
Um «monto «Mdroftldo por

OMlIvartoros
Desde snlilind.» ultimo quo linvin nn poli*cia marítima umn queixa de um roubo cru-

llcndu n bordo do vapor "Sergipe", Fui
encarregados d.n diligenciou o sitlidnipeetor
Almnnxor Chnvei, üsln nuloridndo fo poz cm
cninpn o liontoiii, ns :t:i horas, descobriu qütn roubo hnvln sido pratlentlo com n connlvoii»
cia (tos cftlrnelros .loão Voniinelo do Snnt'An«
na o Cedro 1'errolrn de Araújo, vulgo "llurn-
co", IJncnrregndo do prendei* "liuneo" foi
destacado o ngento Cunlin; que bolo, (,*. ti
horas, soube estar "BuracoV refugindo a bor-
do do vapor "Colovla". Dando ordem do prl-são ao cnlrnelro ladrão, o ngohld liunlin foi
nggrcdldo por tros estivadores que tentaram
arrancar o preso.

O agente pediu sorcnrru á policia do oáei
do porto, quo não nlleiidou,

Demite ílosto fado o ngonlo fez uso dn
seu revólver, conseguindo nfugontnr os an-
gressores, Presos "Buraco" e ,ioíln Vennncio
SniiCAunii, a policio conseguiu descobrir ¦»
roubo, quo estnvn á rua «Io Propósito n, I.
ua Saude,

fl r.iuhailo, q;ie ora o Sr. .loão Baptista d«
Silva, d primo do "lluraro",

(i roubo constnvn do objeotos do "toilptto''
quo estavam donlro do uma mala. 1'oi coiH
diictor «Io roubo „ bote "filoriu".

í^EURASTHENIA
I:\tcriliiliuk e fraqueza t/erat
Cura certa, radicii o mnnln -¦ ClInlcA clectro-me.

ilra oipecial (ii lllt CAKÍAMI J0VINR
Dn» ti «s ti atlas •!;¦-, u

I.AItc.u DA r.MtlOC.V 10, mbrodo

A morrer por gosto
A crise nllinglu-n lambem, A sua vida, quaora negra, mas que tilthn a cobril-a o viu

(llnplinno dn fantasia, lhe nppnrcceu em toiln
a sua nudez. Que fazer? Malar-sc-ia. E a Car-
mòn Pereira, com ".'l annos npenns, tomou
Irngicn resolução, ingerindo lysol.

A Assistencia a soecorreu roínovendo-a on»
scgiiidn paia n Santa Casa cm estado gravo,Cnripcn reside a rua Tobias Barreto n. 121,

» mttM 
Doenças do apparelho dlges*

Uvo ò do svstoma nervoso. —
iSalos X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; ma S. José, ?o, de 2á3.|.

• * ¦**«r - i,

Centro Artistco Juventas

n.

Conllnun sondo bem visitada
do bollas artes da ".Inventas",
no novo edifício do l.yceu de .

a PTposIçJi»
fiinecionaiulci
.r,Vs o Offi-cios. Diariamente, das 11 ás 17 horas, ali vaeo melhor da sociedade carioca apreciar ostrabalho.; expostos, dos novos c velhos artl»«

Ias patrícios.
•****—*-

A estau-atic.:) da oorracha em
Belém

BELE'M, 10 (A. A.) - A estatística da bor-racha, relativa ao mez dc setembro findo dáos seguintes dados: entradas gcracs, 2.:>in to-
exportados, a,20*1 toneladas'; "stoek"nclndl)!

1.431 tonei nda s.
-?—.jaote»

l Í Itas

i xcellonle |iio|iarado, do recon-
Io ilqscolinita eonlrii o suor fo-
tido dns pés, imllaí, etc, A
ema ilcliuiiiva da eatiiiga A'
venda ua pliaijnacia Tliooiloro
do llireii, á rua Voluntários da
Pátria n. •Jiã. 1'niço : 2S5ÜU.

.-* *mí$§»m**~9«~m , ..„„,. .„

Nazíireíh em
o çomineFcip

BELE'M, II) (A. A.) - Tem tido excepcio-
nal movimento o commercio, nestes últimos
dias, devido á festa de Nazareth. O movi-

total, especialmente das lojas de eiva,
de modas o calcado, foi superior a

A festa dc
léin e

Be-

monto
artigos
1.60:0008000.

•—«SS-Bk-

A festa da Flor em S. Paulo
S. PAULO, 10 (A. A.) — Bcalisa-se ama-

nhã o depois da do. amanhã, a festa da Flor,
promovida polo esool da nossa sociedade, cm
beneficio da Maternidade dn Santa Casa o do
Dispensado Dr. Clemente Ferreira.

"lllüstração PortusruezaM
Os Srs. Martins & Irmão, agentes no llio

da "lllüstração Portugueza", enviaram-nos
hoje o ultimo numero dosso oxccllcnte so-
manai io illustrado llsbonense.

¦ ¦ ***** •
Olhos, ouvidos

,nariz e (,'orgau-
ta. S. Josc, ,'il

a as 5UBBIUU
•>«••

Contra a candidatura
dio Sr. Bueno Brandão

a senatoria estadaul
minei-a

Recebemos dc Ilajubá, datado de honlem.
um longo lelcgrnmina, assignado por cento
c cincoenla o tres pessoas — industriaes, la-
voadores, comincrciantes, proiiriclarios, pro-
fessores — de protesto "solcmiic contra o
impensado neto da commissão do Partido
Republicano Mineiro cm limiar a cândida-
fura dn Sr. .lulio Uueno Hrandão a senador
estadual, abusando da pacicheia dos eleito-
ros mineiros, envergonhados dos netos dpsiii-
Irados da administração passada, sacrifica-
dora dos dinbeiros públicos".

Docente da Faculdade c da Academia de Mc-
dicinn, Cuidados o.specioos á pelle. Tratnmcnlo
da lepra, s.vphilis o moléstias venerais,

Consultório: — Av. Gomes Freire, 99, das
Ü ás 4. Telephone: 1202, Central.

¦ i ' ^Tfl"- " —

A próxima luta política no
Pará

BÍ2LE'M, 10 (A. A.) — Já rc aehnm órgnni-
sadas em todos os municípios do Estado as
commissõos do partido republicano do Pará,
tendo sido designados os respectivos delega-
dos á próxima convenção do mesmo partido.

E íausses de sangue, anaíyses
de uv*inas, ele

Drs. li nino Lobo o Mnuricio de Medeiros, di.
raculdadc do Medicina — Laborato. io de Ana
lyscs e Pesqujzns : UOSAlllO Jüb, esq. praçu

biiçnlvc- 1 Jui- Toi ( iih N 1384
-«ei

conseqüência do nmo tempo, firou
transferida para depois dc amanhã a corrida
de louros (jnc eslava iiiinuiicindn pnrn (!•>-
mingo passado nn redundei das Neves, cm
Niclheroy, Nessa tarde serão corridos seisdos 21 touros que a empresa adquiriu em
unia fazenda do Minas.

JOSÉ' JUSTO.

prs.Leal Júniore Leal ÍNeto
lispeclniistas *m doenças dos olhos, ouvidos,
nariz o garganta. Consultas de 1 ai (• — A*

0r. Dantas de Queiroz 'j!'.'-',l:i '"'itKiiciü.o-
niv pelo 1'neiiiiiii-

thorax e outros molliodns innilciiios do trataiiionlo. Con-
siillas'(laa S ás II .da uianli.i. Iiua Uriiguajaiiii, n. l:i

As festas de Campos
A Leopaldina faz caiicessõos aos

excursionistas
Por acto do hontem do superintendente di

Leopoldina Ilnihvay ficou resolvido, como be-
neficio aos excursionistas que desejarem ns-
sislir aos festejos que so iniciarão em Cam-
pos, a 15 do correpte, (]iie o preço da passa-
gein seja dc 2:ií;0()0, ida o volta, para os trens
que daqui partirem a 1,'t, nocturno, e 11, ex-
prosso. o de regresso a 1ã, nocturno, c 1(i
expresso,

Essa deliberação da Leopoldina foi moti-
vada om vista de um pedido ijuo lhe foi foi-
to por extenso abaixo assignado.
— ¦¦— ¦ -Tj-ffr^-*— . 

polo Pneumolhorax — Una S. José 10(5, ás "
horas

«cmbléa ti. HO.

Os empregados do Moinho Inglez
tentam uma greve

Os empregados do Moinho Inglcz, como ftt
estivadores, tèm lambem os seus centros d«
resistência. IS por isso, do quando cm vez,
surgem protestos contra estos ou aquells»
netos dos patrões. Ainda esla manhã, a po-lieia, representada na pessoa do commissario
Bolívar, leve de intervir para evitar um se*
rio eonflioto que certamente se daria.

Cm numeroso grupo dc empregados da
moinho, ilesi<ostosos porque tivessem sido
despedidos alguns dos seus companheiros, om
signal do protesto, tentou impedir o traba-
lho. Os quo não concordavam com o grupo,so oppunhnm a isso o dahi rebentaria a lu-
ta, que esteve na immineneia dc sc declarar.

O commissario Bolívar fez dispersar o «ru-
po perturbador, garantindo eom forças de po-licia a acção livro dos que queriam trabalhar,
restabelecendo n ordem.

Foi de todo
exaltados

11 i —mj*Z*&**

â linha dmiias* da €sa-
e

Tiro do Riachuelo, n. 9 7 da
Confederação

Couimunieam-nos:"Provine-se a todo.s os sócios inscriptos
ipie devem comparecer domingo, lã do cor-
rente, ás 7 horas, na swlo provisória, á rua
Alice de Figueiredo n. 57, para to.marem par-
to nos exercícios."
——— ¦ ***** ¦ ¦

lltlA
fatielllào Ivüê

DA V I''ANÍ1Í*Í
'.i ill.i/EMrt

'Hlentione

QUEM PERDEU ?
O Sr. M. Viçosa Alvares, "cliauffeur" do

auto n. 511, fez entrega bojo nesta redacção
do uma "valise", contendo cousas, para se.
entregue no sou dono.

A directoria da Central do Brasil já devo
estar convencida de que os passageiros do in-
terior não sc conformara com a passagem
subterrânea que liga a "gare" da estação
Central ás plataformas dns trens. Ainda ho-
jo, pela manhã, passageiros procedentes dc
São Paulo, cm sua maioria, protestaram con-
tra um trem de subúrbio na linha circular,
que embaraçou durante longo tempo a passa-
Uo.in dos reclamantes.

A actuai directoria da Central, que desde
seu começo vem promettendo remover tão
grande inconveniente, até hoje nada fez,
quando ella própria já confirmou que, para
icmelhnhte serviço, não carece de verba es-
pceial, pois, dentro dò orçamento de despesas
dii Estrada poderia substituir a "circular"
por outro meio mais commodn de dosem-
larque na "gare" da estação Contrai da Es-
Irada.

o grupo preso um dos mais
o operário Josó Ferreira Oulniii-

raes, que se achava armado de faca, arma
que foi npprchendida.
———— •— m*c*

MIIT§ «ave;
O exame da vista só deve • ser feito po?.

pessoa muito habilitada; caso contrario, se-
rá de gravíssimas conseqüências. A Casa
Vioitas assume toda e qualquer responsa-
bilidade pelos exames effeetundos no seu ga-hinolc, á rua da Quitanda n. 99.

 - IT -

A embaüxsadta SsrasiSeira na

BUENOS AIRES; 10 (A. A.) — O coronol
Aohilles Pederneiras, delogado militar á om-
baixada especial do Brasil, acompanhado do
capitão Armando Duval, addido militar' á
Iegação do Brasil aqui, e do major Cassincl-
li, do Exercito argentino, visitará hojje •>
Arsenal Principal de üuerra.

SECÇAO INEDITORIAL

deAntônio Querobino
Souza

C.ÔA — ÍNDIA PORTUGUEZA
Precisa-se falar urgentemente com este sí"

nhor, assumpto de sou interesso, á rua do Ro«
sario n. (ifi, Io andar. Falar com Jaciutho Ma-
galhães, Companhia Minerva.

(57) FOLHETIM vi
CONTINUAÇÃO DOS ALLEMÃES NA ALDEIA

Mariclla, ti-do

tm—

Pensão Haya
o asseio, próximo aos baiitms ili

» *+***•

Itua Ma-
rliailo do
Assis, fl,
conforto

mar Mine, Mendes

Recrutamento dos operários
paraguayos desoecupados
ASSl;MPf;ÃO, 10 (A. A.) -- Afim dc com-

bate:.* a actuai parede dos trabalhadores das
estradas de forro c do outras classes, o ifo-
verno resolveu estabelecer o recrutamento
dos operários que so acham desoecupados.

Amanhã, crout-au-pot
tTi\ Casa Asscmblóa, ro-ianrnntc de primei-

ra ordem, tem diariamente o mais variado
"menu" e os melhores vinhos. Ilu» da Assem-
oléa. 71) Proprietário, Ottomai Mollcr.

Emocionante romance da actua-
lidade de Gaston Leroux ©9

2a PARTE
A terrivel aventura

¦toe.

!+!
O cerlo c que, desde que ouvira falar no

tal sorteiosinlio, nunca o tio Marécagc lasli-
mara tanto não se tor ido estabelecer cm Por-
pignan; e podemos dizer mesmo que não so
consolava de não ter fugido ante a invasão,
como tantos outros. Fora Talboelio que, com
os seus discursos e phrases enthusiasticas, a
ollo envergonhando pela sua pusilanimidnde,
rosolvcra-o a ficar. Estavam bem arranjados
agora 1

O senhor tom o diaehylão humanitário 1
disse-lhe o coronel, sorrindo:

—< Isso ó verdade, teve ainda força para
responder.., Na semana passada, tive opportu-
(lidado dc prestar os meus serviços a quatro
allemães que. passavam com os comboios do
feridos o, garanto-lho, que os tratei como Ira-
taria os nossos... fiz pelo melhor!

Isso será levado n sou favor, senhor ad-
junto... "Wir sind keinc Barbaren"! Não
somos bárbaros!

Nessa oecasião, havia um silencio estranho ua
aldeia. Depois dos tiros de poucos momentos
autos, c antes dn chegada do corpo principal
das trop.is, produzira-so uma calma de rara
serenidade.

(Jue tranquillidadé a dessa pequena rc-,

gião... Podcr-sc-in ouvir voar uma mosca 1
disse o coronel.

Foi nessa oceasião quo o sargento Loffel
entrou o foi falar-lhe. no ouvido.

Senhor "maire"j disse quasi inimedia-
tamente o coronel, vá occupnr-se do pequeno
serviço que lhe indiquei. Faça a sua visila do
inspecção e esteja aqui do volta, dentro dc
uma hora!...

Talboelio dirigiu-se para a porta. Os seus
quatro filhos quizcrani acompaubal-o...

Fiquem aqui, meninos!,.. disso o cn-
ronol. Aqui estão abrigados... lá" fora pode-
ria sueeedcr-lbes qualquer desgraça!

"O senhor coronel" tem razão! disse
Talboelio tio retirar-se, consolado eom a idéa
do que pelo menos os seus filhos não cor-
riam o mininio risco. Mas no intimo eslava
cada vez mais espantado c percebia cada vez
monos as decorrências.

Passou-se eni primeiro logar o scüuinte: o
pharmaceutieo, o cura c Corbillard. tendo
querido, lambem, acompanhar o "inairo", o
coronel "dissuadiu-os" disso.

Senhor cura, disso elle, tem muito o que
fazer aqui.

- Que diz. senhor?...
Comece por confessai Lwlo n mundo!...

Moniquc, sempre seguida
nha chegado á aldeia.

Topou inimediatnmente com uma turba de
capacetes pontudos que entrava o saia dns
casas, remexia tudo, procurava os habitantes
nns adegas, arrombava as portas fechadas,
invadia os botequnir, abandonados, tomava
posse da pequena villa, eom uma ordem estu-
ptfaciente na desordem, um quer que. seja do
meticuloso na pilhagem, que revelava uma di-
sciplina quo cousa alguma poderia fazer cs-
quocer.

A principio, essa gente de guerra estava
tão occupadn que não prestou a mínima at-
tenção ás duas mulheres.

Moniquc dirigiu-se para os lados da agen-
cia dos correios de onde partia o tiroteio. En-
controu-se com um furriçl, que escrevia a
Kiz em determinadas portas, phrases como as
seguintes: "Biltc sconen, Bilto das llaus zu
vcíschoiien. Dor Besitzcr isl MilgHed das ro-•ton Krcutzcs (pede-sc poupar esta casa; podo-
se não locar absolutamente nesta casa; o seu
proprietário ó membro da Cruz Vermelha)...
Já na passagem, Moniquc tivera opporluiii-
dado de ler em algumas paredes: "Guio Leu-
to, nicllt zu rauben. Guio Lente bitto sebo-
nen" (boa gente, os suas casas não devem
ser roubadas. Boa gente, pede-sc potipál-a).

Essas casas, devido aos seus letreiros, eram
respeitadas.

Pertenciam a habitantes que haviam dos-
npparceido desde o principio dn guerra, a
fornecedores do caslello que Moniquc conlic-
cia; e, por isso, Moíiique comprebendia o zelo
com o qual o invasor as preservava de qual-
quer estrago.

V. indagava a si mesma quem poderia estar
assim tão bom informado entro o inimigo,
para incumbir-sc de uma tarefa tão clara-
mente determinada, quando enconlrou-sc, cn-
mo já o dissemos, com o furriçl, que inter-
rompeu as suas inscripçõos ao ar livre o vol-
tnu-se pronunciando um palavrão: entretan-
Io, rcconlieoendo-a, saudou-a mililarmcnlo.
chnmondo-n pelo nome.

Moniquc não estacou dc surpresa o quiz
seguir, mas o offieial inferior a isso se op-
]10ZÍ

Perdão, madainc Hauezenu, disse elj»
om oxccllcnte francez, não é bom tomar ess«
rumo; a oouso lá está fervendo!!

Já (pie ino conhece, deixe-me jjossu»
senhor!

Elle fez questão dc dizer-lhe:
-- Eli a conheço, mas a senhora não mi

está reconhecendo! E' verdade que antes da
guerra a senhora nunca me deu n honra da
hospedar-se na minha humilde hospedaria!
Eii sou Frederico llosenheini, pnra servil-af
O dono da hospedaria do Cavallo Branco.Um csp...

E detevo-se. Moniquc não ousava pronun-
ciar semelhante palavra; llosenheim, porém,
eoniprehcndera.

Não, minha senhora, um espião não..,:
Diziam-me natiiralisado, mas era inexacto. ..•
Por oceasião da declaração do guerra, tive,
còjiio todos os mais, que responder á ordem
do mobilisação do meu paiz. Cumpro meu
dever como devo. E' por absoluto acaso qua
estou nesta região e, como vê, fnço todo o
possível para salvaguardar essa infeliz al-
deia que me deu a hospitalidade, o mais qua
posso!

Este homem, evidentemente, delia zomba-
va. Ella quiz seguir. Elío •.intorpoz-se da
novo:

^— Não quero que a senhora vá para 1AI
Já lhe disso que a cousa está fervoudot "Aqnl
todos receberam a ordem de respcital-a •
protcgel-a"!... E eu serei o primeiro a ctim»
prir as ordens!

Moniquc não sc teria sentido mais ultra»
jada recebendo um sopapo do que ouvindo at
palavras daquelle miserável.

Ella comprchcndcu que era o calvário quê
começava; não sc revoltou.

Mas, que vão o.s senhores fazer?
Oh! minha senhora, é provável que, ft'

excepção dc algumas casas que estou "assi-
gnalando", toda a aldeia seja ineendiada •
os seus habitantes fuzilados!

Mas isso o horrível! E por que?Pcrgunle-o a Frauçois!
Frauçois!

Sim. O seu guarda, que se refugiou na.
agencia postal o nos matou uma dezena de h»»
nicns.

Dcsgracudol . Julicta?
(Confim»*} .'



A NOITE •--Tfcrç^feiiíi, fü tle Outubro de l<Mt>

tSCOU DE CORTE
•Mm.. Telles Ribeiro ensina

rom pciicivAo u cortar sob
mediu.» c com o*. Jiuipp.is, em
35 lii/õcs.

Pratica por tempo intloter»
minado.

Moldes experimentado- c ali-
nhavados.

Àccei.n.n-so faíénilAS pata
vestidos meio confeccionados,
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4" andar,üdeon á
direita do elevador.

Quem perdeu ?
Achou»ie tuna bslta do fíiihoia com

dinheiro num b.>t;.le ,Rar.*a»; na praça ila
K«nleira, Ditrof.we na rui Largu, 0!
Alfaiaria CWbo.

Ut«UK Ai Capital FUeral
Companhia tia Loteria» Naelonaei

.o Iratll

R)ílrii?jfce« publicai, «nli n tUctXl*
»iis',)u do governo foilcriil, Au 'J I'- **
!.u'i ialibiitloa iii II* liorn»! f. rua

VUcoiuio ile Itnliornliy n. 4S

Amanha Amanha

II" 

__PI1I nn-M»*»?
H _¦ 'd1 *£**"'' " -H ; /-*•-'-''.'.t'

A Sjíplíllll Vdicida por Pml'"° «""
nlieiiu peto noin prudueto

dances

MAINCEOL
!*.!u.,i'i oilnvnl, osteriliianlí o
lirjoeUvel dc Neosa.var.An, expe-
rimeiiunla com *iteco««o nos hn*-
pita..-, S. |.'ui>, licaiijon úoulroí

do Paris >! lloenos Aiios

fLÀAÁljflMi

Poi lSl-CO, nn meui
I

"HOTEL MIRAMAR E BABYLOMA
UBEn-ALLES!

Sim- Em situação ideal,con-
forto, ares puros do mar e ela
montanha,tnitamento.etc-.etc
Preços módicos. Rua Gustavo
Sampaio 64, Leme. T. Sul 972.

Vendem-se
juia? n preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
¦ •felephone o. P91 - Contrai

STADT MUNGHEN
lar f roítaurant 00 ar livre

Ho;e ao jantar .•
írout-au-pcl.
Canja. L'oígnon,
Cabrito rem arroz.
Manjubas fritas, peixadas,

Amanliã nn rdtnoço:
Cozido especial.
(iirtirii á bahluna.
Ostras frescas.
Mnyonnaisns,

Ao jantar:
I.Vdenon.
Caldo espp-i.it do cozido.
Canja, pc-rn .'. brasileira.
(Vil;mel.'" no terra.;.., preços medico1

Cosinha paia todos os naladnres
1, Praça Tiradentes.l

TELIPK. eeõ CENTRAL
O proprietário, A. Moita Bastos.

cn podidos do bilhetes do liilc»
rlur (levem ser ncompnnliodo» 00
mali 000 réis parn o porto do Cor-
rci.i c dirigidos nos niiíntcs ftérttCS
Naznrcth « C, nm do Ouvidor
n. 04, Ci.i.x.i 11. 817. Telcg. LUS»
VEI. c nn cnsu 1". ünlmurSes, lio»
s^ri... 71, esquina «Io b> co d.i • Lati'
ccllus, caixa do Co

II
Nilo comprem ARADOS, DESÇAS-

CA DOR l;S cie arroz ou cale, ENGE-
NHOS de canna e nem qualquer outra
machina sem primeiro verem os nossos;
pois são superiores a quaesquer outros

sob todos os pontos de vista

,-in ii, l.'J7J.

iHOBNNO fiSCMNA"CNArráNOGQA"
Afi.9<A*S"MH ^rf^Ml.

f" FERRO ¦%
Içijevs-iWe!
¦ acttTO.ajra.ia-cl.woucaiícoB

1NALTERA.TEL B
¦ Curs: aneiviia, D.bihda.6 ¦
wstiiir 11» i "nm iiiii!tiiim".ritiiR

Perdeu-se
umo carteira de nolascam o monogramtna
L. M., não contendo valores, sendo, po-
rém, um objecto dc estimação; (."ratifica-
se com 505000 n quem a entregar m
rua ('.onera! Câmara, 85. Armazém.

MIL A
Brilhántina concreta com pc-

froleo, deliciosamente perfuma-
Ma com penetrante e escolhida'essência, dá brilho e firma a
;cór do cabello, ao contrario das
(demais brilhantinas, que tornam

os cabellos russos. Vidro 35.000.' Pelo correio 43.000. Na A" Gar-
,'rataGrande, rüaUruguàyàna 66

LOTERIA

S. PAULO

-í_AjHI>í-STOE-
ourives 37

TEL 3666 NORTE
Amanhã ao almoço 1

Colossal feijoada.
I.ingua do Rio Grande.

Ao juntar :
Peru á brasileira.
Frango com batatas.
Toelos os dias ostras cruas
Boas peixadas.
Bacalhoadas-
Sardinhas nas brasas.
PREÇOS HO COSTUME

Pintura de cabellos - 0^<
RA tinge cabeilos particularmente, só a
senhora-, com llenn/-. Aftualmonln r.i-
ranto a mui. r perfeição no seu trabalho.
Duração quatro mezes. Completamente
inoflensivo. Preparados recebidos da Luro-
pa pelos iilt 1110- vanores.

Avenida Gomes Freire 11. IOS, sobrado.
Teloplionc õ.Soü Centrai.

1

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Hfiffl .'.- ••. */^ «" w/t

IR _-.V 

'JjtfrVr J 2 5%__M_

I aw<-^í_í_.__â

1 TENEI
1

w UVIRI S i

1. ..1.-, «!.-¦ ri.-r.l.''», Míi.Iiiim» puni n it cnngK i. si.v /'*'*/'¦'•" — ãfffv?
, M.4 ivi a vapor o n heiuzoiie, .Nne.l di n -. //_2r/f&~& V, t&Wsde m...ioira, Quebradorcs dc toirOes, ILdos dc fe^MqfccC'_S*! 3_S_
Separadorcs ia caie c anoz, Serras diversas \5*,^ê^^^rí~'•~''^^r^< \alfx9

200000^
Fiazonâe cio criação

Vende-se uma cora 6uo a!*
qüclrcs dc superiores terra*; cm
paMos cercados de arame far*
pado, ratwal, maltas vitacns
e capocirões, com magníficas
casas, do morada, mobilada, dc
machina'., tulhas, paiol, cnR.-
nlio à* serra, terreiros de pc-
dr.:, colônias, mangueiro para
tiragem de leite c banheiro
carrapaticida. Contém 200 cabe-
ças de pado yáccum com san-
gue Reed-Lincoln, 60 ditas ca-
valíar e rimar e 200 ditas dc
lanigeros dc sangue, cara negra.
Dista 5 horas deu:, capital, no
ramal de São Paulo; para maU
informações, a rua Alfândega
n. 7, sobrado, do meio dia os
5 horas.

NEL1RASTHEMA
O liemalogenol do Alfredo «k

Cai vaibo .'• u unico q'i'> cura ctta
ic.iiicl molcitlu; innutneros «tie>»
tado*.

A \onda na» boãi f.t.annac.íi* <•
drogaria* do Rio <• d..j Eálndo*.

Ij.-po-ito; — l1/, Rua 1» dc Março;
- Itio.

A NOSSA CASA
é a única que sc dedica EXCLUSIVAMENTE:! venda de
machinns para lavoura, c importando directamente dos
fabricantes nos listados Unidos da America do Norte, ven-
demos qualidades superiores por preços mais BARATOS

do que qualquer outra easa do Brasil

FcnPi^-íolwlirlí» pm • Ara.105 aCIIATTAXtiCGA», Dalanças, llaledoira»LiSpct-UtUCIclUC CHI . Dombaj ,rttgu(1| ('.nriiiilios diversos' Caladoiras'
Cavadcira-, Ccifadoiias, Correias, Corla.ioros diversos, Cultivadores, Dcl.oll.adu.es dc millio

cascíidorc- de airoz c ca.é, CNGELIiKttO, Deídobradorcs dc cannn, Desintcgradoros'
nalndciras, Encerados, Engenho dc canna, .CIIATTAXOOCiA», Enxadúos com niacbndo,

Usbulbadoros du café c arroz, forjas.
rliuia* iiívcrsas, Mocndas do canna A m.ii
OIcos lubrificantes, P.i- do cavallo, 1'olias
ferro, Sciue.idciras diversas, Scccadeirns,
Turradorcs dc café,

CASA MATRIZ
Largo S. Bsnto,

S. PAULO

CASA FILIAI.: ÃVENDÃ RlÕ BRANCO N. 18
IUO DE JANEIRO

Poderoso diaretico e dlttolvento do Ácido Drico
D0EHÇAS d» RINS t da BEXISt, GOTTA.

CrSIiT£,üfl_rHfllT£,RHEt/r«14mfflO,4flT«filT/Sm0
GAND -19-13 t GRANDC PRÊMIO

PARISIENHE

parantida pelo governo
Estado .

do

.Sèxta-ieira, 13 do corrente

2o:ooqSoqo
Por i$3oo

¦ Bilhetes á venda em todas as
'casas lótericas.

i lâo se lllaâain I
Com os preparados para a

pelle. Usem só a PER0L1XÀ ESM.tl.-
T£, unico que adquire o conserva
a bellaza da cutis, Approvadó pelo
Instituto de Bolleza dc Paris e pre-niiado nela Exposição de Milano. Pre-
ço 3$000.
Encontra-se á venda em Iodas as

perltimarias aqui e em S. Paulo.

Cautelas
Compram-se as do Monte de

Soccórro e das casas de pe-
nhores, na mais antiga casa-
Avenida Passos n. 29 (antiga
rua do Sacramento). C. Mo-
raes & Comp.

CAFÉ' SANTA RITA

Rua do Acre n. 81. Telephone UÜ-i Norte
e rua Marechal Floriauo, 22. Telephone
1.218 Norte.

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade — con-

sultein os nossos preços que encontrarão
i vantagens.

—- B. SOUZA «V C' —

;5i—Rua da Misericórdia—51
Telephone Central 3l(i9,

Novidades musicaes
Para piano, últimos tangos, valsas,

one-íteps de suecesso executados uos ca-
barets chies da capital, á venda na Casa
Slepbeni Scrção musical dc

J. ANDltEOZZI.
Grande sortimento do rolos para ACTO-

PIANO.—Rua São Jost- n. 117 (canto
largo da Carioca).

Esta antiga casa, procurada pelo que ha de melhor na elcgan-
te sociedade desta capital, vem constantemente recommen-
dada pela acurada lavagem chimica dos vestidos de luxo
para senhora, dc qualquer fazenda e feitio, sem alterar as

cores por mais delicadas que sejam

Especialidade na lavagem chimica das roupas de flanella e
palha de seda

Limpa a secco qualquer roupa (Nettõyage a sec). Faz todo e
qualquer concerto em roupas; serviço a domicilio grátis, na
RUA DA ASSEMBLÉA, 74 - Telephone Central, 4.3o6

l#oSffo$*r^piii^om^
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DIGESTIVO INFANTIL
(A BASE DE PAPAINA)

Poderoso eupeptico, digestivo e regularisador das
funeções gastro-intestinaes das creanças

Peçam prospectos á
.-= PHARMACIA SILVA ARAÚJO __Ê

Rua Primeiro de Março n.-11
um__K« i

A NOTRE=DAME DE PARIS
Granüss saüos-e... toias as

secções a preços sem prece-
cãenbs,
OJiciíia üb costura e tailleur

pour í,a ..es

Unhas brilhantes
Com n u«o conitaiitc do l'ii!ioliiio, ni

tiiib.is adquirem mn lindo brilho e cx-
collenta cor roínda, qu» n*..« dc*apparcco.
ainda uicnio d.-; oi* de lavar a* nüos
ilivercai vezci. um vidro, 1$.'.00. Kc-
molle-se pelo Cutreio por 2$U00. Ni
-A Garrafa Cur.üO), rua lruguayana
i. Cü.

Compra-se
qualquer quantidade nc jóia» voll.ai

•om nu sein nftlras, (In nn.il.pi.M- va.'..r c
cautela* do iMunte dc Soccórro»; paga-se
nem, na rua Gonçalves Iiia. n. o".

Joalheria Valentim
Tflcphone 091 Central

DEAI.
Moveis e tapeçarias

— RUA S. JOSÉ' -
Teleph. 5.324 C.

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

e pralica qualquer modelo, in:iushe laii-
lcur, em pomas lições

Também corla moldes sob medida e
podem ser cm Inzohdas, alinhavados c
pruvádos ou meio confeccionado*.

PREÇO MÓDICO
Mmc. Nunes do Abreu

P.ua ÜTUguayarin 1-iC i* andar
TKL. 3.573 NORTE

Ma.son Clementina
Pur oceasião de translcrencia de ca;a

da rua Visconde de Miirangiiapc 18 paia
a avenida Mem de Si 20 A, vendem s
chapéos chies [.ara senhoras a I5S, 18$
e 2"S. preço derclnme. Só durante oiio
dias.--Tcíenh. C. 5753.

A FIDALGA
nestaurant onde se rc-uním as mellio

res Inmillns. lligoròsa escolha feita dia-
liarnenle, cm Cjinies; caras c legumes.
Vinhos, iniportiiciio do marcas exclusivas
ria casa. Preços módicos.

P.UA S. JOSÉ', SI - Telen 4.513 C.

ESCOLA NORMAL

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Kua Theopliilo Ottoni n. 34

Telephone Norte 355
mm**mÊ*T*********w*m*mwk*m*m

éÊÈÍlékWÈI,

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. ~, Casa Pro-
cresso.

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRESSE

Jjosé liXvii„t\.iT)ovrA.T.^\X65
Largo S. Francisco de Paula, 44

TELEPHONE SB14 N-OB.TE
0 mais confortável salão, primorosa

cozinha.
Menu

Amanhã ao almoço:
Vitélla ao Tone, caldo verde ao Pro-

gresse, familiar feijoada, angu a bahiana.
Ao jantar:

P. lo com arroz á provençal, cariblo
as-ado com ptlrec de ervilha-, badejo as-
sado á americana. Ostras, peixadas, le-
üuiiios paulistas.

CAPRICHOSA CARRAFE1RA

llS IIÍIÉ WA
para canalisacãc de a;ruas

vJiOX, MÜREIíIjÍ & COMP
!*2...lo Cnjú n. 0.8. — Tclep. Villa' 109.

taurica do vijias e'.cas de cimento ar-
mudo, vergas, lágeotas para divisões,
mui*, leves e econômicas de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madres massiças c posles para
ceic.ts.

Malas
A . Mala Chincza, á rua do I.avradio

n. Cl, é a casa que mais barato vende,
vi-lo o grande sortimento que tem; chama
a iitteiiçãú dos senhores viajantes.

Leitura Portugueza
Aprcndc-se a ler em 30 lições (de

meia hora) pela ai lc maravilhosa do
cijiidt poeta lyricò João de Deus.

Yonlr.de e memoiia, e todos aprendem
eni 30 lições, homens, senhoras e cre-
ancas. Expiicadores: Santos Braga e Vio-
leia Braga.

S. JOSÉ' 52

S. LOURENÇO
HOTEL CENTRAL

— Proprietário: José Juslino ferreira —
Kede Sul Miuciia — Estado

* de Minas
A estação de águas mais próxima

das grandes capitão- do S. Paulo e itio.
Inlprmações : rua Clapp 7 e S José 1.

RIO DE JANEIRO

O Curso Normal de Preparatórios, o de maior
freqüência e- o de mais notável corpo docente cia capital, com
a costumada seriedade, inicia actuálmerite o CUüiSQ ES-
PEC.AL PARA A E. NOKMAL, a mensalidades re-
duzidissimas e a cargo de distineta directorã e completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
l* andar. — Informações de 14 ás 19.

adquirida ou hereditária em Iodas as
manifestações. Rhoumalismo, Ecza-
ma-, Ulcèras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas. Dores de cabeia nu-
Lturnas, et:, e todas doenças resul-
tanles de impurezas do sangue,
curam-se infailivelmente com o

Unico que com um só Irasco faz desariparecer qualquer man.leslação. üma
colher opeís as reteições. Em tudas as pliarmacias.

Pó de arroz DOKA
Medicinal, adhercnte e per-

lumado. Lata 2.^000.
Perfumaria - rlando Pangel

iW.0 IMPORTANTE
Pude V. S. ler este aviso, cnllocand-i-o

na disiancia dò II pollègudas? Si não
pude é porque seus olhos estão Iracos o
precisam ele lentes. Queira dirigir-se á
rua .ia Assembléa, 50 CASA ROCHA, que
examina a vi-ta grátis c vende óculos
baratos.

mmm a ponuQijPH
riu.M OACACACAiinoc..

K'.u tio RoRario 1'jj entre Qu|ititndii e Avenida
USA MATHI7- Una da Hoiplílo 161,fai.i'i .ii iiiida CoriiPiçlo,

Amanbfl av almoço!
Salada de peixe á Povciw,
Corido especial.
Mocott, i portugueza.

An J.hfs':
Snp.1 ü br,t'ii!èir.t.
Pcri. recheado.
Caça au saliriin.
Tedoios dias: ostras fresca»,

caças, peixadas, bacalhoadas e
sardinha*; nas brazas. Gtaitile'
variedade dc* legumes paulistas,
Fruti''* frescas escolhidas e so.
brcnicsa de cozinha. Vinho»
sem rival-*Cltopps.

Manoel Fornandei Barrocai

Curso de preparatórios
Mensalidade  2 ;**ooo

Trofc^orcs do Co!!c"!o PeJro
II. Rua Sete de Setembro, :ot,

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia (Ipn

fi.milins c cavalheiros de l.a'
t..mento.—Haddock Lobo 123
a 127.— Kio. Tclep. V. 1716.

DENTISTA
A. Lofies Ribeiro, eiruriri&o de!;''-

ln pela Faculdade da Medi dai du Rio
...-.• Janeiro, com lonira p.ttlica. Trate.'
lho* çaranlldos'. Con*nll_5 diarbinifiit».
Consultório, mu da Quitanda n. 4S.

Dinheiro sobre pe-
nhores de

jaias ecautelas ii* -Iohíb
de Sqgcg 1,

o
Casa Gonthio-

HENRY & AR 30'
15e47,RULUIZDEÜMü. í e 47*

Casa fundada era lüÇ.T

Câllisf
Mnnicura e massagens manuaes e

electricas por professor diplomado chi-
gado da Europa. Rua Sin José n. S9, t«
andar. Telophono Central ô.íJT.

i A PROPRiEDADE
ao alcance de

todos !
PROBLEMA RESOLVIDO

I
! Todos podem ser proprietários e tor-
! nar-se donos de um terreno do valor I' 

dc CINCO CONTOS IiK RÍIS e de um ,'
j prédio do valor de DEZ CONTOS DK .
1 RclS, inscreventlo-se üa súiíj i
¦ «IDEAL» da secção predial da PER-
SEVEIUNÇA INTERNACIONAL, pa- |1 gàndo apenas n diminuta quantia |

! de CINCO MIL RtlS por mez! In- j
j formações, prospectos, inscripções i
I na sete da Companhia :
i Perseverança Internacional :

Avenida Rio Branco n. 1T1 '
1110

 ¦I
PROFESSO.*

liecém-vihdo do norle ela Repu-
blica, neceitã eollocaçfio em quaes-
quer institutos de ensino primário
c secundário, nn Districto Federal
ou cm Nictheroy, para ensinar to-
tias ns disciplinas do curso primário
c — mathematica, sciencins physi-
cns e naturaes — do curso secunda-
rio.

Prepara também alumnos, cm ca-
sas particulares, para prestarem
exames no Collegio Pedro 11 e na
Kseola Normal; c Lem assim cainli-
tintos aos exumes vestibulares, na
Kseola Polytcel.nien, Faculdade d»
Medicina e Escolas Militar e .Na»
vai.

Treços módicos
Residência: avenida itio BrâüM

n. 11, 2o andar.
m

sra

linergil poderoso tônico
Novo anti-rheumatico
Energil depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda em todas as boas pliarmacias e drogarias. J.
M.Pacheco, Granado «Sc C. e Araújo Freitas «Sc C.

CASINO-PHENIX
THEATRO PEQUEKO-

Unico tbeãlro por sessões que fún-
ccionn na Avenida

HOJE: :HOJF
A's 8 lioi-as—A's 10 horas
ENTRE A

CALDEIRINHA
GRANDE SUCCESSO

Mobiliário da A IDEAL, S. José. "I
c Souza Daptistu, largo da Carioca, 8.

Ammiliíi-BiNTREA CRUZ E A CAL-
DEIHINIIA.

Qtiiritã-feira, a nialinée s infanlil.
ás 4 biM-i.s. Encommcndas pelo tcle-
pliond 5021, Central.

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A elegante bonbonnière da rua Chile, 8<

Todas ns noite-, :'is !) horas, ficcesso
inègiialável da » trotipe t contratada cr.-
pres-amenle para e.-le cabaret em São
Paulo e Buenos Aires pela Agencia Tbt*.
trai Ingleza,

A sympalliicá cabaretiéra LVURA
ORETTE. 

FLORV, cantora franceza.
1.08 MINERVIM,
TRIO KANEIWSKV, bailarinas russa.".
NINETTI', cbanleuse française,
OLGA BRASD1NI.

Variado corpo dc baile sob a direc.;í.õ
do professor PAULO.

Orchestra de tzijanos sob a diroeçãa
do prolcssor lira-ileiro ERNESTO NP.RY.

THE«/A0 REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

QUINTA-FEIRA; 12
A's S 3/i

RECITA DE CALA—Estròa ela ceie-
bre artista

FÁTIMA MIRIS
{Rainha rio transformismnl

400 transformações numn noit.* I! I
1* parte—UMA TESTA EM TOKI0,

105 transformações!
g» parte - LI^AO DETRANSF0R-

MISMO-lTALIA-Cantoi dos bersa-
glieri.

3* parte-GRANDE THEATRO DE
VARIEDADES.

Orchestra de 21 professores

Aoi doudngus, o malinées t

Praços da sessões : Camarotes e
frizas, 15$: logaics distiuctos, 3$;
cadstras de 1*, 25; baleies, 3> c
2$; galerias numeradas e entrada
geral, l$0í)0.

Coliseu Tauromachíco
Fluminense

KICTI.IBROY;- -KBVES

Quinta-feira, 1-- de outubro. A's 3 li-
horas da tarde.
Haverá coiridas de seis louros de rara por-
tugueza, adquiridos nos campos de Minas

Tomam parto na lide dislinetos nrt.s-
tas porlueruezLS e béspnnbocs.

Cavalleiro.oapplnudidn SIMÕES SERRA.
Dous espadas Rafael 1'aleno, Sal-

vador Campello.
P.andiirilheiros: Erancisco Cruz, José

Valo (El llnrquesito), Izidro Toribio (El
Zapatcrtn) e Luiz Prestes.

Forcados Capitaneados por José Ve-
nssinios. 

Dirige a corrida o Sr. Luiz Noronha.
Rülirtes (1 venda lio Rio do Janeiro—

CJiarularia do Café dos Embaixadores,
rua do Theatro, canto da rua Sele, Cha-
rutarin Aliei), tua Gonçalves Dia*, esquina
da rua ria Assomhléa; cbanuaii.i Luso-
Brasileiro, rua Visconde do Rio P.ianco,
esquina da nu do Lavradio, eufe Suisso,
Avenida Rio Bninco.

Preços: Camarotes, 25$; barreira, 4$;
sombra, 3*; sul l*«500.

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia do sessões, do

Etlen-Tlteatro, do Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia dc A. Gòrjão

r_[OtTj_C HOJE
Duas sessões—Duas—A's T \i;\

e l) 0,-l da noite
Dous imnuiicnles c-ncclnculos

com a cclpbre, querida c popular
revista-fanta-ia em dous actos

c nove quadros

MARÉ DE ROSAS
O maior exilo desta « lournée •

Compares : Zé Lcrias, Carlos Leal:
Pintasilgo, Luiz bravo.

Toma parle toda a ronipanhia
Sumptuosos scenarios — lu.\uo>o

§ gnar-ii.-roupa — Apparatosa a mi:e-
cn-secne t.

Iluje e sempre •
SAS

ilACJV DE RO-

THEATRO LYRlCO
Recitas dc despedida da grande Companhia Lyrica do Theatro

Colon de Buenos Aires e da

Diva mundial MARIA BARRIENTOS
Quinta-feira, 12 de outubro

ESPECTACULO DE CALA

Anniversario da descoberta da America

II Barbere d> Sivigl-a
BARRIENTOS

Schipa, Crabbé, Mansueto

Sabbado, 14 de outubro

LA TRAVIATA
Protagonista

MARIA BARRIENTOS
A mais genial creaçao da divina cantora
que não pode ser levada àscena no pas-
sadn temporada por se ter extraviado a
partitura.

Director da orchs;tra, o illustre maestro e compositor XAVIER LER0LX.

Na Casa Arlliur Napoleão, Avenida R.o Branco, lit, acham-sná venda as loca-
li.iüriüs para estas recitas CONJUNTAMENTE aos segui.it-*- preços para cada réi-ila :
frizas, 1*20$: camarob s, 10 S : p.ultrouu, e vtrsnda-, -.'OS; cadtiras, 12'; galerias,
I1 fila, 6$ ; dites de 2-liia, 5$0U )¦

Os preços avulsos serão oppoilunamciitciannunciadüs.
As iiilci-.tis acham-se á venda ua bílbeteria do ikcalrf. d_ 10 'i uu, «leaslc

THEATRO RECREIO
Conipanhia ALEXANDRE AZEVEDO

t Tournce 1 Crernildã d'0liveira

HOJE HOJE
A's 8 horas—A's 10 heras

brilhante creação de CREM1LDA
DOLlVr.IRA.

MagniReo trabalho de ALEXANDRE
AZEVEDO, no pinrur Gerardo.

Amanhã— A's S e ás 10 — 0 CA-
N.U',10.

A seguir it comedia ingleza de Pi-
nero-MENTIRA DE MULHER,

ÊXITO ABSOLUTO
Quinla-rfcira |-J, ü matinée r á<

2 1,2.

PALACH TÜ-t-A-iIME
Grande companhia LUGÍLIA PERES-LE0-

POLDO FROES

ULTIMA SEMANA DE ESPÉCTÁCULOS

HOJE HO.TF.
A's 8 e 10 horas

Ultimas do eneraçatlissimo vaudeville
em tres aclos, GEORGES FEVDEAU

A Duqueza das
Folies Bergères

Continuação de a LAGARTIXA
Acção em Paris. Actualidade.

Mobiliário da casa Moreira Mesquita.

Amanhã, ás S e ás 10-0 ILLUSTRE
DESCONHECIDO.

Quinta-feira, 12, dia feriado, c malir-t-c ás 2 1 -.'

CARAHET RESTALTIANT 1)0

CbUB DOS POLÍTICOS
RUA DO PASSEIO ti. 78

O mais elegante do Rio de Janeiro-
Completamente reformado.

110.1 F. — Grandiosa s.urée em que li^ti»
ram os mais applnudidos artistas, soba
direcção do popular cabarelier braislfiro,
(tiiüco nogeucn) JIT.IO MORAES.

LA IBÉRIA, a rainha do taile hespanliot.
I.A M0RUÇIIA, a graciosa cantante

itnlc-aigcntina.
LA N1NETTE. sem rival cantora franceza.
LA VALENCIANTTA, coupletista hespa-

nhula.
v LASTELLA LEYÃNTLM, cantante lyrica
internacional.

Amanhã grande eslréa chegada ile
Buenos Aires no vapor u Darro » : IDA
l LaAVYL, cantora lyrica italo-francíiS.

Todos esles artistas são contratados
pela Empresa PAUISI-MOLINA.

Exilo grandioso da orchestra de tzLg--
nos, dirigida polo popular PICKMANN, A
mais harmoniosa; Arte... Elèêanoia.., Bel-

Joza... Musico... riores..


