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A SENHORA DA PEN1U
Cu7/.. externa r inferno, Miisita muslicn,

A UVJm AMERICA
f!/!> /.i.!,! «iv* agauailío allemã, ri eslalnã

ria Liberdade recnsa-sa a illuminar o mundo,
por latia dc laruntias.

A EVOLUÇÃO DE UM IDEAL \
'A 

que ficou reduzido o mundo, iiôfonJto dos impenalislas nllemúes!...; ¦

A revisão é um raio de esperança
deji^h^cs dias

O St*. senador Bulhões responde ás objecçõeseni torno de suas idéas revisionistas

O FADO EJI ÁFRICA *

Portugal «• pequenino,Alas aqui, por mais qne htrres.
Apanhas sempre p'ra baixo<'.om Iodos os ff e rr!..

A entrevista que nos concedeu ha dias oSr. senador Leopoldo de Bulhões, sobre areforma da nossa Constituirão, tem prpiio-endo cpmjnçntariós e objecções, a que. S. Ex.,o antigo legislador, desde, a Constituinte, <¦
o duas vezes ministro da Fazenda, dada asua idoneidade tio assumplo r, sobretudo, a
responsabilidade do seu nome. não podiadeixar de "jíerecer algumas respostas.

Nesse sentido procurámos o senador goua-«o, que, recebendo-nos gentilmente, nos dis-
se o seguinte :

"Confirmn-sc o que eu dir.se n A NOITE:
nenhum republicano otrn contestar a nc-
cesSidiidc tln /revisão; o.s ultrn-cdhscrvadorcs
limitam-se n ndi;il-:i e não me parece tlif-

»:¦• ,.V.-.-." ¦ :•":;...• :.•.<•.-.-.-.;.¦!;:.:•.¦.:¦¦.:-;•:'••

« • v_u_na___________________ _, !

0 Sr, senador Leopoldo dc Bulhões
ficil com balar o seu óppórlunisnín. O qme necessário ó oppqrlünò, c o ndinmentò ivio çompròmcllòndo n Hcpublicn: Niío li."(jiiem ignore (pie or, dons maiores perigo('o _ regimen federativo con.islem nn sopaj"".íi.> de uma ou ninis unidades da Uniami no predomínio que um ou alguns Estotios mais impnrlnnles pretendam exercei' *«•nre os pequenos c sobre n Nneno; Do priinciro perigo supponhò cs lã riu os. livres, mn-elo segundo níin se. pode dizer que 

'esle

l>c:.iif os piimeiros tempos dn Rcpublici.•jiiniro grandes Estados ceiiliiics csponlniienmenic lormnrani umn nlíinnçn e gover-i.ii'iiiii o paiz.: Enfraquecidos eíous destefoi Jiilns políticas iíilcslinas, nm quínlõ c""•sotr n mfiuir dccisivnmeiílc nn póliliítcdcral,
Ora, csln.s poderosos unidades têm rieiuc-'¦» c culliira c por isso soffrom menos ;lr,'".'ii'. oulras os effeilos dns crises quenesqc 1891, nos têm nlornienlndo; o.s seu*governadores talvez achem que o regimencontçdcraliyoi eslnbelecidò nn Constituição';"c.in tolerável ni.idn por nlgiitrí tempo.Ws pequenos Estados, porém; cm maioriaMveiicic cm continuas agitações, em cri.--scenre perturbação; julgam a silunçüo in-conijH'.rln.vel c sc insurgem contra "os -vicio-«¦) i-cg.mcii, causadores dns calamidades' qm

fessa que o pacto fctlenl, volado ha nihisdc vinte o cinco nnnos ainda nno teve es-ccuçno (por ser íricxcquivcl), nguartle-sb op-
portunidude para sún reforma ? !Ilccéam que a revisão desperto "apprc-
hensões, sobrcsallds c lulas", mas sc «isque-cem ele que outra cousa niío tem produzidoo pacto federal no qunrlo ele século dc suoexistência : longa serie dc crises políticas,econômicas, financeiras c, ninis do q.ie isso— a bnrborisaçüò dos costumes c a syste-matisnção da cnudilhagcm.

O povo lirnsiieiro, embora refractario nosangue, ns lulas fratricidns, ve--se na contin-
gfinçi.a de nrmnr-sc pnra n tlcfesn de seustl.rcilos e enfrentar os snlrrpas, que o op-
piime.i* sem nenhum freio, sem nenhumaresponsabilidade.

_A ncção mòdcradoro elo governo nacionalnão se faz sentir, entravado pela inlcrpre-tnção que se tem dado nn direito c no de-,ver e,e inlcrvenção: o ml. C da Constitui-
ção è um simulacro, uma ironia pungente.

O Congresso ainda não reconheceu n ne-
cessidnele elt> uma só intervenção, mas sem-
pre sc mostrou solicito cm liontologap as
mais violentas c injustificáveis intervenções
do poder executivo c os mais disparatados
netnr, consummados nos Estados. E' que oregimen vlgoránlc e confedera li vo e não fc-derníivo c muita razão têm nqticlles querepelem qne a federação ainda não foi pia-ticad.-t no Rrasil. A intervenção c da essen-cia do regimen federativo.

Na Republica Argentina, si não me falhaa memória, regista líhrrnquero icincóenla in-tervenções votadas pelo Congresso cm menos
de dez nnnos. O abuso dn inlcrvenção émenos nocivo do que n abstenção systemn-
tiea, a indiferença revollanlc. elos pode-res fedemos deante dos desmandos, dos e;-cnndalos, «los crimes c torpezas dos satra-
pus cstndunes.

A Argentina progride na ordem pnlitiea t.eepnõüiicn, o Brasil conta os tlins pela pei-versão de seus costumes, pelo desbarato deseu pfi.trimoiiio moral, pelas suas fallencins
e perturbações dn ordem.

Não nos illudamos: n revisão, cm vez «le
sobres aII os, será um raio ele esperança de
melhores dia--,, restabelecerá a paz c o or-lem nos pequenos Estados.

Al.legam qne o momenlo não comporta dc-
bates políticos c que a qtieslão financeira
nos deve absorver a ntlcnçãn < o tempo; mas,
como resolver a questão financeira sem o
ilòrgi.ménto rio campo tributário da União,•em a revisão dos a ris. 7" n 9o dit Constl-'uição ? ila quem admitiu que possn o gn.'criio nacional arear com as enormes respon-¦abilieiíídeSi que lhe pesam, com os repursos
provenientes dns alfândegas e. do consumo?

Espera-se a solução tln crise pnrn sc co-
rflaj* da revisão. Circulo vicioso; a Consíi-
uição é a crise permanente."

\s festas da Penha

nffli t|iie conspiram conlra n esln-bilidade da Hepublien c progresso da Noção.Uii.iírãn os grandes Estados conservado-res asMijnir n Iremendn responsabilidade daPi.otclnçao de uma revisão salvadora; recln-niiicln (|c ha niiiilo, e que jii devia ter sidoPn-posla ç cffeclundn ? Não .. cremos. Serialornnr odiosa c mesmo pôr em risco a su-Prernacin de qne ji.slamcnie gosam e queluetondcn* conlinunr a excrcel-n.
.,,'- preciso nãn esquecer que n Republicanortê-nrncrityiria; crendorn das in.sliluieõesqne ndoplnihos, não ponde suppòrtnr poininis de (|(.z annos n a na reli in elo regimen"¦"jiiJferaliyo e o reformou em 1780, esln-Wjecciido enlão o regimen federativo. Pos-(ei'101'menic nyigoroü c for.tniuceu a T'niãi>.'¦vciiil,, ., Cpiislituição duas vezes e inlro-
2',Zin'.o-llic linda menos dc dezescis eriien-''*• Oulrns republiens acompanharam osxornrilo e modificaram suns constituições;¦•ra possível que no Bra';ii, onde se coo»

a Leonoldina vendeu
vinte e cinco mil

passagens
O movimento dri Penha, esle domingo, foiistnnte. regular. Só n venda dc passagens dnitríida dc Ferro Lcopoldina chegou á somina.-. 25.000 bilhetes.

A ordem no arraial, até ás 17 horas não ha-via; sido alterada. Os delegados auxiliares, o
major Uundeirn dc Mello, inspector geral dcsegurança e a policia local procederam a um
policiamento rigoroso.

Apenas foi preso, sem contar os "punguis-
tos" 'capturados Jogo ao começo pela policia,o popular Querino ela Silva Ramos, que, ean
meio tln fesln, com ciúmes du sun compnuhei-
ra, Mercedes Ferreira, aggrcdiu-a edm unia bo-
felnda. .

¦ ii.- i mtm .

"Reprise'1 ile uni gesto
pe fez rnmor em Recife

• ¦¦

Uma reclamação engulida
RECIFE, 15 (A. A.) — O Sr. Arnaldo

Maia, prejudicado por un. seu visinho, enviou
umn carta á "A Província"? solicitando pro-
videneiiis dos poderes competentes. Depois
da carta publicada, o reclninnntc recebeu um
eliiimiitlo para ir ú cnsn «lo visinho, onde este,
do piitíhni eni punlio, obrigou o Sr. Arnaldo
Mola a engulir dez pilulns feitas com retalhos
elo jornal que trazia a .'.Iludida reclamação.
Fòrçaelo, o reclainanle ciigüliu as esquisitas
pílulas c queixou-se á policia.

A GUERRA
OS austríacos recuam na

TRANSYLVANIA
SA RUMANIA NA GURRRA

A organisação militar
LONDRES, lã (A NOITE) — Parle pnra Pa-

ris por esles dias e> general rümaico Geor-
gescu, delegíidn .In Ruinnnia jtinlo tio Conselho
Militar tios Alliados.

O general (icorgescu, que se encontra nesta
capital hn já alguns dias, mostra-se confiante
no situação militnr do seu puiz.Os jornaes; eni telegramnias ele Bucarest, di-
zem também que a situação militnr nn Trnn-
sylvani.i vae soffrcr cm breve novo impulso,
com n chegada dos reforços russos.

Em Bucarest vno constituir-sc um conselho
militar superior, parti dirigir a campanha. O
conselho será presidido pelo rei Fernando e
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U general Georgescu, á esquerda, c o ge-hcrál llerlhclol, á direita
dcllc furão parle diversos officiaes francezes crussos. O general francez Bcrlhelot será no-meado sub-chefe do EsladoVMaitpr General.

íBÜCAKEST, 15 (Havas) --Communicado
official :".N'a.s frenfea do norte c noroeste, entre asmontanhas dis Coliman <> o valle «lo .Titi 1 sunc-rior, combates secundários, cm quo fizemosalguns prisioneiro*1.

As nossas tropas rcocciiparnm Soosmçzo!
No valle do Btixen e em Bratocea combates

de arfiiiinria
O inimigo retiron-sc das suas posições emPrcelcal.

líepellimos dous ntaqtics 'ftfO Cuivala etirámos para Ruçar."
Mais reforços allèmães

•mm*mm.*>' ' > ii ._/

LONDRES, 13 (HavaS) — Telegrapham dcAmstcrdam :"O jornul "Lcn Nouvclles" informa quo asfnrmns allemãs quo eiiümeciam a fronteira dc
Linibourg foram enviadas cm direcção ú Ru-mania."
A situação

•;UíNl>BEa,-tóí^-4íOI!l,I»---.«laf<)rmam. de
Bucarest que, na Transylvania, as tropas ru»
matcas, tendo alcançado ns suas posições for»
tes, detiveram completamente o avanço dos
a ustro-allemf.es.

A situação esfá n.csmo mudada. Os ans»
triaeo9 esluo cm franca retirada na direcção
de Timos. A oeste do Caineni as tropas ba-
varas e húngaras foram repcllidas com enor-
missimas baixas. A batalha duro» todo o
«lia de quinta-feira c a noile de quinta-feira
para sexta-feira. Os rumaicos mantiveram-se
cm todas ns suas posições. As perdas «io inl»
mijfo devem subir a Ires ou quatro dezenas
de milharei de homens.

No valle superior do Ofozul a cavallaria
rumaica reclinssou seis violentos ataques dosregimentos madgyarcs. Foram também rc-
ppliidos os contra-ataques do inimigo n oeste
do Mifazii, cm Crasua e no valle «In Ruzonl.

Os liydropinnos allemãe-s lançaram bom»'
bus sobre os depósitos «lo petróleo do portode Constanza, provocando apenas um incen-
dio quo foi promptamente apagado. ]

A ITÁLIA NA GUERRA

Parte da sobre-taxa do
café mineiro está sendo

desviada
i mn liu He

-.».»••-
Ao longo da frente

.ROMA, 13 (A NOITE) — O ultimo com mu-meado do gcheralissiíno Cadorna informa (jue
na frenle elo Cnrso a luta prosegue com enenr-niçaniento c com crescente suecesso para asarmas italianas.

A sudeste de Gorizia ns nossas tropas pro-gredirnm c çònquistáraní mais algumas im-
pprlrihtés posições nos austríacos, avançandonn direcção do norte e oceupando as alturaselo Spber. Kornih capturados muitos prisibhèi-ros c abundantes «lespojos.

Os aeroplanos ifnlinnos atacaram, com sue-cesso, os acampamentos inimigos no Va'-siigana.

0 jüramenfo á bandeira
A imponente csrisnonia de boje no

campo üe S. Christovão

Uma representação
BELI.O HORIZONTE, 15 (A NOITE) — Ocoronel Libnnio, director da Reccbcdoria deMinas ahi, representou no governo sobro aci.cfraudaçao «Ia sobre-taxa uos cofres minei-ros, devido á tolerância dor, exportadores emso pagarem n sobre-taxa nn oceasião eio cm-l.arque «ias mercadorias, pedindo assim per-nussno pnra n cobrança, simultânea «I.» im-

posto ele exportação c «ia sóbre-lnxa. Esln per-m.ssuo foi concedidn, visto o decreto regula-montando a referida cobrança da sobré-tàxáestabelecer que todo o caftí miticiro embarca-do para o Rio c Santos pagará íi sobretaxa.
O que acontecia era que os exportadores comarmazéns na illia.do.ViftiUMi^-can.flutrosupnn*
los da Guanabara; tendo licença pára guardarcafé nos mesmos, pnrn pagarem aquelle 'im-
posto quando embarcassem o cafés pnra foradessa capital, na oceasião «lesse embarque pa-gayara a sobre-taxa ao Estado do Rio.

Uma sociedade de tiro em
Araguary

ARAflUARY, 15 (A NOITE) — Acaba eleser incorporada ao Tiro Brasileiro a Sociedade
çln Tiro Araguary, sob o n. W2, a qual conta
ja 1/2 sócios.

lll 11m
Pretende-se reunir a

Assembléa em
Aquidauana

ÇCYABA', 15 (A. A.) -- Os deputados cs-taif.iaes Amnriho ele Almeida c Annibal Tole-do partiram honteni de Aquidauana, no encon-tro do ex-major Gomes, afim «le conferência-rem. Este uliimo recomeçou o recrutamento,
para engrossar as suns fileiras, afim tle apoiara Assembléa, «pie sc reunirá cm Aqnidnuann, eleonde elle sc nppròximá. O «lirectorio conserva-dor daqui fez distribuir hontem um boletim,transcrevendo telegramnias sobre a decisão«lo Supremo Tribunal.

O julgamento «Io "habeas-corpus" antes dachegada,.dos aleputadps a..e,ss!i-cM*ilal contra-rion-^o plano dos*"<*pposicioriisias, q-Je <*ntn-vam com o adiamento para poder cxhibir oss,c"uVll,p"la(los c conseguir o pronunciamentodo lribunal sobre ns renuncias. Fracassadoesse plano, procuram agòrn reunir a Assem-bico. cm Aqnndnunna, i.ar.i continuar o procès»so do presidente «fo JCslado.
Assegura-se. aqui qne o general Bnrbeeln veriicom força maior «Io qne n qne Irotixe o í.fcnc-ral Campos, para amparai' n Assemhlen. paraque ella termine o processo elo presidente eloEslndo.
Em torno da exoneração elo general Cnm-

pos, npós a pacificação do Estado, correm di-versas Versões.

0 povo brasileiro e o me!E
MHBaHansaaa_Hssia»«__KaaiMMai^^Ba

representado na America
E' o terceiro do mundo
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Aspectos da cerimonia, hoje, tio juramento if bandeira pelos voluulatitis do jExercito, de que damos noticia cm outro togar '

A Constituição do Império deixou parn leiordinária a fixação d0 numero ele deputadosem proporção com o numero dc habitantes'mas a Constituição da Republica determi-nou expressamente que cada grupo ele 70.000Habitantes deve ler um representante na Cn-mora Legislativa Federal.
No passado regimen, calculada n populaçãobrasileira cin V2 milhões, n representaçãoera, dc faclo, de* um para cem mil.Na aclüalidnde, sendo 212 o numero elo-,nossos deputados e dada no Brasil a popu-laçno ele 23 milhões dc habitantes, geralmenteacçeita, verifica-se que lemos um represen-tante para endn grupo dc 103.000 indivíduos,desprezadas as fracções.

. lia pouco tempo, porém, foi publicada noJornal elo Commercio" uma curiosa esta-listicn, em que seu attloi* affirma que, ap-plicados no Brasil os methodos seientificos
que. são usados nos mais adeatitadòs paizespnra os cálculos elas respectivas populações,chegaremos A conclusão de que possuímos-0 milhões dc llabitnnics. Si assim é, apit-rodo fica que temos um rcprcseiithnlc pnraenda grupo dc 122.000 habitantes, sempredesprezadas, as fracções.- Isto é, somos o ter-cciro dos povos menos representados eiomundo inteiro.

O povo menos representado é- o 
'russo, 

cujaproporção «• de um para 312.000. Segue-sea Allcmanha — ura para 150.000; em se-
guieln, a llollandit — um para 110.000, cdepois a França —- um pnra 100.000. NaInglaterra ha — um para 07.000; na Itií-lia — um para 70.000 (egiial ao numero con-slitueiniial brasileiro). Na Áustria ha unirepresentante para 00.000; na Bélgica, uni
pnrn 40.000; nn Hespanha, um para 50.000;nn Suissa, um para 20.000; na Dinamarca,nm para lfi.000; nn Suécia, um parn 20.000;na Noruega, um pnra 55.000, c em Pòrlh-
fiai, um pura 35.000. O povo mais repre-sentado na Europa ó o Luxemburgo, ondeha um representante para cada grupo do
quatro mil habitantes.

Sr compararmos o Brasil com as "demais
nações do continente americano, verificamos
auti a própria proporção legalmente estabe-Tecida deixa o Brasil ou, melhor, o povobrasileiro cm posição inferior, si se pódcchamar dc posição inferior o possuir me-nor numera de representantes.

Vejamos :
PniNÍ£nMexk'0* ° Pr°Porção v de um p.ira(iO.ÜOO, ou fr.-.ceão que exceda de 20.000;nn Colttmbia, um para 50.000; Venezuela:lim liara 35.000. ou frneção superior a
15.000; Estados Unidos, Chile, Peru c Eqún-dor, um parn 30.000; Ctlbn, nm para 25.000ou fracção de 12.500; Argentinn, um pnra20.000, ou fracção de mais ele 10.000; Guii-itemala, nm parn 20.000. ou fracção ele10.000; Republicana Dominicana, uu. parn21.000; Nicarágua, um pnrn 15.000, ou fra ¦
cçuo de 8.000; S. Salvador, um para 15.000;Ilnili. um pnra 12.000; Bolívia, um pii"i10.000, ou fracção ele 5.000; Honduras, um
pnr.-t 10.000; Costa Rica, um para 8.000,ou fracção dc tpiatro mil; Parnguay, um

para (1.000, ou fraeeão de 3.000. Finalmen-te, o povo mais representado da America 6 odo Oriiguay, em (|iie lia nm representante
pnra cada grupo dc 3.0000 habitantes ou fra-t-eão (pie seja superior n _.000.

Pela esintisli.cn feita em J900, unico re-censeamonto que possuímos, verifiea-sò queo numerei de depplhdos não.cslú tle nccôrdbcom a iproporçãó de nm para 70.000 con-slituelonalnieiito exigida, nem n. distribui-
ção por Estados certn. Essa eslalistiea nosdeu 17.371.0fi0 habitantes; assim distribui-elos: Amazonas. 2HI.7.VÍ; Parei, -110.350; Al.-.-rnnlião, 409.308; Pjnnliy, 334.328; Ceara,8-19.127; Rio Grande elo Norte, 271.318:Parnhyba, '1110.78í; Pernambuco, 1.178.11)0;Alagoas, IU9.273; Sergij.e, 356.264; Bahia,2.117.956: Espirito Santo, '20!).083; 

Rio deJaneiro, 920.035; S. Paulo 2.279.603; Pa-raná, 327.13(1; Santa CiUharinn, 320.280;
Rio Grnnde tio Sul, 1.MO.070; Minas fie-raes, 3.59-1:471; (ioynz, 255.284; Mallo
Grosso, 118.025; Districto Federal, 7-1(1.749.

Portanto, já em 1900 o numero dos repre-
scnlnnlcs brasileiros não correspondia A pro-porção constitucional e, o que t1 importante,
n distribuição nno estava certa c continua ;>
não estar certn. Pela,".eslalistiea de 1900 o
Brasil possue uni deputado para cada grupode 81.000, dcspreznelns ns fricções. Verifi-
camos, poré-m, sempre de .ncciírelo com osalgarismos ali apurados, que o Pnrú tlev'.-!
ler seis representantes cm vez ele sele que
possue; o Ceará elevin ter mais dous, isto è,
V2 cm vez de 10, que í o numero nctnal.

A Pnrahyba também lucra mais dous re-
presentantes. ficando com sete cin voz ele
cinco. Pernambuco perde uni, passando dc
17 pnra 10. Alagoas lucrn tres, vendo sunrepresentação augmentada ele seis para nove.Sergipe teria mais um, passando de quatron cinco. Bahia leri.n um augmcnlo ele oitorepresentantes; de. 22 pnra 30. O Estado doRio perderia quatro cadeiras, descendo a suarepresentação ele 17 a 13. S. Paulo teriauma vanlagem de 10 'cadeiras, augmèntando
n sua representação ele 22 para 32. Finai-mente, Jlinns (lemes teria uni augmcnlo (lc.1.1 cadeiras, ficando com um bancada de 50deputados.

_ Aclualmcnle são nove os Estados quetêm a bancada mínima do quatro deputados
que a Constituição exige. Pclu estatística',
porém, a que nos vimos referindo, fomento
.Mallo Grosso» Amazona.',, Bio Grande eii
Norte, Espirito Snnlo p üo.vnz devem conti-ii.iiir com esso niiiiiuio. Pinuliy, Sergipe,
Paraná c Santn Catliarina já tèni direito a
mais um representante.

Iln finem cnletile que o Eslndo de MinasGemes conta nclitrilnienío cinco milhões ele.
habitantes, o que lhe dá direito de ter na
Câmara 71 deputados, nu ?t\in mais de uniferro do tolal aetual de leprcsonlnnlés quea Câmara possuo.. Si já nctunlmentc a ban-
endh niineira representa o núcleo principal,imagine-se o que não seria com esse an-
gmento,,,

Oito Prazeres
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üoje, Jtulnnieiite ís l'J horas, passavam
pela Avenida. «.'iruo»u» u ontlnisUsmailo», oi
voluntário» cipuclaci, cantando, ao nom de
lima fanfarra, hymnos patilotlco».

Toda K-utv ic, doicobtin a pniifigom da
imsws pavilhão e dos voluntários e de to-
dos os lábios partiam palavras dc tiitlsl.v
ção «o ver os nonos Jovens, moimo com
D mau tempo quo ía."ia, fardados e cm mar-
cha, caminho das ninnpbr.ii, que amanhã
começarão.

Quando os voluntários p.msram cm freu-
I? a "rotlisorlo" Hio Urnnco, o rnpojoln <iu«
servo no elevador dnquelln cftin transpor-
lava paia o primeiro andar uni cavalheiro,
corroctnrnonto vesildó, de mela edndo o que,
Jlotdo logo, deixava comprelionder sor per*
•on dlMlnein. . , , , ,.

o rnpntoln do elevador deu logo a língua,
com o cavolhoiro , , ,Os soldados brasileiros são una hebetloa
f esses rapazes que abi vão uns vogabundof,
que deviam estar presos...

O cavalheiro protestou energicamente o
logo, no "bar", o protesto se gencrallsou,
O cavalheiro exigiu do proprietário dn casa
que rcprclicndesse o seu empregndo, p.ir.i
evitar que. por outros meio., se effcctlvasst
« seu protesto... ,

E' um estrangeiro — alzla o cavninci-
tn — ,, em pregado dc uma casa estrangeira.

O cidadão que assim procedia è official d''
Exercito, corpiíel de engenheiros, que teve
jogo n solidariedade de Iode? os seus com-
patrícios presentes.

Este Meto demonstra claramente o desre-
speilo dc alguns estrangeiros pcln nossa ter-
ra e pelas nossas instituições, Si, porem, >J-
cada vez que elles agissem conl 0 fim [le
deprimir o Brasil encontrassem um br.nl-
lelrri que, como esse official tlvCMc a ciinr-
tia bastante pnra pròlósfnr, por certo «|iie
Enviamos de ser mais respeitados.

, Governo contra jjoyorno.
Quando o Sr. Lauro Mullcr chegar, uma das

brimelrns cousas que seus amigos lhe devem
c.iiit.ir com todos os íf e ir é o "càsililip

Sertorio, ou "Je petit affaire Scrtoirc", como
iie diria... cm França.
, O "casinho Sertorio" pode ser nss|m resu-
miiio: apezar da crise financeira que chega
é culminância do governo achar necessária il
.dispensa em massa de centenas dc fuuccio-
nnrios e de pedir ao Congresso o nugmento
dj impostos sobre gêneros de primeira nc-
cessidade; apezar da lei «pie exige que todas.
«s despesas sejam feitas em virtude ele lei

Icjue as auto ri se, o ministro das Relações Ex-
Ueriòres, o Sr. Lauro Mullcr, eotpmeltcu n Je-
iviandade de dar dous contos c pico de pre-
«ente a um jornalista que ia a Buenos Aires,
exclusivamente a serviço áe seu jornal, n)Iái
a mais poderosa empresa jornalística do lira-
sll. Com toda a certeza o Sr. Lauro Mullcr

I.praticqu essa feia acção òe Usãp ao Thesoti-
10 ás escondidas do Sr. presidente da Répu-

'bliea, que, si fosso realmente consultado, não
consentiria na Imràoràlldade, Mas como o ca-
io ficaria guardado pelo rigoroso segredo
com que o ltamai.--.ly efcoude aos olhos do
publica e do próprio presidente texl.is as des-
pesas semelhantes —• c cilas são diárias! —
» Sr. Lauro Mullcr achou que não haveria
iperigo cm condescender eom os desejos do
Jornalista.' l'ara os políticos, como o Sr. Lau-
iro, é ele toda a conveniência estar em boas re-
laçües com os correspondentes dos grandes
'jornaes...
¦ Acontece, porém, que, voltando ela Argen-
tina, o Sr, Sertorio dc Castro; por motivos' ignorados, zangou-se com o Sr, Souza Dantas
e começou á desancar — aliás com justiça —
a ridícula passagem de S. Ex. pela chefia da'nossa 

política internacional, O Sr. Dantinhas
pensou com sens botões: — "Ah! é assim'.'
pois espera a lição que te vou dar". E nas

'informações que deu ao Congresso sobre o'custo elas embaixadas, informações aliás pe-
•«lidas pelo Sr. Mendes de Almeida de com-
binação com o próprio ministro interino, o

|Sr. Souza Dantas vingou-se do Sr. Sertorio,
contando que elle recebera dous contos e'tuiilo, ús escondidas, no Rainaialy. O Sr.

i Souza Dantas, porém, se esqueceu, de que,
mais talvez .que o jornalista aquinhoado,' saia-se mal do incidente "o Sr. irrinistnvLaif-

¦ro Mullcr, cujos escrúpulos no manejo dos'dinheiros públicos confiados á sua guarda fo-
.'ram assim officialmchtc redigidos a migalha,

homenap ao
primeiro Congresso de Estradas do Rodagem
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IO MOMENTO MILITAR
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r.m cima, a chegada do parco de '.inchas a gasolina da Marinha; em baixo,
um grupo ila\ uiesmas embarcações, tv/tdo-se no primeiro plano a lancha vence-

dòra, do contra -torpedeirp * Paraná*

Com a nsiislencl.i dc crescido numero ue
curiosos, rcnllsou-so hoje t-cla manhã, lia
praia do Flamengo, a ii*:-,ata de barcos mo-
lòres organisflda pelo almiraiilj Alcxnnitr!-
no do Alencar, ministro da Marinha, a in-
stancias dn directoria do Autumovcl Club dn
Rrasil, em homenagem, no Primeiro Con-
gresso de Estradas de Rodagem.

Constou ,a regata de dou-, interessar! s
pareôs : o primeiro, corrido por lancha-, a
gazplina, de um r.vlindro, pertencentes ao>
vasos da iijsfii marinha do guerra, e o se-
gundo por canoas .iiitomovcs, pertencentes
a "sportsineh" amadores deita capital.

O primeiro parco, corrido ás M horas, foi
disputado pur í.;-tc lanchlnhas da Marinha.
Sniram todas do unia bola collocada em
frente á fortaleza de Villcgni^non e, ru-
mando, mima belln recta, ás. bnlisas de ehc-
gada erii frente á punte do palácio pre-ò-
deliciai, empciiliarflip-se cm bella luta, que
durou quasi au- a chegada, quando se des-
locou ilas outras, para vencer por tres hnr-
cos, mais ou menos, a landi i do contrn-íõrr
pedeiro "l'ar.iná", collocatido-se em segundo
a tia liase dc submersiveis.

Ds vencedores foram vicloriados pelos
presentes com demoradas palmas.

Seguiu-se o. parco de raiiAas automóvel;.
corrido As '.' horas. Qiintio toram os dlspu-
taiites: "Zlsõmar", Irlpòlada pelo Ur. Kr-
ii.ini Pintoj "íipa". por .luta K, Orllgãoj"l.ia", por Yngp l.apprt, e "Alcioii", por
Vasco Nunes.

A s.iiiia deu-se dc defronte da chapada ilo
morro da Viuva, seguindo ns embarcações
cm recta r.tè as boi.is collocadas em frente
á ponte; diihi, numa nova recta. formando
um angulo obtuso com a primeira, seguiram
caminto da boi.i do Vlllcgnlgnon e, conlor-
iiando-n, terminaram o Interessante percumu
em frente a ponte. Venceu i disputa f. ,ii-
mente a canoa "I.úa", Irlpòlada per Vago
I.nport; seguindo-se "Spá", "Zlgomar" e
"Alrion".

Além destas duas provas uma nutra es-
tava iiniiiinciada: era a do-, hydroplaiios d.i
.'.tarinha em coiicorreiicin esm aeroplanos
dn Acro Club.

lufe!Í2iii.-iite não sc re
devido ao máo tempo e
estarem em condições de

Duranle a regala tocou
lllfio Naval.

(» lialisamcnto da rala fui feito pelo Sr
Yago Laport.

, MA FRENTC OCCIDENTAL'
¦ i *m,**

A sIUiaçQo militar
mmmi*M**m *****m************m „****"•

LONDRES, IJ (A NOITE) — Oi frsnteeis
alcançaram buntein de Urdo, nu mil dn Sam>
me, unia brilhante vlriorln. IlepeU de vivo
liomliardelo, mau rolunina de Infnntnrlii
avançou de llellny.eii.ãftntcrre e rniuiulstou
a primeira linli.i nllcnii numa estensão de
3,133 metroji. Outra culumna oecupou a al-
diiii lie Gçnernionti

1'orain iniiinf.iiliH numeroioi prUinnelroi.
entre nu «iuuv« 17 offlclnv», O nislerlnl bollico
capturado foi lutnbtiu niulto gramle.

N.i irente lirilannicn nnda houve dc grande
Imporituiria, assim como no reste 'U ireme
Occidental,
Uma v!clorÍ3 dos f.-ancezcs

Um me i ííiè io inui
le Mi í s MM le ute

PAUIS, 13 IlUva*) — Coniir.unlcado offb
ciai dc hontoni á noite:"An luI do Somme n,< Irr.pua fianeezas
reallsarum dous t.ta«|U0H cam o mala brilhun-
te luceoiso cont;a n poiiçõe* oecupadas pe-
los iill/ai.ui.

No primeiro capturamos, a primeira linha
Iniailea a lf*s:e «Io l'.li.i>•¦••i-imurre, numa
oxteniüo du d mi Mlomctroj; e no iiegumto
t¦¦!... i.iin Genermont «• umn tofinnçno a 1.200
iiuiri,i a nordeste He Ablaincov.n.

.\iú r.':ora contámos oltoccntes prliilonelros
validos, dos quaea deietcto officiaos,

Nn:i outron pontos .çachonclu iuícrmli-
tente."

Nó f.cctor infjlc:
LO.VDRES, 15 (Havaí) — Cor.imViiTcaTo do

gcncial Ilalg:"Ao r.ul do Ancre travaram-se combates
puramente locr.23.

Nki vislnhançis do redueto dp Sclnvaben
mclliorámos ocnslvolmenfe «Io posiçáo ti flzr-
rr.03 duzentos pritioncirus."
Os t-síorços dos nllimãcs r.a

lisoil essa prova.
lambem por ríiu

fitiiccionamento.
a banda do Bala-

0 Banco Cooperativo Commer-
ciai de S. Paulo

Ao que tivemos oceasião de ouvir dc. pes-
jSOH muito hem informada, o Sr; presidente
Ida Republica vae convidar: de novo o Sr.
, Carlos Peixoto para o logar do prefeito
«lesta cidade. Como o serviço do orçamento
póde-se considerar terminado na Câmara,
já não ha tanto inco.ivcniciíte cm prival-a da

I collaboração do illustre deputado mineiro, H' este, por sua \e/., r.i é biim verdade o que• uos, disseram, e-stá dispos*to a acçeitar o
convite.

A Moda e Mme. Guimparães
Grandes "atelierâ" de alta costura, luxe-

cução rigorosa das ultimas novidades e crea-
1 ção da modelos artísticos e originaes, ria
i actuai moda. Especialidade eni vestidos de

casamento, "soL-ée", promenade e "t.iil-
leurs" (Grand Prlrí Paris, 1900; Londres 1014
e Mérito Industrial). Rua S. José n. 80;
tel. Central 4.G91. Próximo á avenida Rio
Branco.

¦ ***** 1

Noticias ligeiras
Belrairo da Silva, vadio em Madureira, por-

,que Silvina dos Santos, collega de profis-
são, não lhe desse ouvidos, esbordoou-a, fu-
Uinilof

José Alves da Silva, porque furtasse
umas correntes no botequim de José Gon-'çalves, á rua Carolina Mediado 11. 51)0.
quando pediu para ir no AV. C;, foi preso.

Balbina Maria da Conceição queixou-se
á policia de que Emiliano Gomes espancara
brutalmente um seu filho de 10 annos, de
nome Maurício.

Na Santa Casa deu entrada Maria Koo-
;wciumba, russa, que, 110 albergue nocturno,
npparecera ferida na cabeça.

Também a esse estabelecimento foi re-
colhido o marítimo Albino Pires ds Mcn-
ilanha, que, na ilha do lioicmador, caiu dc
uma falua.

1 m*9» 
heii.uiis inflammaçõesdol
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Uma critica á forma por que
elle funcclona

S. PAULO, 15 (A. A.) — Foi inaugurado
hontem, perante os representantes do presi-
dente elo listado, dos secretários do governo,
altos funççionarlos, magistrados, senadores,
deputados, vereadores, jornalistas o outras
pessoas, o Banco Cooperativo Commercial de
S. 1'aulo, organisado em moldes que tem 111c-
recirio muitos elogios. Falaram os Srs. senador
Fontes Júnior c Joaquim Coutinho, sendo am-
bos muito npplaudidòs. A's pessoas presentes
foi offcrecido um copo d'agua.

S. PAULO, 15 (A. A.) — O "Estado de S.
Paulo", cm longo artigo enlrellnliado, critica
a fôrma por epie fuiiçciorjij o banco, ampara-
do pelo Estado, para protegei* a' lavoura* Diz
que¦ todos os lavradores cjué tiveram a pouca
sorte de recorrer á instituição governamental,
saisam •terrivelmente lesados. Si receberam,
por exemplo, cem contos- de réis, ba tres annos
atrás, e quizeram liquidar agora o seu debito,
além dc pagar todos os juros vencidos, além
tle pagar os cem contos do capital recebido,
têm de pagar mais cerca de vinte^contos, de
diffcrcnça de cnmbio. Não hn, pois, pçor 11c-
gooio para a lavoura que ter recorrido á in-
stituição de credito creada pelo governo cm seu
beneficio. De uni fazendeiro sabemos, diz o
' li:Ai'do ele S. 1'aulo", que, tinido recebido, por
empréstimo, a quantia d'- 320 contos de réis,
filei 11 dessa quantia c juros vencidos, ao liqui-
dar .".gora a sua divida, teve de pagar mais '10

contos dc diffcrcnça de cambio, Essa é aviinicn
ilistiítliçãò de credito que. o governo tem 110
Estado, para beneficiar n lavoura, a quem o go-
verno tudo deve. O "Estado de S. Paulo"
faz ainda outras considerações e termina di-
zeudo ; "E' uma situação que não pode- nem
deve perdurar, não sendo possível, si não ha
remédio a lhe applicar. Para honra do gover-
110, elle não pode nem deve permittir que as-
sim se lese a classe que mais contribuo para o
Thesouro, a classe que mais deve merecer os
desveles da administração publica."
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Sacrificada!
Q caso da t2iepno:íis*a da

Liçthft
tard a se

¦«•«
F-LIX1R DE NOGUEIRA - Cura syphilis.
aazasm

aBBBia-BBfflngBBBBBS!
Cura da gaguez

e perturbações dn palavra e da voz |
(proc. c!o prof. Gutzinahn)

DR. AUGUSTO LINHÁÜES
Especialista em garganta, nariz e ou-
vidos.'-Cons. r. Uruguavnna 8 (sobr.)g&g^W8*%*mmi
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Amziliaras tí© eissâno
Uma reunião

Devem reunir-se terça-feira, ãs lG-horas, no
Centro dos Professores Primários, á rua Bue-
nos Aires 187, as iiuxiliarcs de ensino, para
tratarem ele interesses da classe.

1 -Tgfr3° I

frento occidcnlal
l.OXDill.S. 13 i.A NOITí:» — oYcrftuTos

militares eúissos, baseando-se em informa;
ções procedentes de lh-rlim, dizem (jue os
allemães estão enviando tropas c artilharia
para a frente occidental.

1'rcvèm. portanto, esses críticos qne a ha-
talha do Somme vae tomar novo incrénÃii-
to, mas acreditam que os allemães, mesmo
íi_ custa dos maiores esforços, não poderão
jamais reconquistar n ascendente que os
alliados sobre elle tèm ncíte momento em
todas as frentes dê batalha.

EM TORNO DA GUERRA

Uma mensagem de sympathia

Ainda a respeito recebemos
gltinte carta :**Sr. rednetor. — A carta que a V. S. diri-
giu o Sr. Dr. Itego Ur.rros, declarando que
foro desobrigado dc ver minha filha Pepa, n
indüosa tclcplionista, victima do seu trabalho,
carece dc ser corrigida, a bem da verdade do-
fartos.

Quando a menina, já doente, opôs o choque
que experimentou ao fazer uma ligação, com-
pareceu ao consultório da companhia, foi-lhe
dito que a moléstia não offerecia importância.
Pcorando a doente, commuiiicou-sc no medico,
que respondeu não ter a doente enfermidade
alguma c, de certo, tratava-se dc '-uma mo-
nha" dê moça, que desejava uma folga para
ii* a «'ualqucr baile. Voltando outra pessoa a
sc entendei* com o medico, promêlteit este
que mandaria um substituto, porquanto se
atilava occupadp, pois deveria "'usMstir a uma
conferência".

Gòruc á nossa casa não appiirccesse o fncul-
talivo da Associação dn J.igiit, e se aeceaituas-
sem em I!c)ia tremores e íortes dures ele Ca-
litça, mandei chamar outro medico c ao telc-
phonc participei que á doente fora dado um
medico, porquê aquellcs que deviam acudit-a
não se inçonimodnram cm vir vcl-a ao leito.

Portanto, o medico da Ligbt não ficou dc-
obrigado; elle é que não compareceu á casa da
doente, cujo estado reclamava prúmpto soe-
corro. .

Aqui está o relato dos fados, não t Listo-
ria "com romance", como perfidamçntc quer
insinuar um medico que, depois de zombar da
doente, chegando a dizer-lhe que era um «Im-
r.o oecupar a associarão não havendo moles-
tias, inda escarnece da infelicidade.

Aquellcs a quem a vida corre folgada c não
conhecem os grandes desgostos e levam de
pouco caso a desgraça, chamam-lhe romance,
porque nunca souberam o que é o soffrirricnto.

Iliam-se, mas não torçam a verdade, afim de
justificarem descuidos ! De V. S. —. Alexan-
dia Saneie Peres. Rio, 13—10—910. "

& França
PARIS, 15 (A NOITE) — O Sr. Morlon PrI-

cc foi hontem recebido, em audiência espe-
ciai, pelo presidente Poihcãré, a queiiienlre-
gou uma mensagem iL* sympathia nssignndn
por quinhentas personalidades norte-america-
nas. dos -Li Estados da União, O presidente
Poincaré agradeceu effusivameiilc ao Sr.
Mórton Price esse testemunho dc alta estima
do po\o norte-americano para com a Eranç.í
e 05 francezes.

PAUIS, 15 (Ifáyas) — O presidente roin.*.i-
ré recebeu hontem cm audiência especial o Dr.
Moríon Price, (iue lhe entregou o original de
uma mensagem dirigida aos povos das na-
ções alliados c assignada por quinhentas im-
portantes personalidades dos quarenta e dous
Estados da America do Norte.

0 presidente Poincaré. recebendo n híensn-
gem, exprimiu ao Dr. Morlon Price a grati-
dão tia França.
O seqüestro ds malas postaes

iíío Lourenço'
¦ses»

brindes LOPr.3 SA' ti C0MP.
1 *w***

Cigarros populares, de
fuma Itiu Novo', para
-ÜJ réi?, coia vdüosoí

Di-. Alfredo Pinheiro -^g0'
doenças das senhoras, vias uriiiarias. Applica o 014 .Neo-
salvarsnn. Cons. 7ü, Asseinbléa-1* unilar. 'felcph; Ceai.
3.G8D. Itesid. 8-11, K.'.Sí'Copaeabaaà. Telepli. Sul LS-13.
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ELISIK DE NOGUEIRA — Para

da pelle
moléstias

Uma extraordinária no Con-
selho Deliberativo de

Minas
BELLO HORIZONTE, 15 (A NOITE) — Foi

convocado para o dia 17, extraordinariainen-
le, o conselho deliberativo, afim de votar o
orçamento para 1917.

* ***** i-, , ,.n —

SQuereis 
apreciar bom e puro caie? gSó o PAPAGAJO I
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FALLECIMENTO
CACHOEIRA, 15 (A NOITE) — Fallcneü

na cidado de Conceição do Almeida o Dr.
José Joaquim de Almeida, intendente da-
quelle município. O extineto foi deputado
á Câmara estadual em varias legislaturas.
,..,— -..¦¦¦-mraiii mu HW11111—M r

WASHINGTON, lá (Havas) — Os'rêprõscn--
t.iutcs diplomáticos da Prança c dá Ihglhtcy-
ra entregaram âo secretario de Estado' dos
Negócios Estrangeiros, Sr. Lansing, uma nota
na qual reiteram o.s direitos dos paizes alua-
dos de interceptar em nlto mar 011 nos seus
portos a correspondência transportada a bor-
do dc navios neutros.

A nota declara que os fartos não justificam
a aceusação articulada pelo governo norte-
americano acerca da illcgalidade dc tal pro-
cediincnto.

NEGÓCIOS DA CHINA...

O protesto do Japão e da Rus-
sia contra as concessões íei-
tas aos listados Unidos
NOVA YORK; 15 (A NOITE) —' Sabe-se

aqui que os ministros do Japão c da llussia,
cm Peltim, protestaram energicamente contra
as concessões feitas a uma companhia norte-
americana, pelo governo chinez, para a con-
strucção de mais de mil c quinhentas milhas
de estradas de ferro 110 território da Ilepu-
blica.

A Rússia exige do governo de Peldn que
seja cumprida a promessa feita pela China,
ha dezoito annos, de que todas as estradas
dc ferro que viessem a ser construídas nas
proximidades da Mongólia, seriam privilegio
de empresas russas. Ü Japão, por sen lado,
reclama para si os direitos que a Allemanha
possuía na China.

O governo de Pekin respondeu ao ministro
japonez, quando lhe foi feita esta exigência,
que a China somente considerava c:;iíucos os
direitos concedidos á Allemanha quando esta
fosse derrotada.

A situação creada por estes protestos toma
certa gravidade, principalmente porque o pro-
testo foi feito depois qiie as negociações entre
o governo de Pekin e a empresa uorte-ameri-
cana já estavam terminadas.

A empresa já levantou também o empres-
timo necessário para a eonstrueção dessas es-
Iradas de ferro c já declarou ao governo de
PcUin estar prompta para iniciar as obras.

*•—-»¦ *—> '¦ ¦ ¦ e^O-tà»! **¦ —.ii.. —— *****

Mel Estrclla, o melhor de abelhas,
lombo, praça José Alencar.

Teve Branda imponência a cerimonia do li-
ronienlo de Immlvíra pelos voluntários do roa-
liobrns (Io Exercito, A's tí hor..-., já ut Irei
lintnlhôos, 7», 8' o U\ estavam no campo do SSo
ChrJtlovuo, estendidos om llnliii. Alil se eii;
roíllrnvnm tambvai. á fronte dan archibuucf
das, uma coinpnnlitfl da .V brigada de it«i.-• i-
lorin, com b.uida do muslcn, nina do 1" bala-
Ihtlú dc ciifloiiharlo, umn baurla dc aitllharia e
um oqundrAo da l* briMuda de cavallarlü.
Üouiniaudava o br. coronel Abílio Noronha.

l'as;avum poucos minutos das 0 quando oi
clarins tocaram o slmial dó icnllilo, lírii o Sr.
presideule da Republica que chegava. Ivntran-
do no campo, o automóvel presidencial passou
dcanto das forças, que aprosentnvani as nriiins,
,',s bandos locavam o liymuo u a bateria de
iiililhaiia ialvovn, Finda u revista, dirigiu-se
S, En.. que estava acompanhado do Sr. mi-
uistro dn Uncrrn, o membros da casa civil c
militar, para o pavilhão central, ondo esta-
v.u.i ns ministros dn .Marinha, hxterlor o «ia
Agricultura, altos patcnlcs do Exercito, o t;o-
vurniidor de Santa Cnlbnrlna b o presidenta do
1'hranã, Drs. 1'cdro I.cmu o Miguel Colmou, dn
l.iijn ii.i Defesa Nacional, o multas outras pes-
soas (iradas. As nrcblbancadas estavam com-
plçtaiiieiità cheias, Segülu-so a cerimonia do
jurr.mciito. Eniarilhadas ns anuas, os bata-
lliõcs, cada um por sua vez, su approsliniiniin
ita tribuna presidencial e, abi, os voluntários,
ostciideiidó a niaô diri ila cm dirceção á bnn-
ilciia, pifiitiiinm o compromisso do^cslylo.

Terminada a cerimonia, os bátalliòos. reuni
dos cantaram o bymúo nacional.

A nssistcncla, cheia de ontliúsinsino, prorom
pcu cm palmas, o que sc repetia sempre «iu;
us voluntários icausavam evoluções.

Findo o liymno, talou o ür. Pedro l.ess.i,
cujo discurso foi o seguinte ;

"Meus jovens compatriotas. A vo-.sa pre-
sença neslo lo^ar, e neste inoiiiento, para
picstardes o mais nobilltànte, o mais gene-
roso c 0 mais ^oll•:!l!lc dos juramentos, o de
dar o sangue e a vida cm defesa da pátrio,
symbòlísa uma profunda conversão das nos-
s!;s ideas 0 dos nossos hábitos C O advento
dc uma era de patriotismo; Da indiffci*ciiç.i
oil (por que não hei de dizél-o?) da aversão,
CÒm ([UC se via entre llús O serviço militar,
que debalde sc tentara mais. dc uma \cz im-
plantar no Brasil, com a generalidade e com
a obrígatòricdadu «pie lhe são essençlaeij,
passamos quâsi de improviso a qucrcl-o t-
amal-o com sincero ciitllll-iasino êiáii i.inil-
meros tsíe anno os jovens brasileiros, que,
eom o mnis espontâneo e patriótico ardp.*,
se têm offerccldfj jiara o serviço das armas.

Ksto phasc uctual, e tão iiitlmativa, do
imundo, a reflexão sobre o que nos depara o
velho continente, e unia eloqüente propu-
gaiida, iniciada pur uai dos nossos mais in-
slgiies homens dc letras, Olavo Bilac, e.*;])li-
cam essa rápida inutaçüo dc idéas e de seu-
limentos,

Nem a época é de estranhar as mais ines-
peradas c completas transformações. Véile o
que se passa nos prlncipaes paizes da làiro-
pa. Nações que eram acoiniadas de fracas, dc-
cadentes, de raça inferior, sem ordem, sem
disciplina, próprias unicamente para as lc-
ycs manifestações do espirito, incapazes de
um grande esforço heróico, destinadas a nun-
ca resistir victoriòsamehte a outras de me-
ihor sangue, mais disciplinadas e cohesas,
de um momento para outro, sob o agui-
lhão da mais premente e da mais tremenda
necessidade, se transfiguraram maravilhosa-
mente; revelaram de modo claro e irrefraga-
vcl que todo o perigo que correram foi de-
sido exclusivamente á sua falta de preparo,
resultante da negligencia ou da excessiva
confiança, c não a faetores antliropologicos,
ou a caracteres fixos de raças ou sub-raças.
Tiveram na guerra o seu Thabor; c hoje se
apresentam ao n.unrio tão unidas, tão ordei-
ras, lão disciplinadas c respeitadoras das au-
toridades, C(i'm tanta energia physica e mo-
ral, com tanto jioder industrial e seientifieo,
e com tanto heroismo, como as que se repu-
lavam de unia fibra superior, e por ibso in-
compárnvelmenlo fortes, e invenciveis,

Todo esse extraordinário ospectacuio, meus
jovens compatriotas, patentea, como uma
vasta e majestosa lição de cousas, quão pode-
rosamente influem na vida das sociedades as
idéas e os sentimentos; que estupendas e im-
previsíveis modificações é capaz de produ-
nir a convicção, a comprelicnsão da realida-
de, a nitida percepção das necessidades indi-
viduaes e collcetivas, consequentemente o
grande valor da educação, do ensino, da di-
viilgaçáo de idéas verdadeiras, justas e úteis;
c que alto poder têm as classes instruídas pela
irradiação dn pensamento para alterar as cor-
rentes sociacr, melhorando a vida das nações.

Represcntacs reste momeuto esse magnifi-
co reviramento de opinião, amplo e cómple-
xo, que se está rcalisandò em nosso paiz, e
que não comprehcnde somente o preparo mi-
litar, que co:n a justiça constituem as duas
necessidades fundamentáes de uni Estado.
Abrange também a nossa vida econômica, fi-
nauceira c social. Para ve!-o basta atteotar
no surto imprevisto e soberbo, que leve cm
pouco mais de um anno a exportação de pro-
duetos da nossa industria pastoril, e uo in-
cremento qne por toda parte se procura d.ir
a esse no-, o e cxeellente elemento da nossa
riqueza, pensando-sc já em evitar os incon-
venientes de uma rápida e desusada expansão
da nascente exploração industrial,

E' esse mesm i espirito de renovação, é es-
se mesmo resurgimento de actividade pátrio-
tica, que aqui congrega neste instante tantas
centenas de jovens dos mais dislinetos do
Rrasil, já preparados para as manobras mi-
litares, proinptos para o serviço da defesa
nacional, e dentro em pouco incorporados a
essa reserva, de que hão de sair, quando for
necessário, os nobres e heróicos defensores
do nome, da integridade e da prosperidade
da pátria.

Não deis ouvidos, meus jovens compatrio-
tas, não deis nunea ouvidos a esses imposto-
res, que, talvez para ineulcarem a própria c
não demonstrada superioridade, vivem a pro-
palar a incapacidade dos brasileiros para o
progresso c pa:*.i a civilisação, porque des-
cendem de raças inferiores, e condemnadas a
estéreis agitações, a irremediável estaciona-
mento, ou mesmo á retrogradação e á extiri-
eção. Para os quo conhecem a nossa historia,
nada se pode imaginar mais falso, Na paz

Co- e na guerra temos tido períodos de inexcedi-
vel brilho, do exemplar liberdade e de- rara

moraiid.ide ailinlnislriiilva, que devem én»
chor-nos do in.iU Justificado nrnullio. Para
refutar trlymphantemonla c-.se mlxlo do p'r*«
coneolto o dc nlolvo, (• sufiicleuu rrlcinbror
nlgunt facloi da nosia hl itorla, c dentro n.
tes duas notáveis e glorlasoa ciiinpaiiliai, que
nunca doveremos costnr do engrandecer, por.
que nunca serão deiiiiisbidaineiile cclebradtis,
Dj 10114 a 1C51, isto é, durante trinta anno»,
travamos as mais ronlildas e continuas luta»
cam uni povo laborioso t* dciiodado, (|ue ju...
támonto no ?ccj!o 17' teve o seu apogeu no»
fastoá da humaitldnde, clicgando n ser nos
mares p rival da França p da Inglaterra, 1U-.
flro-mo á nossa Iiitcruilniivel guerra com o«
liollqndezcs, quo nfinal rechnssámos compie.
lamente, varrendo-os para cenipre do t,ç,ni.
lorlo nacional. Nessa famosa guerra, enmjiiji
revelámos todas as qualidades d;is raças mi.
porlõroí, a energia physica c moral, a brava,
ra, o espirito do continuidade, a tenacidade-,
d resistência aos mnis demorados loffrlincii-
tos, tivemos uma pròyn admirável du ralor
dn r.iça «los dcjcobridores o coionUndorcj do
nosso território em Mathlns de Albuqucrqut,
Luiz Ilarhalho, Vldnl ele Negrelros e oatrüs
notáveis capitães,
representada por
licnilque Dias e

assim tomo
Cnmnrão u da negra i
sou famoso rcglmenlo, «

li^ illdi^el
negra

bravos soldados que coinmandaraiu

I

no
ses chefes gloriosos,

Mais de dous séculos depois fomos pro.
votados para a maior guerra interiiacioii.il
da America do Sul, e sustenlámol-n com ra.
ro valor e galhardia durante cinco longos an.
nos. Posto que nenhuma «Lc; guerras antecc.
dentes seja comparável á immcnsn tragedit
satânica de que nii é thcatro a Europa, í..|
necessário (pie Irrompesse est.i medonha cua-
flagraçáo, e|ue aos próprios estrangeiros qiu
.1 contemplam do longe, t* muito vaga e Con.
j.eturalmeiile, tiiche ile p-aur, fatiga e aba*
te o animo, pela prolongada duração c fe-
cttndidado cm martyriòs Infcrnaes, para qua
pudéssemos ajuizar com exactidão da resi>-
tencia moral e physica, da tenacidade e «h.s
superiores predicados de caracter, que t-xiíe
unia luta nssim diutiirna. Durante cinco in-
findnveis aiino-,, Ininterruptamente, sc sue-
cederam no lirasil os sacrifícios do houien-. e
de riquezas, sem uni só instante de des/al-
leclmentp, de falta do fé-, de fraque/a physi-
ca ou moral, dc solução de continuidade no
poder dc soffriménlo c de sujeição a prova-
ções. Já então bem ader.iitada estava a obra
de caldeanieiito dos elementos clhnographi.
cos, (le que vae resultando o nosso povo, o
entretanto o vigor, a coragem, a tenacidade,,
a bravura, furam os mesmos das nossas luias
contra iia invasões neerlandezas.

Na jiaz, durante ns quatro últimos decen-
nios do Império, isto é, depois que nos dei.
xámos dc estéreis movimentos revoluciona-
rios, de inúteis agitações para alterar pre-
ceitos constilucionaes, ou paia obter pelasarmas novas leis, ou a revogação das esli-
tentes, o nosso progresso c;n toda n Ameri-
ca, com excepçâo exclusivamente dos Esta-
dos 1'nidos e do C.-.nadá, foi, como o procía-
mou o barão do Hio Branco na sua synlhese
da "Historia do Rrasil", cm 18BP, o mais fir-
me e o mais rápido. .Vinguem nesse pcrlodojcompetiu eomno.-.eo cm toda a America la-'
tina.

O que é necessário, meus jovens compatrio-
tas, e acima de tudo, è incutir no espirito
de todos os nossos concidadão?, e especial-
mente na intclligencia da infância c dos adò-
lescentes, que nós queremos e podemos co-
meçar uma vida nova, de trabalho continuo,
disciplinado e dirigido por aptidões (cchni-cas, de liberdade sem excessos, de calma e
cessação de criminosas ambições políticas, de
respeito ns leis e ás autoridades sem ne-
nliuma subserviência, de seleevão dos mai;
capjízcs para todos os postos ílá dirceção. N.i-
da dc servüismos. Nada de revoltas armadas.

Seja este momento o marco inicial da no-
va era. Trabalhemos todos seriamente, c com
afinco, porque, com um exercito numeroso e.
disciplinado, exclusivamente consagrado nns
seus dcvcre.s technicos, sem nenhuma prcoç-cupãção que recorde vagamente siquer os
pretorianos dn decadência do império ronn-
no, tenhamos uma paz duradoura, no seio
de uma nação assigiialáda pelo labor inde-
fesso e fecundo, que só sc consegue por meio
da educação, da instrucção, da ordem c iU
disciplina, e pelo concurso de vontades bemdirigidas e enérgicas,

A' Liga da Defesa Nacional, de que me or-
gulho de fazer parte, devo a honra do con-vite para vos dirigir estas palavras. Em no-me delia, que foi creada para representar to-das as classes da nação brasileira, apresento-
vos os mais agradecidos e enthusiasticos ap-
plausos,"'

Em seguida, entoando a "Canção do sold -
do , letra do capitão Ulysses Sarmento e mu-sica do Io sargento Isidro üoines do 55' dacaçadores, desfilaram em frente ao Sr pre-i-dente da Republica, deixando o campo.

A impressão epie a cerimonia deixou no ei-
pinto da assistência foi a mais lisonjeira pos-sivel : marchando com muito garbo, evolueio-nando com acerto e cantando com harmonia,os voluntários demonstravam, assim os apre-emvcis resultados que já vae deixando a ia-strucção militar entre nós.1 "t
Uma importante transacção
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Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas Largo da Carioca S, sobrado.

O Engenho de Dentro quermelhoramentos
Moradores do Engenho de Dentro, em ve-união effecfuada hoje, deliberaram a funda-

çao de uma associação qu; tome a si o en-cargo de promover a reallsacão de me lho-ramentos naquello subúrbio, dirigindo-se,
para esso fim, aos poderes rompetenies.

ELIXIR DE NOGUElltA — Grande Depurativo
do Sangue

Dr. Dias Martins — «A produção cias
nossas terras». Raimundo Lopes—«O tor-
rão maranhense». João Andréa.—((Terra

Matei¦».

mas de feitio
Martins é um

Tres livros sobre n Tirazll,
muito diverso. O do Dr. Dia
trabalho administrativo, da ordem estrita-
mente pratica. O de Raimundo Lopes é um
estudo s.obre o Maranhão — estudo que pro-
cura encarar o torrão maranhense de todos
o.s modos, desde o geolójicn até o social e
politico. Por fim o de João Andréa é um
cpélo ao nacionalismo.

O Dr. Dias Martins é o diretor do serviço
de agricultura pratica. No seu livro ele
procurou dar balanço ás nossas produções,
estudando cada uma de norte a sul, vendo
como se faz a cultura, quanto rende, quais
os melhoramentos qne nela se podem iu-
trnduzir.

Trat.i-se, como è natural, de informações
praticas o secas. Não podia ser de outro
njOílo.. Essas informações não são talvez, era

alguns cazGS, rigorozàmente exatas, porque.
como o autor o assinala, foram colhidas por
meio de questionários enviados a lavrado-
res do todo o paiz.

O que sempre acontece nos inquéritos
feitos mediante questionários é que os infor-
mantes são de valor intelectual muito dife-
rente — nem todos tèm a mesma capacidade,
nem de observação, nem de expressão do
que observam.

O rezullado desses inquéritos vale o que
valer quem os apura c depuia... Isso quer
dizer que o trabalho do Dr. Dias Martins
deve ter muito mérito, porque o autor co-
Iilícce a questão a fundo e tem a preocupa-

hem
ngn-

cultura que "no geral ò feito ainda por com-
paração com o que se faz lio estranjbiro
somente por compêndios estranjeiros c, o
que é peior, com o critério da terra alheia,
fiue tem outra gente, outros costumes ou-

ção de encara-la de um ponto de visl;
nosso. E' ele quem diz do ensino de

tra educação; outro nparelliameuto de defeza
do trabalho coletivo ou individual",-

O livro elo Sr. Raimundo Lopes é um tra-
balho sério e bem composto.

O autor rezolveu estudar o Maranhão sob
todos os pontos de vista. Começando do
principio, tratou primeiro da formação geo-
lojica do território. Al, facilmente se prezu-
me, não ponde limitar-se muito estrita-
mente ao "torrão maranhense", porque,
como ninguém lera duvidas a respeito, a
geolojia e a divizão política não costumam
andai' unidas. Isso só pode ocorrer, quando
alguém toma por objeto de estudo uma Ilha
ou mesmo um continente no gênero da Aus-
tralia, que nutra eouza não c sinão umn
ilha muito grande.

Mas o Sr. Raimundo Lopes, fazendo em-
hora considerações que se estendem ás rc-
jiões vizinhas, tem sempre, a preocupação
dc exceder o menos que pode o assumto que
o ocupa.

De todo o seu livro f essa parte, entre-
tanto, a menos clara. A expoziçáo não tem
toda a perfeição do método, que seria para
dezejar.

Essa clareza existe, porém, para as duas
outras partes: a que concerne a geografia
rcjiohãl e a geografia histórica.

O que se pode, portanto, dizer do livra
do Sr. Raimundo Lopes é que não existe
atualmente nenhuma monografia sobre o
Maranhão, que seja tão completa como ele —
não por abundância i-'e dciaihes, mas por
espirito dc sinteze.

* * *
Viudo do livro do Dr. Dias Martins ao

de João Andréa, atra vez do que publicou
o Sr. Raimundo Lopes, tera-sc a sensação
de ir, pouco a pouco, perdendo pé, saindo
do terreno das realidades.

O primeiro é um repozitorio de fatos.
Ele nos erplica como se plantam tais e quais
coúzas, como sc colhem, quanto custam, que
lucro deixam aos agricultores. E' talvez
prozaico, mas solido e pozitivo.

O segundo — o do Sr. Raimundo I.ope3
— já tem um certo numero de considera-
ções cientificas, que podem ser contestadas.
Ha nele ilações e. deduções, eaie, sendo em-
hora muito prováveis, não são indiscutíveis.

O terceiro é vibrante, de catiiziasmo e de
idealismo, mas só entra cm contado com
as realidades, para imediatamente deixa-las
e atirar-se a altas enjitações, Dá a sensação
dc que o autor só piza em terra uni ma-
menlo para projetar-se no espaço, de um
salto.

O mal ele João Andréa é qne ele. go;ta
das palavras exóticas, rara.;, complicadas c
que ele faz períodos muito lougos, cheios
desses vocábulos. Ele escreverá por exem-
pio: "...asfixiando a utopia da pátria nos
vajidos inócuos da incipiencia platônica..."
15 em outro lugar: "...a insidioza trama
dos torpedos e as esteiras ondeantes elos
submersiveis, no glauco mistério das pro-
fúndldadcs oceânicas, traçam, velozes, a
quiromancia dns pátrias e ns trajetórias si-
lentes dos heroísmos anonimes..."

Como se vi, é raro o substantivo que não
traz coinsigo a reboque um ou mais qnali-
ítciltivos, que surpreendem t desnorteiam.
Nilo creio mesmo que seja muito fac-.t ex-
plicar como os submersiveis e os torpedos
traçam no fundo do mar a quiromancia das
pátrias, pois que o quiromancia é o ciência
da ãccÍfi*áeão dp futuro po)a»^ linhas das
mãos..

Ha ainda coxos mais estranhos. Quando, licito deixar elê a servir sem dlscrcnoricla"por exemplo o autor nos ta.la nas -gloria, Ha mesmo uma perfeita oeudez ps^ôí Utribuilcias do baçharclismo platônico e na analize dos defeitos doSSlsedentansmo atroh.intc da burocraria escle- "Todas as grandes etapas , à evolíeáò nrótica", eu pergunto, em vfio, a todos os di
cionarios> como uma burocracia pode ser"esclerótica". A esclerótica é a inembra-
na, que forma a maior parte da superfície
do olho. Fora disso a palavra não tem ne-
nhiuri outro significado em portuguéz.

üar-sc-á cazo que exista nos burocra-
tas hrazileiros um dczenvnlvimcnto anor-
mal da esclerótica ? Nunca o ouvi dizer.

Ha períodos do autor que são estupendos
da complicação. Tanta -- que a gente se
perde dentro deles e acaba por não os cn-
tender :"A pslcolojia dos grandes ideais que so
mascaram matreiramente, por lastros segui-
dos, nos perfumados minuétes da diploma-
cia gainnte ou no culto heráldico á fé dos
tratados, mostra-nos já o que poderá dc-
correr da negligencia dos sociólogos pauza-dos, que deixam o futuro da própria hacio-
nalidadc á mercê dos encontros sexuais, quesc não subordinam a leis meditadas de pro-
pillsão c amparo ás gerações por vir e cujas
condições de superioridade devem ser extre-
mndas para consolidação definitiva do ar-
cabouço social."

E' dc lastimar que o Sr. João Andréa
tantas vezes escreva desse modo obscuro e
complicado, porque o seu livro é um livra
dc idéias. Falta acrecentar*. de nobres e elo-
vadas idéias. Todo o volume é vibrante 'le
patriotismo — de um patriotismo que não
quer ser apenas estéril e contemplativo;
mas, r.o contrario, ser ativo, ser enerjico, in-
citando todos os hrazileiros ao cumprimento
do dever. Para o autor a pátria "è o remate
dos esforços dos seus natniais, devendo-?;,
tçr como, ponto.de honra que a ninguém é ;

toriea do Rrazil assinalam os dois -áspêlo!
principais da fizionomia soeial do brazilei-ro: o máximo de dedicação, de intolijenctsc de corajem na conquista dos mais alinaideais de nobreza c hurhanltarismo e a ihaiicompleta falta de espirito pratico na ap»-relhnjom dos elementos necessários ii sn»
conservação,"

João Andréa começa exaltando a idéia ds
pátria e mostrando tudo o que devemos tu-
zer por ela. Faz, depois, a critica dns nossos
principais defeitos, indicando o que seria
precizo para corriji-los. Termina por mucipi.ulo que se intitula — A ihvdeio*. Qi b
i-ai.ta Essa bandeira é, n seu ver, a do nu-cionalismo, cuja ajitação ele entrevê em
vários sintomas. Parece-lho que assim *»
volta, apoz tanto tempo perdido ao que fui
o grande sonho de Raul Pompeiá.

Como se vê, o livro tem um planosistematicamente encadeado.
E' lamentável que para dizer ess.is cou-zas simples, belas c fortes, o autor não le-iiha sido também simples: a beleza e a forçadas suas nobres idéias ainda sobresair.animais vivamente.

Medeiros e Albuquerque
üm posl-seripíum — Uni grande numerodç autores têm dado ao escritor desta se-

Çao o prazer e a honra de lhe enviar tia-
balhos, que foram publicados antes de 1918.O crpaço de que se disoôa aqui é tão II-
nutailo que, seria impossivel falar neles,
não só dos livros de 191 fi, orno dos de anos
anteriores. Assim, aqui fica a desculpa pelesilencio e o agradecimento pela remessa.- - - ¦ ii, 
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Como o.s políticos goyanos
explicam a invasão tlc

Formosa
. MlilU""'* nm lej
fitiUo, ii" i'<ala«0 '•*¦

{ggSia 
une num

|»il».
I

& vi

líâo

lejtramma procedentf do
i.inyii*, iiu (iiii.l (v ..om*
Icv.. ilo bubiauo". Jn*

nlnenndu n po-
t:niile»tniiilo o despacho recebe*
carta. <juè tvriuinu nfflrmiimlo

¦ o liiuidi'.. pnlllli|iileo o jogo tio i.t-

fKJlHiítÉlill

1 *-'ciuille do li.riiio a,
ul.»

).|0« HllS*"
• "jiuiiiucs. <iuc imúídu ps ícíih iimlgos por*

¦t ordem cm lioyii.'. irnrn provocar a
i, federal no listado', fura tudo nptiltrbsf.ni

¦ raldniói" com o Sr. Ilerincncgildo dc
•- - • ¦ ¦- 'lescnibar-

s c.i-\il'\t\ deiiutndo «oyiino, c com n iImc
SJI ('aitro, candidato dos pnrlldo
Wr-s a iircsidcneln do listado.

fi Sr. 
"jlêrhichoílldó 

mostrbu*nos nm cnvc-
i nnc fceliiHlo o rccbchdo de jkiiicIs, cmlcrc
„'.!, -1 Sr. WenccsIAò Urar, <• dlssc-nosiitjl

\'res|i''l'i as mi».-* pargunt(ts vno m,iií tv>
«."""'¦•residente du Itcpubllpn. S. I'n. falou-me
-"ifMirtlo de lal invosüo baliiiiiin e para iltir-
teiliiíoniwçiíe» ferias t* seguras telejjninlici

o iircsldcnte de üo.viiz, pedindo-lhe me nii;i>-'".' • dlicr " ipic ha II respeito, u boje recebi
li K4ti.ista nue vft0 '"i"' !l" ,)r' Wonècilab.
1'olío rcpctir-llio » quo informo no nrcgldcn-
«da llepiibllcá: esses bnlilonos, n que so re-

tln o tclcgriimmo da A NOITE, süp proflsslo*
Íiím do crime o os mesmos ijue nlitçnrnm
jmniia 

*> fii"'° Prímclsco, cm Mina.;,
[lutam sai|«fnm, roubam. Perseguido» pela
Silicla hilnelra fugiram para Goyaz ; o
611 fítáo sendo ntlllsado» pelo Sr. Itotili»,
Li-., õ correligionário do Sr. llulhões, paru
íiier poillleageiu no meu Estado.
'—Procura-se, dostfnrtCj promovo.e n Inter*
rencão no listado, segundo nos innndinn dl*
lãtm carta '.' -- perguntámos.
! _S5o sei. Nem posso mesmo comprebender
d ruc quer t o quo pretende o Sr. Bulhões.° 

Ex,, no accordo, auxiliado pel» Sr. presi-1
Sint- dn lli publica, àccçilou » desembargá'
Knr 'listro para presidir Cova.'; a eleição scr;'t|

tudo corro direito. Mas, o Sr. Hulliões
., publicar telegrammas, que diz receber

M.-.uo, noticiando cousns .jue não são ver-
ilciras, Santa Luzia, por exemplo, que se
, t.nuu conflagrada, e cm desordem, vive,
ipleua pa- e no maior sncego... o seiiJior|

•breve

As informações do
Sr. coronel Schmidt
*..,, ....... ^-...,- i

O movimento paraa fusão, no Paraná
Donulc dos bentos que oi.vnl.ir.iin, á trr-

de, ile uma desinteUlgenelu nu turno de
cerlns elausiilns do laudo sobro u questãodc limites entre o Pnrnnft <• "Santa 

Cnthrirl-
nn, ;• provocadas pelo nttlíttile do Santa Ciar
Ibarinn. procurftiuon ouvir o Sr. coronel Fe-
llppo bchmldl, que, por nós interpcllndo.
gcntlliiieiito respondeu :

•—São desejo nenhuma fórmula nova,
como se diz, mas iipoinis o cuiliprllucnto da-
¦ luilln quo fui nceórdiiilo com-o .sr. presi-
delito da llopiibliea,

-- lí quo nlndii está dc pé — iulcrroin-
|>eiiio:;...

— Si não es!á, devo cslnr — nlnlliou
S. J'*x,, que nos ndnnhlou iiiidnr-so ngora.
oponhs, dc pciiuenliins quoalót-s, das chama-
das "tnbellipas", para que o laudo seja ns-
Slgnndo, Nesse sentido esteve om conforcil-
ela com o Dr, Epitticlo Pesyon, advogado do
Santa Catliarina. lira u «imc nos podi.i
(liZiT.

Entrelánlo, mesnin no hotel Avenida, pes-
sou íi par dessa questão, mas cujo nome
nau tivemos nutorisnção pára divulgar, nos
nffirillOU, dc modo positivo, que ha ilivci-
gcncl.i enlre n governador do Santa Calha-
lina e o presidente do Paraná. Segundo o

A tarde sportiva IA GÜERRA|-J|?9 sessão aflitada na
Caixa Escolar do 13'

•*••»-

Corridos

ii.(|UO Ifll U'-V.'l!l,
llrii/, n prnsn t
rim. das terras
do accordo, não
oütcmlc nsslrn n
é (itio jiraso d.
houvesse dado r, s.
prihielrò tempo.

o coronel Schmidt,
iv.liriliwl, dizendo qi

.Sr. Wencesláo
a Santa llalb.l-

cm, por força
.N.,

rorj i
- «Ircga

. -ir cal
excederia de tln dia
Dr. Affõniu Camargo, quo
tiv •. anno'-, muito einbpra

s.-u asscnlimeiilo aonéüc

por f.cu Inrno. esla ir-
não .'in no Hio lor.i

(Jitaii.„ mi- fniüi nnt tr-ndo obséquio i i informasse
,. Jeunis mi' dissesse o que ú ii'.:e pretendo o
itiiadoi' Hulliões... A intervenção federal não
f porque essa cllc sabe perfeitamente que não

'Unhando o Sr. licrmõnegildo procurámos o\ porque, com e<'..i inodificação, o Sr. Schriiidl
^r (irsnnliargaclor (.astro que, cm breve, go-| não o n3sighnrú, t.Kilo mais qitnnto daqui

i disculir, mas assignar o accordo
j para aqui embarcou, ludo estava resolvido-.

Assim — è sempre o nonso informante quem
t o diz — o neeórdo está cm sério pcrifjh

•vftiijirii • ittvnz»
I s. Ex. nós respondeu que, estando ha tem-
íjaV retirado do seu listado não saiie do que
[lior lá vae... Por ouvir dizer sabe que o Sr.
[Itòtilio vive a fazer proezas na sua terra: mau,
•r.'n couneve l•^^•l senhor' nem pôde Informar
wlirc as suiin prclenoõcs; Ü senador (ionzagn
)ov|ue cae é amigo do Sr. Hòtilio, disse-lhe,
Vcllc' desembargador, que e:;;u: homem está
físercendb u:na vingança jicss'j:i1. Foi victima
!dè injustiças cm Pormosa e juroir aos seus
'reu'-' que, si não morresse antes, tiraria uma
vingança aòs seus inimigos. O Sr. IVotilió çsln
jriimprindo ò juramento, o não age politica-
tente siiiie o futuro presidente de fioyaz po
itcl-o .''.'.vido do
Gonzaga .Tayme,' Politica, vlugnusa ou <

(cto é ene fioyas! vae iria ,'res e saqueadores, ao mando do Sr. í.oti-
(lio.

—I m\%%* 1

O
Ires illlT.r .

¦*:n o n i"

tanto mais
quando for dn

' .1 ;• •. Cnmnri'
sua ei.Ci'iii.'..

üül „ »•

j Wencesláo lerão mais goyerno. K o gover-
! nailnr de Santa Catliarina não quer compro-
j inissos ilcssa ordem, jiara depois dn sua sai-

da da gerencia ttos negócios catharinerises.

0 festival do Club Naval aos
governadores do Paraná e

Santa Catharina
0 Club Naval, cm honra aos governadores

dos Kstados do Paraná e Sanla Gatharinn
iOrjanisou uma reccpyâo, pnra a qual foram | n.,ma
distribuídos convites que só darão_ ingresso
% mu único cavalheiro, seia ou não
Serú vedado o ingresso

toem.
MS creanças.

0 Grphanato Osório será
em breve uma realidade

0 que a respeito nos diz o
«eneral Sarbedo

Era uma breve palestra que tivemos com
(i general Barbedo, presidente do (..luh AU-
ilar, informou-nos S. J'*x. sobre os estor-

Sròs-ipio se vôm fazendo para a installaçap ito
Orphanato Osório, c ã breve realisaçao\dcsso
"desiderátum". O general Barbedo, animado
jielo auxilio que lhe tem prestado nessa obra
foncmcíita o Dr. .lulio Ottoni o com o apoio
ii- Ioda a classe militar, está convencido de
íjiic na primeira metade do anno vindouro o
urpharitb' será dcfinitivamcnlc installado.

-A semana passada fui recebido pelo pre-
tidcnle da IlepubHca c muna conferência que
íií-cinos garantiu-nos S .¦!£:.. qne auxilia ria
rio que fosse possível a materinllsaçap da itlea
*Jn riaa! laço questão que todos saibam, o seu
jíiiiis esforçado batalliador o o Dr. .lulio Otto-
jii, sendo éu apenas um mero auxiliar.
? lím seguida falóu-nos o general dos nuxi-

stenles; para que essa nistallaçao):o; .iii .
tójá hrc.... o |('oou-no!
cultura,
um vali'adapta

f.l*niTYHA, 14 (A NOITE) — O Dr. Corria
Defreitas recebeu do llio .icgró o seguinte to-
Icgrnmma:"Surprchcndido coin o grande desastre que
representa liara o Paraná a nliènação de seu
território, sacrificando 1,800 léguas dc terras
paranaenses, cuxamendas de prosperas cida-

m cõllega o desembargador i des, edificadas e civilisadas pelo esforço do
cnádor federal. I Paraná; de villas c colônias fundadas pêlo nos-

f|Ucr que seja. o fa-! so governo o vivendo ha muitos nnnos sob a
com os taes íiívaso- nossa j uris dicção. Contando com a vossa ma-

gunnimidndc deste lado pelo espirito de justiça
o eqüidade, levamos á dislihclh consideração
do emiiicnte mediador o nosso ultimo appello,
reflexo dn sentir geral do Estado. Em nome
dc 100.000 paranaenses, siipplichnios a jusli-
ça, preferindo mesmo n fusão eom Sanla Ca-
Ibarinn a entregar o território da nossa ju-
lisdicção; historicanicnle paranaense, legado
sagrado, optando cm bem da Federação por
unir vossos esforços, energias c ideacs nos dns
irmãos calharineuscs, ligando duas bandeiras

só, cbmlánto que seja respeitada a nos-
sa terra. — Dr. Ballão .'luniõr, Dr. EduardoI
Winimid Lima, padre Ernesto Anlonio dos San-
los, Anlonio dos Santos Filho, Emilio Mclxgci',
1'áulo Linsiiiger, Mario Siiboiá, Lisandrb <le AI-:
incida, José \'auder Brokeão, Salvador Snhoya,
Evarislo Martins, Ernesto Sabòyã, .loão Ppm-
jieu, Elavio Sáboya, Almyro Davel, Argoirii.rp
Gonçalves, Rèyualdo Moreira, .loão Peneira,
/abe Sabbag, Jorge Shbbag, Tupi Sabbag, tlau-
io Stoterau, Carlos Sòlíwtzliy, Dagobcrto lior-
ria, João Muller, Bernardo I.ampe, Hippolyto:
Moreira, Benjamin (íreiii, José Pitla Sabóya Ju-;
uior, Octaviano Sabóya, Cardoso Jubor, Er-
mcllndò Bcchcr, .'faymo Cardoso, Lauro Lo-'
pes, Conradiiío Lima, Aliwlino Santos, Oclavib
Nnscimciito, Messias Dancman, Leonardo Ar-
bigaíis. ltufino Itibciro, João Raymuhdo, Mi-
guel Gacin, Abboliiigcnncr Aires Itaucr, José
1'rócòpio, José Szyniaesks. Jlanocl Felix, .loa-
quem Sabóya Sobrinho, Hessez Grcgorio Pc-
reira da Silva. Gustavo Jíeibritz, Francisco
Ollér, Theophilo .Taiiscn, Joaquim Pinto, Er-
iiosto Paula, Aloysio Barbosa Almeida; There-
zio Júnior, Caetano Belenda, AValfrido Ahnei-
da, Argemiro de. Almeida, Luiz Ferreira lia-
mòs, Frederico Zornig, Júlio Garstcns, Alfrciln
Ernesto Bichils. Joaquim lloog, Xacle (li-
brands, Pergcntino Taborda, Floriano Hartog,
Guilherme Õarstens, João Kuss, Adalberto
Schorcr, ralcntim Barnack, Affonso ltczlcr,
João Alfredo Gueberto, José Kondlaltck, Ewal-
do Blcv, Nicoláo Laugows, Hcniiy Stode.rau,
Jorge Kockcr, Carlos Somidt, Germano AVa-
gner, João .lollf, Guilherme Reddin, Clovis
Lima, Francisco Guimarães, Osório Franco,
José Lupako Wildner, Ovidio Pereira c Silva,
Aristides Scravclla, Glarimundo de Carvalho,
Manoel Nilo de Souza. Manoel Itninalho, Isido-
ro Canctle, Santiago Marés, Manoel de Souza,
Ingrncion .1. Corrêa; Saturnino Silva c E.rlvrildo
dc Almeida." .

Xo Dírby.Club .._Tarde triste « rufarrusciidu n (K* lioj-*.
Mesmo assim, as corridos do Dcrby-CIub ti*
veraiii builnuta .'iiluiaçúo, dando w .rgulate
reuiilladó!

I* parco — l.r.00 mftios -- Correram: 1.0
\ollA (A. Silva), Conqulslndora (A, Vbzi,
Hcrode^ (.Tortòroül i. Jísilolela il.i, Vuzl, í)n*
naa (Ulandlo) o IMtfliiguelra il;'.. Hodriguer),

Venceu Pllaníiiolra; erii 'i' Donaii < nu ..''
Conqulstndorn,

Tempo: 100', \.
Poules: MÇ7D0; duplas, 22J500. 'i
Movimento do pnroo, 4i.WOWOO.
Mu ponta saiu Pitangueira, seguid.! de Do*

nau e Espoleta, Logo nn primeira curvo, po*lém, Kspoleta passou para u segunda po-.!-vão, indo em perseguição dn "Jeader". A
ordem não mala se alterou nlé o meio dn
recta final, onde Espoleta esmoreceu, sendo
liatidn por Donait p Cònqulritadorn. A ylüto-i!n fei facillnía do Pitangueira por dons cor-
pos o melo do Donau. Gonqiiistndora foi te:--
i-elrii a lrç8 corjios «lu segniuln,

51' )iiiiTo —¦ iTãOO liietros - -Correram: Dou*
Jc.wr.i (A, Silva), Hueuos Alrès (l,o Meuen,
Pnlinirii (H; Crtwj, 1'Jrqiio (L; do Souza), Mu-
jestlü ii). 1'crrelrn), Vnngunrdii (.1. Salgado),
Plsliiçlito (I), Vaz.i c Zcllo il'". Barroso),

Venceu Majostic; cm "*' Dueúós Aires e cm
li-' Pistaehio.

Tempo: !«)" «I 5.
Poules: •ib?iri0'; duplas, •iüinon. i
Movimento do pare»: 8:4869000,
Pulnu nn ponta Majestie seguido de Bue-

nos Aires e l'istachio. Este nn primeira cur-
va passou para n segunda eollOcoçtlo. No Ila-
maraly Plrqiie atacou Buenos Aires sem ro'*
siiltado. A ordem não mal» se alterou alé
quasi o final, ondo Buenos Áircs cóhsoguiu
(irrebalar a segunda collocnçno de Pistaehio.
Majestie venceu cnm algum esforço por cor-
po c meio e Buenos Aires obteve o segundo
logar por pescoço .le Pistaehio, terceiro.

8* parco - 1.C00 metros •— Correram: Sa-
ninritano r.i. Coulinho), Gnaay (li, líodrl-
guci), Cangussu' iD. Ferreira),
tAVàídemar) c Cascalho (li. Cruz).

Veiiceii Ganny; om lí
Cangussu*.

Tempo: 10S".
Poules: ü'iiíi'U0; dnplí
Movimento do parco:
Pulou na ponla Samarilario, jior olk* lo-

go passando (Innay, ipie so firmou na prin-cipnl posição; Sninaritano, na recta do Ita-
niaialy, deisoii que por cllc passassem 1-a-
lillele e Cangussu' para, na recta do rio, re-
adquirir a segunda posição. Ganay não mais
pfcrdeu a ponla, yçnççiuló facilmente por va-
rios corpos de Shmarilnno. Este foi segundo
por um corpo dc Cangussu', terceiro.

•Io parco — 1.700 nietm-í — Correram: Gov-
taça;: (D. Ferreira), Trunfo (D. Suarc;:), Boít-
langcr (D. Vai) « Vollãiro (K. Barroso;.

^'cncell Goytacaz; cm i!" 'J'iiiiifo e cni "P
Voltnirc.

Tempo: 118" 1.1.
Poules: 19.?000j duplas, n*!;.;00.
Movimento do parco: 10:7.(139000,
Goytacaz pulou na ponta, cedendq-a logo

depois a Trunfo e Voltaire. Este atacou nqiiel-
le durante toda ii recta do Itamaraty, per-detido, no começo do rio, a scguhdn collo-
cação para Goylacaz. O pilotado de Dnmin-
gos Ferreira entrou logo cm luta com Trun-
fo, que conseguiu bater no final, por cabeça
c com esforço, Voltaire foi terceiro a tres
corpos.

óJ parco — 1.700 inclros — Correram: Gui-
do Spano (E. Ilodrigucz), Monte Ctirislo (üFerreira) c PnranA i.J. Coutinlio).

Venceu Cuido Spano; cm 2° Monte Christo
e cm 8? Paraná. —

Tempo: 111" .!'.-,.
Poules: 18Ç00Ò; dupla.-, lü'§!)0Õ.
Movimento do pareô: 11 :íll2?000...
Boa partida, saindo Cuido Spano 

~nii~pon-
ta seguido dc Piiraiiã, que logo se assenho-
repu da principal posição. Até a entrada darccl.i final a ordem não mais se modificou;
Nesse ponto da corrida Paraná desgarrou, ie-
Vàudo Guido Spano, quo o atacava,'muito fo-

ra, o que deu causa a que Monto Clirlsto, jinr
dentro, orcupnssc n ponta. Os tres compeli*
dores correram n rocia final tocados, conio*
guindo (luldo Spano vencer, com esforço, por
meio corpo dc Monto Christo, Foi terceiro, a
um corpo; Paraná.

ti* parco ¦•- 1.700 mel ros—Correram: Mar*
teiloii. (lí, JlnJiiguc/.i. Atlas (li. Ferreira',
Volupté Chaito (Wnlilcmar), .Mogy-Guasníi'
(.1.1. \'at.) c HottclilèSH .D. Siiiirc/.i.

ii* pairo — Venceu Marvollòtis, cm 2' Iln*
clilcr.', c em íl* Alias,

Tempo, nt r.V.
Poules, SaÇOülli duplas, niClOOc
7" parco ••- Venceu Sultão, om

cui ."' 1'icrrot,
Tempo, 1H2 .|'.V.
Poules, 80?300i duplas, ITíOOO.

».-,

FJdhJjto' b"

Remo

Estillete

S.uníiiilaiiü e ero ?.'

I, 239Ç7Ò0.
10:0808000.

Com nm dia Irlslotilio e amracadoi'. real'-
foit*se esta tarde a ultima regata do nimo,
promovida pelo Club Boqueirão do Passeio.

Como reunião sportiva o social o "mce*
ting"' náutico teve grande animação, notando-
so no Pavilhão Central do Regatas; além
do nlmlrnnto Alexandrino, Dr. Paulo do Fròo*
lin, representante» do presidente dn Ucpubli*
ca o dos ministros dc Estado, grande nume*
ro do pessoas da nossa mais alta sociedade.

.No.; varandiiis, como ppi' toda a extensão
do cães, nina multidão animada -ie agitava,
ua hnciii <le melhor apreciar a lula dos di-
versos parcos.

(» mor tinha aspecto bsllissirao cnm o es*
pectaculo dc grande numero de barcos de va*
rias formas u btilcarcm as águas era todas
ns direrções,

O resultado geral das provas foi o se*
guinlc:

1* parco —• Cnnoas a l remos —: l.OOO me-
tros —• Venceu "Esthcr" (Guanabara); cm
2' 'M.icyra" <S. Christovão), c cm 3* ''yo-
landa (Internacional),

O "krach' financeiro
na Allemanlin

PARIS, 15 (A NOITE) - A «Ga-
zeti de Launamie, Informou no mu nu-
mero de hontem que quatro grande» ban-
cos allemães acabam de suspender paga-
mc/ilos.

A censura ulleniâ proliibe, entretanto,
que os jornaes façam qualquer referen-
cia uo tado, principalmente, porque se
üuppoc que u quebra desses eslabele*
cimento*: foi motivada pela exigência do
governo para que elles subscrevessem
para o ultimo empréstimo de guerra to-
dos os seus fundos disponíveis. ',

As ameaças alleniãs á Noruega .,,
LONDRES, 15 (A NOITE) — A rcaoIticSo

do Koverno da Noruega de prolitblr a entra*
da d« nnbinarlno* belltn*rantr« na» auaa
agun*, talvi» por motivos de forca maior, catt*
•on nn .Mlemnnha iir.ind» Indlgnarüo,

A iiffi<'l<>in "Kolntrho Zoliiin»", inlirpre-
laudo eMta arntlnirntoK, romiwnU jniiolen*
temente:"A Xorueiia prohibiu o* miü-irn nuhninri-

districto escolar
A* vice*-presidente reti ra-se,!

e o inspector escolar
triumpha...

N*.i Caixa Jíícolar do i:i* dlulilcto' fscolnr
ri.iili--.on-;c mim rcúnlíiõ, pnrn os 1'lni dr tm*
tar dos Interesses dn ci.ha. II inspector eíco-
lar, Dr, 1'lyslo <U* Araújo, pédludo u palavra e,
invocando um dispositivo do rogulamonto, <pi«
niauitii fundar uma logiílo dc "ln.vM-.icoiits",
propu/. quo ilo fundo de usura da mesma <"il-,
.in ío retirasse o dinheiro .suíficiinle. pura fnr-
dar os olnmnos qiio mais se díntiiiíulíiioin cm
Kymniir.tica sueca, uns escolas daqucllo distri-'
cio. A vlce-jirrsidciito dn caixa, I). Maria JlèJs
Santoi, ponderou que, não cilstlndo ainda t-.i
leuliyO, a quantia denfnrto distriihiiln tia c.ii.M'.
viria prcjudlcaba, concorrendo pura n «llmitiiil-
crio dn numerário, sempro insufficlcnto para <»
.• oieorro ús crcauçni necessitadas que, sem i
aquelles meios, juí» podem freqüentar as cs-
colas publicas.

Nilo iteccitns as ponderações de D, Maria
Uris Santos c. considerando esta a delibcraçno
como dcshuniniin o antipiithicn, dcclarou-s*

parco -- Canoas ! remos — 1.0GO me-'Uoipieirâo); 
em »"tros -- \'cneeu "idylu'

"Marlldn" (Icnráhy)'
tS" parco -- Volcs a fl -— 1.000 rac-lros —

Venceu ''Itatúpan" (üragoiita); om '2; "bu-
queirão" (Boqueirão); em :i* "Tanioyo" (Pia-mciigo i.

4* parco -- Yoles a '2 - 1.00D rncLros —
venceu "Midosi" 

(üòtároso): em J' "Tapir"
(São Christovão); em ,'l" ''Clumerito" (Inter*
nacional; c "Jraiiy" 

(Plhmérigo), empa-
tados.

â" pareô -- Canoas a t —¦ 1.CÚ0 metros —
yeneçn '"lni|icrla" 

(Orágoãtá); ém 2* "lloe-
ma" (fcoraliy)',

fi- parco — Campeonato Brasileiro — Ca-nnc n Um remador --¦ l.UOÒ nvlros — Ver.-
ceu "l.óa" iliuanahara); cm '2U "Tlicrc.iinha"
(Vawo da (lama;; cm Ü° ''Ipê" iSãu Chris-tovuo1.

7» porco — Clássico Jardim ÍJotanico —
jolps a í -- 2.000 metros -- Venceu "Bellitn'.'
(Internacional); cm i" "Marat" 

(ícaráhy);nn .,' "Alziru ' (Natação).
8" parco -- Yolcs a 8 — 2.000 metros —

venceu lamoyo" (Flamcnsõ); cm 2° "JJo-
queirão' (Boqueirão do 

"l'iis5Cio); 
cm ü""Atlântico 

(Natação)'.
t_ !)' pareô — Canoas a -1 — 1.000 metros —
.cnçcu balomc" (Boqueirão); cm 2" "Moc-
ma (Icarahy).

10° parco — Campeonato Brasil — volcs a <1— 2.000 metros — Venceu "firceiihal«h"
(\asco da í.ama), em 2" "llabira" 

(Flamcn-go) cm ;;¦' "Wcrthcr", 
(Federação Paraense).

11' parco — 
yolcs a 2 — 1.000 metros —

venceu IJus (Vasco da Gama), em 2" "Ciu-
niento" (Internacional)';

12" parco — Canoas a 4 da Marinha Nacio-nal — 1.000 metros — Venceu a canoa da fio-ti ha de «submcrslvcis, eiu 2a a do couraçadoíi. Paido .
lü* parco — Canoas n 2 — 1.000 metros —

Venceu ".sea" 
(Interniicionid); em 2o "Idyla"

(Boqueirão), em fr "(lypsi" 
(Guanabara).11" pare* — Volcs a 8 -r- 2.000 mel ros —

venceu "íbis." (Vasco du Gama), em 2" "Ta-
pir" (Si Christovão-;

Durante a chegada e saida do ministro da..larinlin, uma companhia dc reservistas ila Ar-niada, fop.iic.da de moços <!os clubs ile regatascompelcntemente niilformisados; prestou con-tlncnci.i no nlmiranfò Alexandrino.

nm d« ciilrarn.m ntm porto». Também nio;|:ql|mLiiada da assoenção c retirou-se dn sessão,
onde sc disculin c, afinal, foi approvado o pro..
jcclo Elyilo du Araújo. i

Esta deliberação, ao quo se diz, Ira ser pos-1
Ia cm pratica amanhã; Grande tem sido a rc-
Iciiiiui cm rodas municipaes contra o que sc'
passou. Ha protestos. Comraeutn-so o caso. !
1'iiil'jiu, dizem, a creação do fardamento da-
quellns creanças foi deliberada usquella dis-
triclo.

¦ i «ait»! i .^

Festas religiosas em
Curvello

CühVÉLÍÒ. 1.'. (A NOITK) — Realísnm-s«
bojo c amanhã mini granitüi festas parn *'
inauguração c benção do santuário de Svi
Geraldo, úin dos mais betlos templo-, con-
str.iidos em .Mina*, pelos padres rèdemplo-*
listas. Ao ruas «-stlo todas enfeitadas. i'o-
meça boje a transferencia díts ima£tn» pari
seus novos altares.

overno, que muito nos tem ajuilaclo,
o predioYda antiga Escola do Agri-

á rua General Canabarro. Era esse
iso auxilio. Mas nós tínhamos quo

o rasarão paru servir ao Orphanato.
BI.üitn' dinheiro se gastaria ahi, talvez todo o
•nosso fundo i!c reserva, que se eleva a 200
ííonlosj mnis ou menos.

E de ondo provém, perguntamos,, esse
tühdo do reserva ?

Das mensalidades de IP000 quo todos
Ws, militares, fazemos descontar nas nossas
íolliil?, cada mez. .lá ha muito tempo (pie isr><>
serem íuz-jndo, com geral satisfação de todos.
De fôrma que aetualmcnto lemos .itintos,
ninis mi menos 200:000)?, com quanto conta-
iiiòs para ei inicio dessa obra pia. Todo psíc
.dinheiro foi entregue ao governo e está depo-
t-itscic» no Thcsouro.¦ -0 gçnerul poderia falar-nos ainda, embora
wpldamente, sobre o orphanato, os seus
íins?..,

- A idéa do orph.innto nasceu da necessi-
Míc de proleeção (pie devem ter os filhos dos
<|iic pOem cm serviço da pátria as suas vidas.
De lado, mortos os militares, ficam os seus
orplifips muitas vezes no desamparo, lutando
ípl.á; existência. 13, a não ser um diminuto
inontepio, a titulo dc pensão, que mal lhes
[bcg.i para ;, sua alimentação, e um nome
'íonrittlo a zelar, nada mais herdam esses pe-
Jiueiijhõs seres.

•Níis militares, por piedade c por esse sen-
«munto ile classe, não podíamos deixar de
Pfocurár uma medida que amparasse de fli-
ÍWo os pequenos orphãos. Abi está como
teceu essa idéa.

üue ella será posta em pratica, já lhe dis-
"írãcredito, lenho fé e para isso não faliamesforços c. trabalhos. Quanto ao fim desse or-
PlMiiato ('• o de unia associação de caridade,
s'-orpliúns encontrarão ncllc não só o domi-r"lri. a alimentação, a escola, o hospital e lodo"^Serviço 

medico c os que com elle sc rclacio-
??m, como o carinho, o auxilio pecuniário nos
1'Çoj'M transes da sua vida e a dircetriz para0 seu encaminhamento no mundo.

Ch
.V

ègou o Dr. Arthur Neiva
ultima hora entrou ein nosso pnrlol

?» « nt° (le Buchos Aires, o paquete fran-"z Saiiiara1.'.
,.A mu bordo veiu o Dr. Arthur Neiva; me-
y£° 

brasileiro; ipie c.\crccu naquclla cidade
.S importante commissão dò governo ai'-
j'.lli''°. Ao dcscmbãrciúe do medico brasi-'•'°. que se cffcctuoü no cáés Maná, com-"WMeram 

grande numero de seus collegas
» •'•nicntos do uiuudo oíiicial brasileiro.

Recebemos de Tres Uarrr.s o seguinte tele-
grnmma:''Este município applnudo com enlbusms-
mo á fusão do.s dou.'! listados. Hoje telegva-
pho ao Dr. Wencesláo Braz o ao Dr. Affon-
sò Camargo, transriiitlindò esio/scnlir do po-
vo c pedindo reulisem essa aspiração. — Di-
dio Augusto, prefeito"'.

¦  » «««»¦*-»

Quatro horas de discur-
sos na Estivadores!

Os estivadores reuniram-se hoje. Dos fa-
cios discutidos, apenas ura teve relativa im-
porlancia, mais pelo tempo quo levou cm
debate— quasi quatro horas ! — do que dn
faeto cm si: a proposta dc readmií.sáo do
associado Jcuerino José dos ilantos, escluido
por questões cm serviço com vario, com-
paiihciros. Segundo uns, houve têütaliva de
pssássinio; segundo outros — e mais o livro
do nelas — não houve sinão lula coopo.-al.
li fin torno disso, durante longas líorns, os
oradores teceram considerações; rep.':iaiido
argumentos, difficilihchtc se conseguindo
perceber o que, afinal, queriam, ate< que
um dellcs teve. uma idéa ràzonvcis ;.diar-se
a votação para que os signatários do pedido
de rcndmlssão comparecessem á assembléa,
pois apenas um pequeno numero estava
presente.

li a discussão teve o seu fim e com ella
toda a importância da reunião.

¦ ... -—¦ -mtm* ¦

As operações do pneumo=
thorax em Minas

BELLO HORIZONTE, 15 (A NOITE) —
Na sessão de hoje dn Sociedade de Medicina
e Cirurgia, o Dr. Anlonio Aleixo uvócçu
liara o corpo clinico daqui n primazia das
primeiras operações ile pncumolhorax; por
a primeira foi executada pelo Dr.
Machado, cm 1014, c postcciorinçnt

1 Drs. Câmara c Pereira 1'auüuo..

Virgílio
2 polÕS

A reismSão ên A. C.
Como da costume houve hoje uma reunião

na Associação Christã dc Moços, convocada
para ouvir a palavra dò Dr. S. L. Watson,
dos listados Unidos, e lente do Collegio Ba-
plisla, desta capital.

O orador, a despeito do seu pouco conheci-
niento da língua portugücza, prendeu a atten-
ção dos moços da Associação, falando sohre a
sabedoria c a prudência, cm palavras ungidas
de muita io « cheias do ensinamentos mo-
racs.

¦ -itr ¦

NA PENHA
Menor perdida—Policial ag-

gredido
1'ela policia do '22" districto foi encontrada

uma menina, de côr branca, de tres annos
presumíveis, dcccnteinenío vestida, quo se
perdera dá fainilia.

—José Brito da Costa, um tanlo alcoolisa-
do, promoveu uma grande desordem. Ao ser
preso pela praça 150; do \" batalhão da Po-
licia, Antenor Theodoro Nascimento, esbo-
fcíeou-o, motivo por quo foi autuado.

Â Câmara Municipal de
Araguary mysteriosa-

mente assaltada
ARAGUARY, 15 (A NOITE) — Na noite

de 13 para 11 do corrente audaciosos ladrões
arrombaram o predio onde funeciona a Cn-
ínnra Municipal, forçaram a gaveta da Rc-
cebedoria, da qual subtrahiram algumas pra-
tas; revolveram os pnpeis da secretaria, de
onde levaram alguns scllos; abriram o ar-
mario do Archivo, dclle tirando diversos
livros que levaram para a sala de espera, o
ali cOUocaram diversas cadeiras, onde pare-
ee terem feito minucioso exame dos livros
de nelas.

Os arromba dores da Câmara deixaram es-
criptas numa parede interna as seguintes
iniciaes I. T. A., quo tem despertado. a
maior curiosidade.

lisso faeto não foi, cm nada, esclarecido,
menos ainda foram descobertos os respon-
saveis por taes crimes.

Um delegado processado
sem razão

Ouando dc. unia diligencia feita rolo Dr. Al-
büqucrquo Mello, delegado do 5° districto, cm
que foram visitados os'"conventiüios" da ma
das Marrecas, em um desses foi encontrada
uma mulher, que disse chamar-se Regina de
Vascòneellos o ser casada com um engenheiro
residente, cm .lacarépaguá. Observada, D. Re-
ginn de lal forma se conduziu que foi presa"pelo 

delegado. Seu marido, depois de repre-
senta.' ao chefe dc policia, promoveu a re-
sponsabilidade do delegado Albuquerque Mel-
lo, em juizo.

Foi. porém, o processo árcbiyado, por ordem
do juii: da Ia Vara Criminal.

Appcllando D. Itcgiiia dessa decisão para
a ''" Corte Criminal; csía, por unanimidade
de volos. manteve o aclo ilo iuií, ordenando o
aicliivaiucnto»

A policia toma emfim
medidas a propósito dos

£upplentes

Á exclusão dc diversos deíies
da "tabeliã dosthcatros"

Attbndendo ás constantes reclamações - dc
que nós temos feito eco, u propósito de irrcgii-
laruladcs praticadas pelos supplentes. do po-heia nos nossos theatros, o Dr. Osório dc
Almeida, 2" delegado auxiliar, resolveu pro-ceder á uma revisão da tabeliã desses seus
auxiliarcs.

Num gesto digno de todos os elogios, o
Dr. Osório do Almeida até agora já resol-
vcu a exclusão dessa tabeliã dos supplentos
Delmiro Itibciro, Benjamin llbering e Cunha
Vascòneellos Filho, que, devido ás suas fa-
çanhas, é conhecido pela alcunha de "Su-
rucucu-Mirim".

O Dr. Osório ds Almeida, ainda esto mez,
excluirá da tabeliã cerca da mais quinze
supplentes, ficando a escala para a presi-
dencia dos theatros reduzida n 55 süpplen-
tes, escolhidos entro os capazes de exercei'
condignamente funeções tão delicadas.-

Ainda bem..., 'gfa, -

¦ ***** •¦

Ia morrendo afogado
O Sr. Antônio da Fonseca, em passeio pela

praia dc- Santa Luzia, praticou esta tarde um
acto de coragem e abnegação. Salvou, com
risco de sua própria vida, o trabalhador An-
tonio Fernandes Gomes, pardo, do 20 anno3,
que sc arriscara, sem saber nadar, a passear
em um pequeno bote pelas imniediações do cs-
tabclccimento balneário daquella praia, o qual
em dado momento, virou, atirando ao mar o
seu tripolante.

Fernandes foi soecorrido pela Assistência c
removido em seguida para a Santa Casa.. .

¦ •*•*- i

Os exames de prepara*
torios em Minas

BELLO HORIZONTE, 15 (A NOITE)' — Foi
convocada, Kontem â tarde, a congregação
do Gymnasio Mineiro, afim de reclamar do
Conselho Superior do Ensino 

"Contra 
a con-

cessão das bancas examinadoras de pfeplír
ratóíiòs cm vários collegios e gynmas.ios de
outros pontos do Estado, pois esta medida
lher. vao diminuir as rendas'proveniente? de
taes exames".

¦ ¦*<»» i

Minas invadindo Goyaz
GOVANDIRA, 15 (A NOITE) — O gover-

no de Minas está invadindo o território
goyano, no districto de Itio Verde, muni-
cipio de Catalão, nomeando fiscaes do im-
poslo no riu S. Marco,», autoridades poli-
ciaes e mandando destacamento nas loeali-
dades visinhas, protegendo o contrabando
dos boiadeiros mineiros e lesando Goyaz na
cobrança de seus impostos, rii::ciido que os
seus fiscaes são para as divisas. Os fiscaes
não são para Paranahyba c sim para S/io
Marcos, em Uoj(M. -i.<**-* dc PiiraiUÜiilit <"'
Uilbmclfòsi ~ "

imiiH nrcenuidade drssrit porto., nalvo para
o cano dc avariai K"*i,-**int non iios^ni nuvlo»,
nuc ontü» mirariam hon porto* norueguezea
por força de um direito incontcutavel, Ma»
tat a Noruega ip-i»itsit cm prohiblr, ainda
assim, a entrada doa submarinos allemães
non portos noruezur/e», nem todo o puder
da Iiitflaterra, protcclora da Noruega, basta-
ria para a prolvger da resposta que daríamos
a esso acio do i.overnu de Cliri-tiunla."

A germanophilia do rei Con*
stantino . . *

l.ONDKK*!. 13 (A NOITE) — Narra o cor*
rcrtpond. ,ite do ''llallv .Muli" «m AthcnaM que
o rei Constantino, referindo-se á preosio que
os tcuto-bulgaro» /szeai sobre a Humauia,
disse:"V ftuinar.ia desapparccerú dentro d« uma
quluzc.ia do numero dos pair.es inüeuMiden-
tes. E essa sorte estava destinada lambem á
tireria si aiavasieatoM a Allcmanha."

Oi jornaes de Athenas, commentando esta
phrane do kobernno, di/.tni que, mais uma
vez, o i-cí l üiuíanliiiu demonstrou que -não
pode ucrupar o logar que oecupa. il um dei-
les trrnilna 'os dcxih cominentarioü com estas
palavras: "A sorte reservada á f.reehi bem
sabemos nusl c. Agora, a sorte, resrrràila ao
rei Constantino è que só lleus o sabe".

Uni vslenle... que nâo c Va-
lente
KÒ.Vl*i, lã (A NOITE) — Os Jornaes nar*

ram hoje, com grande» detalhe» fornecidos
pelo quartel-general de um corpo de exerci»
to que se encontra na zona de guerra, ua
faeto que causou grande impréusão c os mais
rasgados elogios ao seu protagonista.

Trata-se do seguinte: dv.si'ohrin-.«e qne sob
o r.omo de Carlos Valente, soldado de infan-
taria, sc occultavn o porluguex José Fria*
dos lieis,, vindo dc S. Paulo, llrasil. Submet-
tido a um interrogatório, Kcis declarou quo
era niii!i;o do reservista italiano Carlos Va-
lente, residente cm S. Paulo. Quando elle foi
rha-nado, como to encontrasse enfermo, cite,
Hei.'.', apresentou-so com os papeis de \'alcn-
te no consulado italiano. .Embarcou para a
Itália ha mais dc oito mezes, fez a sua in-
struecão militar e foi .enviado .para aa linhas
de frente, sempre como o verdadeiro Carlos
Ynlentc.

Frias dos liei», de accordo com a lei mili-
tar, foi preso e vae responder a consclIio.de
guerra pelo crime do se ter feito passar por
outra pessoa. O processo não passará,, entre-
tanto, do mera formalidade, pois o volunia-
rio portuguez lem as maiores sympathias dos
scuk superiores c uma fé dc offieio das mais
brilhantes. José Frias dos Kcis já foi citado
em ordem do dia pelos actos de bravura pra-
ficados em div?rsos combates em que tomou
parte.
Tripudiando sobre as próprias j
victimas - . .'-'.'
LONDRES, 13 (A NOITE) ~" For interme-

ifiò dos diplomatas neutros, o governo belga
recebeu qucl&s do que as autoridades alie-
mãs obrigam os belgas que foram traslada-
dos á força da Bélgica para a Allemanha a
trabalhar em serviços militares.

Os jornaes allemães dizem; para'sophismar
ftta violência, que "os belgas sem trabalho
na Bélgica procuram na Allcmanha serviço c
que o governo os aurtilin dando-lhes trabalho
lias fabricas nacionaes",

Q Reichstag aconselha a re-
visão do processo de-Ueb- •
knecht — • ¦
NOVA YORK, 15 (A NOITE) — A coramis-

suo do justiça do Reichstag, segundo com-
municam de Berlim, ao negar licença pára
que proseguissem os novos processos contra
Liebknccht perante o Tribunal Marcial de
Thorn, aconselhou também o Parlamento a
nomear uma commissão especial para estu-
dar minuciosamente as peças que compõem
o processo que levou esse deputado sócia-
lista á prisão.

Acrcdita-sc, portanto, que em breve seja
revisto o processo do Liebknecht.

CQMMUN1CAQQS
! E' bem proveitosa uma visita

aos nossos armazéns

Os submarinos allemães im*
pressionam Nova York í
NOVA YOItK, 15 (A NOITE)' *-*: Causaram

impressão as noticias relativas ao rcappare*
cimento dos submarinos allemães na costa
do Atlântico.

Como tenha Baldo de Boston nm reboca*
dor de uma firma allemã e que, segundo.se
diz, vae encontrar-se com o submarino, mor-
conte "Brcmen", seguiram dous destroyers
comboiando o rebocador porque ae suspeita
que elle vae abastecer os submarinos de
guerra allemães.

Os jornaes pedem argentea providencias
ao governo para impedir que . os allemães
transformem os portos norte-americanos «m
bases de abastecimento dos seus submarinos,
O general Ferri gravemente fe- •
rido í"í:í';
KOSU, 15 (A NOITE) — O general'¦ Ferri

foi gravemente ferido em combate no Carso.
O seu estado é deeesperador.

As baixas austríacas no Carso '
ROMA, 15 (A NOITE) — Está comprovado

pelas declarações dos prisioneiros qne, du-
rante tres dias que durou, a nossa offensiva
no Carso, os austríacos soffreram mais de
24.000 baixas.

O numero de prisioneiros fcilo3 nessa ba>
talha excede de cito mil, entre os quaes ha
cerca de mil offieiaes de todos os postos.
Um considerável avanço dos

russos
LONDRES, 15 (A. A.)'— Telegrammas dc

Pctrogrado annunciam que os russos, do-
pois do terem desalojado os nustro-allemãci
das trincheiras quo oecupavam uns pronimi-
dades de Semerink, obrigaram o inimigo a
rêlirar-sc, realisando considerável avanço na
região do Raimesto.

O regimen do terror na Bel- ; ; .
gica <*-h ",
IIAYA, 15 (Havas) (Via Nova Yorb) éf O"Belgish Dcghl.id" informa ,que o filho do

deputado, por Gand; Sr. Verhagceu, foi con-
ilcninndo a doze anno.s de prisão numa for-
laleza jior tec protestado contra a trausfor-
inação da Universidade dc Gàrid cm univer-
sitiado flamenga sob os auspícios dos alie-

4mães. 
'¦ ... ..... . ; ....- -

Ali encontrará verdadeiras crcaçõèl
artísticas da arte do mobiliário.

Leandro Martins & C.
OURIVES, S9-41-4»

OUVIDOR, 93-95.
'Todos os freguczc3 quo compram moveis

RED-STAR ,
, dizem que elles são
; os mais modernos, :

¦ ' os mais elegantes, ,
os mais delicado*.-,
os mais bem acabados ..
e os mais fáceis de pagar. -

GONÇALVES DIAS, 71 r- URUGUAYANA, Si

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

Moveis a prestações. Capa* para moliilinj 9 prí.n
GoÇooo. Oleaiiòs de o,(io c o,7o, niclro 3"}5oo e JSuoe.

MB?

W

È
Fidalga

A cerveja preferi-
da pelas pessoas

de bom gosto.

O Lopes
E' quem di a fortuna mais rápida nas Loterias e ofte*

recc maiores vantagens so publico. (l
Oasa matris, rim Ouvidor 151 — Filiaes OuTidor i

181; Quitanda, 7!); Primeiro de Março, C3; L. 
"Estacioda

Sá, 8'J; Ceneral Câmara, Í103. — 3. 1'aulo: rna Quinzs ,
de Kovembro, 50. |

Major João Pio Alves da
Silva

DAEX-1" OFFICIAL DA CONTADORLV
, GUE11RA

A viuva Anua Alves da Silva convida
a todos os parentes c pessoas do sua
lunisadc para assistir á missa de sétimo
dia que pelo sen finado marido manda
rosar amanhã, l(i do corrente, ás 9 ho-
ras, nn egreja de S. Francisco de Pau-'

Ia,' pelo quo desde já agradece.

t
Manoel de Paiva Direitot ITmbelina Pereira Direito, Joí.í t

d' Almeida . Dias,"* senhora e filhos;-
Laurindo de Paiva Direito (ausente);,
Josó do Paiva Direito, senhora o 1"-
lhos, Benjiimiii do Paiva Direito,
Quintino do IPaiva Direito e senhora '

convidam seus parentes e amigos a assit-
tirem á missa do trigesimo dia do fallc-'
cimento, cm Esther (Portugal)! do «eu que-,
rido esposo o pae MANOEL DIO PAIVA Di-
REITO, quo sc4'á celebrada «manhã, segun- i
da-feira, 10 dc» corrente. As 8 1|2 horas, na i
egreja da I.uí", Jockcy-Club; confessam-se i
agradecidos. '

Marechal *Or. Jeronymo Ro-
drigues de Moraes Jardirrv

Os filhos, genro, noras e sobrinhos
do prantçiado marechal Dr. JERONY-i
MO RODRIGUES DE MORAES JAU-
D1M, coiumeinorando n .'JO" dia do sen
fnllecimento, fazem celebrar amanhã,:
10, lis 9 1\'2, no altar-mór da egreja cíc ]São Francisco de.Paula, uma missa em sul-

fragio de sua alma. i

t
Coronel Innocenclo Ferraz

Dcya Ferraz Lima, tenente Lauro
Lima c Jiinrp Lima, faxem celebrar.
uma missa, amanhã, segürida-fèira,
por alma ile seu idolatrado pae, sogro |c avó, ás 9 1J2, uo altar de N. S. das
Dores, da egreja da Santa Cnu dos

Militares.

t
MilitarI Falleceu na madrugada de hoje a me-

nina ZEL1A YOl.ANUA, filha cio Sr.Car-
los de Lira e Oliveira, funccionnrio da
Alfândega do llio dc .laneiro, e nela do
Sr. dose de Lira c Olivcii-.. O cíiter-:|
rnrnciitõ eífectuar-sc-á uo cemitério!

dc São Francisco Xavier, saindo o feretro ás'
9 horas da manhã da rim Conde de Lconoldi-
na ii, il, São 

'Christo*.ão..

V.
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Da p/aféa
AS PRIMEIRAS

HU l)o(e", no 1'alae»
A companhia Uicllia Pcres-Leopoldo Frôes

••colheu pura seu iiviiullliiio optctaculo essa
magnífica 1'iiiiii-dU nacional, quu o "O Do-
U", d» iiiiiul..-.n cscrlptur Artliur Aiuvedo,
Vol uma "ivpivtf" a representação «I» liou-
tem du "0 Doto", qi>» essa mesma inmp.'
nus dera no Patlie, im dous nnnos, Apenui
li.uiv»', i.gorii, i.lguiiiiiH siilitlltulcAei. l.udg»'-
ro desln v.v, foi interpretado pur Joílo Cola.',
que noa fe* Iciiiliiar com ?iiiuliide o corre-
Cl» cuniinciiilíiilor Mattos, li a propósito i D
«dor João Cnlus precisa perder o habito dc
demonstrar au publico os seus csqueelinen-
iu» constantes «lu papel, cnui os gestos en-
fadados, c tis vexes ate palavra», ao ponto,
u que antes do . bt.r a obsolvlçao do publico
consegue evidenciar as suas faltas. Áppolo-
ni.» pinto multa correria uu Isabel, que cou-
livra ii.» priiiiiíi," n (iiilirlela Mouliinl, O pac
João esteve muito hem entregue a Fduar-
do Pereira, Os oulros impeis «le importância
du "O Dote": llcnriqucto, Ai.geln e llndri-
g.» foram d»' novo iiiaguifiriimenlo inter-
prelados, rrspcclivuincntc, por l.uellia Peres,' Attlla Moraes « Leopoldo 1'róoj,

NOTICIAS
A «sirva da companhia Caramba

li* definitivamente a 2.» do corrente n cr,-
Iria, uu Republica, du grando companhia lia-
liana do operei ns Scoguainlglio Caramba,
com MA diupicu «lei Uai Tabarin". A ussi-
guitlurn p.ir.i as Vi recitas quo n empresa
Ullvciru & C, abriu na agencia do "Jornal do
llrnsil" tem sido muito bem acolhida pelo
publico. Assim, jú tomaram lugares pura esses
espectaculos us Srs. José dc Pimenta dc Mel-
lo Filho, Dr, Pedro Dcrquó, Torquato de
Araújo Silva, Dr. Ascyndino Vicente de Ma-
gallmcs, Dr. Sá Vi.inna, A. Wesscy, Dr, Brito
« Cunha, José da Rocha Pinto, coronel João
Almeida (innzag.i, Carlos Villas Doas, Rocha
I.cal, Francisco Serra, Dr. Kduardo Dadaró,
Dr. Dariiiiin Goulart, Dr. Henrique Costa,
Fduardo Ribeiro, Paulo llrctns, Dr. Neves
Arnioiid, Kinili» " Adolpho Mc.vcr, capitão
Franco de Sá, Dr. Soares dc Mello, Dr. Cas-
tro Junior, Oliveira Andrade, Romeu Simas,
Argcmiro Guedes, Antônio Rcbcllo Draga,
Dr. Arrochelns Gnlvão, Dr. Aprlglo Rego I.o-
pes, Dr. Araujo Ferraz, Dr, Alberto Paes, D.'.
Alberto Paiva, etc.
O Theatro Pequeno dá-nos, amanho, no Phe-

nix, nova peça
Segunda-feira, já sc sabe, nova peça no

Plienix, A (pie .''inaiihú sobe á scena, tradu-
zida por Portugal da Silva, é destinada a fa-
ier rir. O entrecho dessa nova traducção é
o seguinte!

IL' em Thiliou.ille-sur-Seiuc que sc passa a
acção do "Cocarei & Hicoquet". UUma noite
«pparece ali um viajante que dá á duna da
hospedaria u nome do Cocard; esse indivi-
duo jcclara-Ihe que tem um encontro c não
sabe .si voltará. A hospedeira, u Sra. Trin-
glot, acha um tom trágico nesse homem c
pouco depois i'i>p:u-ccc-l!ic um hospede, c
«lii.-.ndo vae assiguar o seu nume no respecti-
yo livro cila nota t)uc as mãos estão arranha-
idus, que no dedo tem o anel dc Cocard, u
bengala com castão de ouro é também dcllc
;• o nome quo dá é «> dc Bicoquct.

.Não pode haver duvida: Bicoemet assassi-
nora Cocard.

Prcvinc a gente que está no bilhar e o
criminoso é preso e levado para uma sala da'"mnirie" que servo dc prisão.

Trata-se então do obrigar Hicoquet a con-
ifcssnr o assassinio. O advogado, que tem a
mania de que todo o indivíduo deve sempre
iconsidcrar-se. culpado, o juiz, o bebedo slmu-'lado, a menina i.uerccia, uma desequilibrada
que só ama os grandes criminosos e u quem
os romances perturbam dc todo, o barqueiro
que conta o que não viu, a Tringlot que o ac-
cusa até «le ntleritndo ao pudor, todos estes
episódios constituem scenas dc um alto co-
mico; provocando a gargalhada e «juo consc-
guirnm dar a H.iyniond e lloucberon os foros

ide dous grandes comediantes.
Mas o !1° acto, antes de se chegar no dcs<

;enlace e que se traduz por um casamento c
um outro a realisar-se com quem menos sc
esperava, a veia humorística dos autores não
se estancou ainda, c o publico continuará dc'baixo dc e.vcelleiites impressôtos, e é então que
sc saberá si Cocicrd foi ou não assassinado,

!si Bicoquct foi ou não o assassino, e si Thi-
bouville-sur-Seine pode figurar com vanta<

i gem nos annacs do crime.»
A despedida da 'companhia Lucilia Peres

Dá hoje seus últimos csjpeetaculos no Pa-<lacc Theatro a companhia nacional du come
dias • vaudeville» Lucilai Pcres-Lcopoldo'Fróes, que desse modo termina a temporada
.artisticamente brilhante quo ali fez. Será re-
presentada, ás lil e 22 horas, a engraçada co-
media "O café do Felisbcrto", cm que Leo-
poido Fróes faz impagavclmcnte o Alberto'Loriflan. Kssa- troupe parte depois de ama-
nhã á noite para Bello Horizonte, onde cs-'treará quarta-feira no Theatro Municipal,
«om o vaudeville "Mulheres nervosas". Sua
temporada na capital mineira será «de 15 dias.
Dali a compnnhiu Lucilia Pcrete-Lcopoldo
fróes se passará para o Theatro |Boa-Vista,em S. Paulo, o qual vne inaugurar, com u"prcmiére" da magnífica comedia de De
Flcrs e Calllaveí, •"O burro de Buridun" (L'a-ne de Buridan).
A reapparição da Vitale, no Polaco

Depois dc amanhã rcappaTccerá no Palace
Theatre a festejada compalihia italiana de
ciperetas Vitale, Sua "rentrée" está sendo-an-
«.•iosaincnte esperada pelo publico elegante, do
Rio. A vitale rc.ipparccerá com a opereta <iue
ellii nos deu cm primeiras mãos, "A duqueza
do Bal Tabarin", cm que Pina Gioana è ;iencantadora Frou-Frou.
As "matinées" infantls-escolares

Começaram quinta-feira, com apreciável
suecesso, as "matinées" 'infantis escolares. A
jjiròposito disso o Sr. Dr. Aíranio Peixoto,director da lnstriicção. Publica, dirigiu n sc-iguinto carta ao direcjtõr da compiuihia Èuci-lia Peres: "Sr. Dr. Leopoldo Fróes. Saúda-
ções. Agradeço penhoradisslmo vossa coope-ração na instituição das "matinées" infantis,
ideadas pelo Sr. Marques Pinheiro. Certo de
que de futuro contarei com; o vosso apoio na
prosecução dessa feliz inileiativa, subscrevo-
me, etc, etc. — Afranio l:fcixoto".
Os espectaculos de Fátima, Mirls

A brilhante transfomasta Fátima Millscontinua a obter considerável suecesso uo Re-
publica, onde desta vez se está cxhibiudo. Oespectaculo de lioje e ccàn programma novo:"O espelho quebrado", teceria cômica; "Gei-
slia", "Fl Dorado" c "(f) se.srcdo do Proser-
pina". Amanhã Fátima Miris não dará espü-
ctaculo para descansar. Depo.ís de amanhã adistiiieta rival de Fre«oli darW n "Viuva Ale-
tire", programma novti, portanto.—E' amanhã true se reailsa' no S. José o
primeiro espectaculo dedieack. nos 7o, 8° e0" batalhões elo Fxerciío, em homenagem aosvoluntários especiaes que pwácm ainda estasemana para as manobras. Siabirá ú scena arevista "O Pistolfio" .—Espectaculos para hoje: Palace, "O cafédo Felisbcrto"; Plienix, "listre a cruz c aciildcirinha"; Recreio, "O IBaiiArio"; CarlosComes, "Maré de rosas»; S., Joskj, "O Pisto-lao"; Republica, Fátima Miigs. T- -as» i i i

Cerveja Tônica Bier
Muito nutritiva, recoinrncndada peloai medicos ás

pessoas fracas.
Kiicontta-sH ii venda cia todas as casas. <le prioiciraordem.—Fabrira ;i rua Silva Jardim ... lli..-Telephone

|.195 Central.—Itio de Janeiro. '

Mais um jornal no Ceará
FORTALEZA, 15 (A. A.)—Appãrccctt o jornalA Noite , sob a direcção do Sr. Rcuatto

.Vianna.
¦ —r ¦ " '

DrsJkeal Jiíriior q Leal Neto
Especialistas em doenças âf;s olhos, ouvido*.• nRT-fci e gargant*u-_ConsnltW«^«a«.l ás 6—-Aí-
wmt9 9< toK —¦

nANõite Mundana
ASSIVIUtSMtlOS

Panem nnnos amanhã!
Us Srs. Portmiato de Medeiros, Dr. I.ulx

Soiiivs, Dr. Iliinoiiii Culmina, Mlle Alilu Uri-
tu, filha do Sr. Sebastião llrll.i, Dr, Ucrnar-
dlno Rodrigues dn Silva, Pnulu V.....I.
CASAMENTOS

Realliau-H' no dia 14 do convide o vííiiice
iiuilriim.iii.il dit Sr. Allredu de Suiixn liarrun,
2" officinl dn Dlrceiuriii Deral du* Correios o
clirfo du sucrursiil de Silo CliristovA», rom
Mlle, Maria .lonti Itarlmna, irmã dos Srs. I.ul/.
v Frederico lli.rho-.ii. Em \ irtii.lt- du luto re-
cciitc na fui..lli.., .. acto rcvcMIu-íc du maior
lutlmlilatle.

HviilUou-se houlc.n o enlace mntrlino-
ulnl do Sr. Mario de Moraes Paiva, funeelu-
i.ailo do Thesouro .Nacional com Mlle. Alice
Rodrigues da Motla. Ambni os netos tiveram
togar nn leildenvla do noivo, ii rua Leopoldo
n. IU. Foram padrinhos, po religioso, da nal-
va, o Dr. Cario» Alberto Ttivo Honro o D, Ma-
lia J.isi'pl.ln.1 dc Moraes Paiva, c do noivo, o
Sr. Manoel Itodrigiics da Mnl ia c D. Auiiin-
da du llarru.i Soyfioi No civil norvlrniil de te»-
lei.uu.bus. da noiva, o Dr. João Lago Sii.vilo
u Mlle. Maria An na du Moines Piilvn, e d.i
noivo, ns Si\s. bnríio (Io Ibliocahy o Carlos
Proença Ooines. Os ui.ivus e Mias famílias
lem recebido muitos cumprimentos.

—• Contratou casamento com Mlle. Carincn
lli.c.i. Il.'irln'-i. o Sr. Arlhur Cony, fuucciuua-
oir do Tliesotiro Nacional.

O Sr. Eduardo de Viinconecllos contratou
casamento com D. Célia \Vcriiccl>, riijia du Sr.
Arnaldo Wcrncclt,
NASCIMENTOS

O Sr. Dr. Octnrío Tarqúlriiu do Souza, di-
rector doa Correios do Estadu do Rio de Ja-
neiro, c sua Eximi, esposa D. Maria de l.our-
des Alves Tarquinto do Souza, tèm o seu lar
repleto das mal. intensas alegrias, com o nas-
cimento dc sua primogênita, que na pia do
bnptismo receberá o nome dc Lucin Maria.
O casal tem recebido iunumeras felicitações.
CONÇÈtitÓS
¦»M.BMIi»BHi»>

No salão da Associação realisa-se amanhã,
ús 21) 12 lioras, um concerto cm quo prestam
seu concurso Mlle. Paulina d'Aiiibrosio o os
Srs. Charles Lachmuuil o Nascimento Pilho.
O concerto é cm beneficio das obras pias do
curnto de Sinitu Tlicrczn dc Jesus. O prógrani-
mn é o scgiiiiit.:: )¦* parte: Franz Srhiibcrl —
Fantasia cm dó maior, op. 1.1 — Charley I.iich-
muiiil; II, ai Bcctiiovcn — In questn tomba
nscura; b; Caldnra — Como rtigglo di sol; c)
Scarlatli — Ohi ccssiilc di pingarnil — F.
Nascimento; III, Sehumoiin •— Sonata cm lá
menor, op. lil.'. (pura piano c violino): Apiis-
sionato, Allcgrctto, Vivacc — Paulina (1'Ain-
brosio o Charley Lnclmiund. 2» parto: IV, »)
Theodoro Dubois — llévcric Schorzo, Qifal
je donc ? Le prinlcmps mc trnvtblc et mc sou-
leve. Corhmo inorcurc, j'al des nllcs au ta-
lon, et pour nPcpanoiiir dana le ciei lilcu du
rêvc j'ai lil légércté des dlvins papilloiis. \',
Fritz lirelslcr — Tamhourin chiuois — Pau-
Una d'Ambrosiò. VI, n) René-dlnton — Lu
revoirj li) Dcbussy — Mandoline; F. Nasci-
mento; VII, a) Scardattl — Sonata em ré
maior; li) Schiimuiin — Pápillòns, op. 2 (12
breves caprichos), c) Fr. I^iszt — S. Fran-
cisco dc Paula andando sobre as ondas.
UAtLES

Promctte írvcstir-sc do maior hrilhnnlismo
o baile a rc:ili-.ar-sc no dia 11) d"------ente, no
Club dos Diários, em beneficio ^u Cruz Ver-
ír.elha Ingleza.
RECEPÇÕES

A directoria eto Club Naval, homcnngcandei
os presidentes do Paraná c Santa Catliariua,
dá cm sua elegante sede unia recepção, ama-
nhã, das 1G ás 17 lior.la.
CONFERÊNCIAS

Sol) os auspícios da "A Colmcia'' e sob a
presidência do Sr. conde de Affonso Celso,
fará o Sr. Oswaldo Comes da Costa Miranda,
amanhã, ás lü horas, na lllbllothccá Nucib-
nal, sua nnnunciada conferência sobre "Pri-
meiras explorações. Capitanias'-.
MISSAS

Na matriz dc SanfAnna resn-sc anii.nliã, ás
8 horas, unia missa cm suffragio da alma do
Sr. Miguel Bernardo Ferreira, e mandada cc-
lebrar pela familla.

-4«k»
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[COPACABANA
Os 7 peccados nreoriaes!!

«o

Os 7 tsitOiiaifdapios"!!
11

Mlle. Suzanne cfArmelle
Amanhã

Só no «ODEON»
->a9tm , ¦

AS MISÉRIAS DA POLÍTICA

O prefeito e
os delatores

Um funecionario da Pre-
feitura de Nictheroy que

quer ser reintegrado
Tendo sido deinitlido da Prefeitura Munici-

pai de Nictheroy, ele onde era empregado; pro-
poz o Sr. Cândido Jlessa Leite, no Juizo Sec-
cional elo Estado do Rio, uma acção contra a
municipalidade daquclla cidade, para ser rein-
tegrado, ullegnndo, para justificar a proposi-
tura da acção cm tal juizo residir no Districto
Federal.

A Prefeitura, por seu procurador Dr. Castro
Nunes, propoz excepção de inconipetcncia,\qiic
o juiz julüoii procedente, consideronilo com-
potente o foro local c não o federal, Desla dè-
cisão nggrnvou o Sr. Dessa Lcile paru o Su-S
premo, e este, iiá sessão dc hontem, iinani-
memente', negou provimento ao nggravo, cou
firmando u decisão anterior.

¦ <m&» ¦ ...
Vendem—
sé lotes
de tem;-

nos; trata-se com J. Seiiiin, ii rua do Carmo n. GO, 1-
limiar, — Tclçjllióiié Í..8-Í8 .Norle,

rerrenos á rua Ir.lqi Lopes=

Vao grando nrafunin no galiinote dn prcfcl-tu, ondo reina o alarmo peJn preeUilu Am
meus Informes, pelo rigor dos minhas notai,
pela exiicllihio do. factus apo.iludos, cm des-
afio a toda o qualquer cniilcstncilo. NÃO pu-ileinhi negar n veracidade, mio haveniln mar-
ifciu para um (leniiieutldo, o pessoal do ga-hlnete, eoutrafeitii pela ccrtezii thn, informa-
çii."', liicommudail.i com na minúcias dos c-
clnmclniento». volta-se, chefiado pelo forno-
so Custa l.cltr, contra o luiieclmialismu, uo
trabalho da indagação daqucllc que nossa sor
ti fiirncivilor dos elementos fortalecedores dos
meus ortlgus cousllcniitos dns e.scamlalus c at-
Icnliidos ilchla época du corrupção o ucgrii-
ras-, profui.ilamcnie vouiprumcttcduras do re-
glmeii republicano.

IV tempo perdido. Os meus Informante» r.f.n
toda u gcule. D Itio dc Janeiro em poso ostá
li.lercssailu ua dosvondnyuo das linmoralldn-
des em ebulição na Prefeitura. De Ioda a pnr-
te chegam denuncias «lo abusos, crimes c llio-
galidudc.», m". mo rosthndo o trabalho dc vcrl-
ficar a sua realidade, jiara Ira/el-os a piihli-
co, coiivcnlciltomonto comprovados. Desde
(pie iniciei a santa cruzada de escrever as mi-
serias da político é colossal o numero dc ópls-
toías Informativas, são numerosas as possuas
que mc procuram com o coiilíngciito das suna
revelações parn n obra mèrltorla de cauterl-
sar as mazcllas da iniinlcl|inlldailc, Não sc
llluda o Dr. Azevedo Sodré. O odlo contra n
Mia figura c os seus processo» ú avolunindlssl-
mo. Eu j:i mio posso i.udar nas ruas. Dc to-
dns os cantos surgem vultos iiiciti.udi.-mc no
proscguimcnlo, Uma das classes mais indi-
gnndns contra a sua individualidade é a dos
médicos, seus collegas. Não o poupe, diz um,
Não lhe doam as mãos, insinua outro. Aqui!-
io merece muito mais, nccrcsccntn um tercei-
ro, Nfio esmoreça, pondera um quarto. E ns-
sim por deante, cada qual desejoso de ver ani-
piamente criticada a obra dnquclle que, após
haver esfrangalhado o ensino na Faculdade
de Medicina, por onde passou como furibündo
Attlla, tudo derrubando cm sua marcha de.ias-
trada. ainda encontrou um prcsidenle dn Ile-
publica simplório que, nfio contente com os
seus (lesvnrtos o prcpoleitcias nn liistrucção
Publica, lhe deu a direcção dos destinos do
município, digno sem duvida dc melhor iidini-
nlslrnçt.o.

Enveredar pelo caminho da delação é quo-
rcr restaurar ns praticas do perioda dos cc-
sares, lão cloqucnlo em suas mítlllpins torne-
zas.Tiido era pretexto para delatar, tudo era
justificativo para punir.Tudo servia até para a
posse dos bens alheios. Crcou-sc a celebro lei
da majestade, perniillindo a morte para (piem
allcntassc contra a grandeza c a dignidade do
povo romano, formula vaca, dc perigosa nm-
plitudc, dc espclira illlmllada, concedendo to-
da a sorle de opprcssão ò tudo transfornian-
do om instrumento dn tyrnnnin imperial, For-
niou-se o corpo de delatores, com funeções
desenvolvidas, deixando-se contaminar pela
Influencia dõ meio mesmo personagens dc ta-
lento, que viam no officio ensejo de mostrar
aptidões, dc impor merecimentos, dc galgar
posições, de subir, do viver no conforto, de
enriquecer lambem, porque uma boa pareci Ia
dos bens dos delatados, quando condcmiiados,
levcrtia paru o repugnante necusador. Vinlu
u punição por virtude dó simples futilidade,
como também por nada fazer. Não só òs
acloí, mas as palavras, lia st a vam :is vezes
para o caátlgoi O merecimento era razão parn
soffrer aecushção. Só se tinha licença pára
ser mediocre, chegando Caligula a desejar a

exocuçiln do Soneca, só porque ouvira eluglos
ti 'iia inlelllgcuela. O trajar com elegância
ern fundamento parn ajipliciicão do severa
pena. A vida era um Interno, Os delatores In-
Irodiizlniu-so em Iodai as ivuuíOck, nos elr-
euloa das conversas pariieulnro», nus Jardins
publico.-, »'v.'.iiniiii,is por irás das arvores, mel-
tl.iiu-',.' nos recessos das Cau.ilias, finglnm-sc
du consplrndoros, provocamlu apreciações de»-
favoráveis ao despi.In governante, para n .mi-
quinto das vanlageus da delação. Alú o sllcil-
elo era um crime. A um pobre diabo que, In-
stlgnd.i a falar, fechara hcrmctlcamcntu a
boceo, se dlsec: ^- Cn Ia-se, lugo conspira, IC
pagou com a vida u ií.oii .tiiinio crliuu du II-
car .silencio....

Tal foi a influencia da instituição dos dc-
Intóros, que da mesma lançou mão — como
ponlo escuro nos claros do sou governo — o
próprio Augusto, o grande Intpcrndor, com o
reinado tido como o mais brilhante dn llittto-
ria romana, protector das letras, da duque..-
ila e da poesia, com o florescimento de Mc-
cenas, Virgílio, lloraclo, Tito l.ivio, Sallusllo,
Ovidlo e tantos nutros. Nas mãos de Callmilii,
Cláudio. Noro, Domiciauo. Ilcgulo, alem du va-
rios, foi uma formidável machlna dc cimaga-
mento o dc sunpllclo. O ultimo do seu meca-
lilsiriò bo utllliiou para nügincntnr dosincsu-
ladamcntc a sua forliina. EstüVÚ no auge da
grandeza no dumluio do sanguinário Tihcrio,
chefiando çiitilo u fuiicciouur mi accusnção
quatro delatores ao mesmo tempo, como i.cou-
teceu com Scrlbmilus l.ibo, uma da» primei-ras vlcllmos do truculento lyraiinu.

E' esse tristíssimo regimoh (pie se procura
restaurar no Districto Federal. No dia se-
giiinlc ôiiücllò cm que puz a mi ns oceorren-
cias ligadas uo gabluoto d.» Inspector de cn-
sino profissional feminino, o Sr. Costa Leite
Já guindado ao posto do secretario do profoi-
to, chiqiturito o menino Fnblo Sodré, nu pre-sldoiicin do lia.-.co dc Auxilio ilnpido, dá mos-
Iras dn sua eompolcncla financeira, compare-
õeu furibündo ;i Directoria de lustrucção Mu-
liieipnl c de sobreüenho carregado, nr anicii-
ç.'idor, gesto enérgico, chi conlrnstò com a do-
cura do sc. traio, tão agrodnvel ús viuvas quelhe vão solicitar n graça de matricular os fi-
lhes nos cslnbclccimciitos dc ensino, andou
de mesa em mesa, a indagar quem o ousado
fornecedor de dados no signatário destas li-
nlias, proporcionando detalhe;-, compromcüc-
dores dn tra.iqiiillidadc do governador dn ci-
dade. E como resposta positiva nfio Óbtivcr.lic,
déiíiorndnmcnto entrou a palestrar con. um
funecionario da reparlição, confiando-lhe a
iricuhlbciiein ele j.ôr em movimento a frota
dos seus navios tle combate, ijue vae sair
dahi '.' Teremos pcsquizns de um novo "dõ-
lectivo", arvorado em ihvoslignilor "sul ge-neris", com poderes pnra proceder a um es-
nierillianicnto profícuo á descoberta almeja-
da, propenso a adoplar unia providencia ri-
goròsn, com elementos para servir de exem-
pio ? Vamos assistir á inimolaçuo de alguma
viclima iiiiióceritc '.' Chegará a vez da con-
qiiisla do logar dc secretario, do Sr. Rocha
Pastos, cuja retirada sc trama ?

Emquanto ahi ficam, estampadas em sua
singeleza, ris quatro expressivas interroga-
ções, aguardando a luz do futuro, reconheça-
mos a gloi-ia, para a administração do Dr.
Azevedo Sodré, dc cxhumar, de sepulchros
aiitiquissimos, a enhorte dos delatores, dc lão
retumbante lania nos nmliiusos tempos da ugi-
tada e dissoliila Roma.

Bricio Filho

-*9»»»
ERNESTO SOUZA

Pysp.cjisin. Uns digestões. In-
ii|ipótcntiii, ciixaipiccií, |i!ilpi-—iiicuòs. FigaJo. Into-liiius-

Deposito— Primeiro dc Março 11
«q-ea»—e-

Para a Cruz Vermelha
Portugueza

S. PAULO, 15 (A. A.) — Os feslivaes rea-
Usados em beneficio da Cruz Vermelha, Por-
tugueza produziram 20:000$, líquidos, emò fo
ram depositados no Hanco Ultramariuo.

VIAS URINARIAS
Syphilis. Moléstias das senhoras
Uí.treitiunciitos uretlu-acs (sem uperaçOes), gonor-
rhéas cliruuicas, cysiltcs, l.ydrucclcs, impotência,

e cspcimiitoirliéii.—Liiriiespccinl e rnpida pelu
Dit. CAETANO JOVINlí—Dns lias 11 e das iús5

Largo da Curiocn lo, sobrado

. 1CB» '

As vlcüKâsas m* trens
Duas mulheres

Caminho da Penha, onde reside, á rua da
Estação 58, a parda El vira Alvarenga; com 26
nnnos, solteira, ao passar peta estação de 'fria-
gem, caiu, ficando sob o trem, que lhe esma-
gou um pé.

Soccorrida pela Assistencia, foi internada nn
Santa Casa.

— A viuva Adelina Carrilho, hcspanhola, com
GO annos, residente no logar "Caroba", em
Campo Grande, entre esta estação e a de Au-
gnsto Vasconcellos, foi pilhada pelo trem S. S.
21, recebendo graves ferimentos.

A policia do 25" districto fcl-a transportar ;';
Assistencia c internar na Santa Casa.

V. B. COLEMAN participa a seus illustrcs
clientes que mudou o seu gabinete dentário
do prédio n. 100 da rua da Assembléa para o
dc n. 101, nn mesma rua.

Por actos de bravura!
NA BARHICADA...

Que ! enlão o soldado, um policial, ali, á sua
vista, sem respeitai' a sua patente, apezar de
estar á pniznua, eshofetcou uni cidadão ! Não.
Elle o prenderia. A delegacia era perto. Si o
soldado quhicsse "conhecer o páò pelo cascu",
a policia ajudaria o official.

— Eslá preso 1
O soldado olhou o homem, qub eslava uni

pouco "esquentado"-. Aliás, o soldado iMiiibem
eslava... Caminharam para o 17" districto.

Já na delegacia, o official, Samuel Pacheco
Miillevíil, o Samuel; como o conhecem na Ti-
jucá, valente cabo eleitoral, epie sc fazia uconi-
panliar dc uni ajudante, Hygino José Rosa, ini-
poz toda a sua autoridade ao soldado indisci-
pliiiado. E disse o diabo.

O soldado nlibrrcceu-se com nquillo c sacou
da pistola. A sala ficou deserta, só com o eom-
missòriõ, major Santos, isto mesmo um pouco
tremulo.'.. De um quarto ao lado, saiu uma voz:

—Prendam o homem ! Amarreni-n'o !
O soldado aquietou e foi preso para o seu

qu:-,i'tcl.
Tudo serenado, procuraram o official.
Primeiro uma cabeça livida, um busto, um

braço epic. láctea 6, debaixo da cama do com-
missario, saiu o Samuel... Depois, saiu o nju-
danlc. O soldado já estava até na solitária.

Mais tarde, há praça Sacnz Pena, cominen-
lava-se a bravura do valente cabo eleitoral,
que subjugara um soldado indisciplinado...• —nnr* -

ASSEMBLÉA 44
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TELEPHONE CENTRAL 5.7:15

O Dr. Arthur Neiva vae exer-
cer Importante missão em

S. Paulo
S. P.VFI.O, 15 (A. A.) — O Dr. Arthur

Neiva, do Instituto de Mniiguiiilios (l:";sa ca-
pitai, foi convidado para uma importante mis-
são pcio Departamento de llygicne de S. Paulo.
0 Dr. Neiva, epie estava em Buenos Aires,
prestando serviços ao Dcpalranienio Nacional
Argentino dc Ilygiérie, transinittiu a sua res-
posln, ücecilando o convite do governo pau-
lista, por intermédio do Dr. Octavio Veiga,
delegado dc S. Paulo ao Congresso Medico dc
Buenos Aires. O Dr. Arthur Neiva será dirc-
ttor dò serviço snnilnrio do Instituto de lly-
giene ou do Instituto Bacteriológico.

9
Do Sr. A. Caetano Coutinho recebemos a

seguinte carta :"8, Pedro de Aleniilnra, 12 de outubro dc
l!)l(i. — Sr. redactor da A NOITE — Rio dc
Janeiro. Saudações. — Venho fazer unia re
clamação a essa digna c independente folha,
sobre o desleixo dns nossas estradas de ferro.
Os Srs. P. Vaz dc Almeida éi C, droguistas
cm S. Paulo, despacharam, na estação de Nor-
le, a 1-1; de agosto, um volume; para a estação
de S. Pedro de Alcântara, na Estrada de Ferro
de Goyaz, via Sitio. Ora, esse volume, que de-
via levar, no máximo, 15 dias n chegar, nté
hoje ainda não veiu a seu destino. Pelo rc-
gulnmciltd das estradas, passados 00 dias, o
volume é considerado perdido; fnz-sc a rc-
clamação, lia muito papei, muita informação,
c, no final, dá tudo em nada,

Ha volumes sumidos ha dous nnnos, sem
que a estrada de ferro dè solução de qualquer
espécie. Não sabemos si a culpa da demora do
volume é da Central, da Oeste de Minas, oii
da Goyaz. Com u reclamação da A NOITE,'tal-
vez npporeçu o volume, ou declarem que está
perdido.

Espero que o Sr. redactor tomará cm consi-
deraeão o que peço, reclamando energicamente.
O volume tem h marca A. C. A. C. e o des-
paclio é n. 113, de 14 de agosto dc llllü. Grato,
sou seu assigiiantc c.admirador — A. Caetano
Coutinho."
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MISS CYCLONE
E OS SEUS

SETE PECCAPüS MORTAES
Cinc-comedia cm seis actos interpre-

tada pela endiabrada
Mlle. Suzanne cTArmelie

AaianSíã
Só no «ODEON» —

¦»aC4>fr**

Exposição de pintura Regina
Veiga—Maria Pardos

A exposição de pintura que neste momenlo
vem de ser inaugurada, collectanca dos trn-
balhos dns Exmas. Sras. DD. Maria Pardos
e Regina Veiga, discípulas elo professor llodol-
pho Amocdo, marcou rim verdadeiro aconlc-
cimento, pela revelação dos dotes artísticos
das duas exímias pintoras, laureadas cm Pa-
ris e nos nossos "salons".

A concorrência ii inauguração, além de se-
lecla foi numerosa.

Na Galeria Jorge, onde foi n mesma orgn-
nisada, figufam 111 quadros: CO de D. Regi-
na Veiga e 54 de D. Maria Pardos.

NO LYRICO
£*¦* *ip««tt.vftiaittt

1,1 D. Sendo antes de nisUllr limitem, no ve-
llio Thenlro l.yr!c(i, á "La Trnvlntn". ''.Mau!"
— seria nstiiu mio nio (luallllcarlnin i|iiiin*
to» conlieccSKein hoje, aqui, a terrível nrllgo
do critico da "Hevue des Deus Mondes" su-
luo a primeira ruprunciitncAo daquvlla (iporn
verdluna, no Tlicntro-ltalieu, do 1'arlii, em de-
xinil.ru ile 1HÜII. .Huuilo, semato o compotente,
mas soffrendo da iniilentln coniuiuiu nos crltl-
cos prufluiliiiinr» — escenso de "eoiupcteneln",
esteve então para rom o compositor de "Na-
liucco" de uma exigência atros, "l.n Travln-
nl" fdrn, pnra cumvçnr, uma "uouvenuto pi-
quanti'" que n direcçiin du referido tlienlru
tinha "en reserve pour frappei' uu coup de-
clsit hiir eelto pnrlluu três noinhrci. .c d.i pu-
hllc nnrlslen qui irueeeiitu In musique dc M,
Vcr.li, que cm.me uu pis nller de IMuclémcn-
ee des tcinps"... E Sendo desenvolveu dahi
nor (1'avnnio, uma critica á "l.n Travlaln". II-
incito o partitura, na qual não deixou ii mar-
gem tudo aqtilllu «iih-, cm iniulca, flzciu mal
aos ouvidos de Pcrgi.lcse, Ciinaroeii, Palslcllo
e lloüsinl,., Mas não comecem n lorcor o na-
ri/, us npalx.mntl.iii vcrdliiiins, poi'(|U0 não vou
continuar a trazer para o meio destas ns all.is
Justas considerações du critico que lauto mal
quiz ii Vcrdl e, mnl.s, a Uerllos", a o "viilgum
l.eccus", vale ponderar, aluda não chegou n
conipiclicndcr o bello du musica do moiliu
de "l.éllu". Sendo, culretnuto, deve de ser
limlira.l.i ainda uma vez aqui, porque n mu!-
tidão q.'c enchia u '.ala do l.yrleo, hontem, co-
mo no Tlicatrc-ltalicn, em lil.lil, offerccla um
espectaculo mnls curioso <!<» que amiollo quu
se passava oni scena. Os "soiristas1, s>i os Já
tlvcssoiiios dc verdade, teriam hoje iimplo
campo liara hclllssinut chronica, dizendo da
assistência ii ultima representação dc "l„i
Traviatu", no Rio... E o que fizeram, então,
cm scena, a Sra. Maria Durrleiitos e ns Srs.
Tito Scliipa e Crnbhé não foi lú parn sc elo-
ginr sem reserva. Haverá Irreverência cm dl-
zer que a celebre "dlvn" hcspanhola longe
ficou dc ser a amorosa tísica Violeta Valcry,
do lihretto do Sr. Plave, ou a Margucrlttc Cau-
thicr, dc Dumas fils '.' A Sr:., llarricntns é, de
feito, uma extraordinária cantora e mos-
troii-n na arla final do primeiro acto c, antes,
no duo com Alfredo: "()h! àuioro mistério-
so"... Tamliem no ultimo aclo .seu trabalho
hem mereceu os npplnusos que sc lhe .segui-
ram. partidos dc todos os cantos do theatro.
O Alfredo o o GcrrilOIlt dos Sn, Schipa o
Crnbhé, respectivamente, não agradaram co-
nu. era ds esperar, Incs os foros artísticos de
ambos esses artistas, sobretudo do fino cau-
tbr que é o harytono belga. A orchestra, com
os nossos músicos e sol» a gerencia dõ mães-
tro Xavier Lcroux, andou como :i lhe não
fosse familiar n parlllura de "l.n Traviala".,.
Os coros desvalorizados c os scenarios apro-
veitados dc outras operas. — E. Dc M.

¦ *•» .

A direciora da escoln Pareto, D. I.nvinia dc
Oliveira IC. Durin, proferiu hontem, níinivcr-
shrio do Dr. 1'nrcio Junior, pcrnnlo as cina-
ses reunidas, ns scguiiiiòs palavras, em liòme-
nagem uo patrono daquclla caia dc ensino:"Segundo determinação de lei vigente do
ensino municipal, o patrono dc cada escola de-
ve receber a homenagem delia no seu dia mi-
Inlicio, Venho cumprir ncslc recinto as dis-
posições da lei ás quues se juntam os impul-
sos do recotiheeinieno geral. O patrono da cs-
cola Pareto é o Dr. João Vietorio Pareto Ju-
nior, que n doou á Municipalidade, c cujo an-
niversarin nalalicio passa hoje.Ha sempre nn-
tural constrai.Rinicnto cm elogiar vivos, não
pareça o louvor lisonja. Mas, com rigorosa
justiça, devo dizer ás meninas e meninos des-
ta escola, que ao Dr. Pareto Junior devem n
casa que os abriga, que us instruc c sob cujo
teclo apromplam futuros. Além disso, o Dr.
Parelo Junior tem sempre cuidado dn escola
que offcreçcu com o maior carinho, a maior
solicitude, concertando-a, orhando-a de seu
bolso. E' novo titulo á estima e á gratidão
geral. A dádiva e o carinho bastam pnra rc-
cominendnl-o como um benemérito da instru-
cção primaria em geral, e desta escola cm par-
tieular". - -ur t

Que linda morte!
COM I4I ANNOS!

Já estava muito velho. Ha cento c quarenta
c um annos, quasi século c meio, que Jor.é
Fernandes Guimarães, o "velhinho", como o
chamavam irs mais Íntimos, vivia sobre a ter-
rn e, digamos de passagem, não pensava cm
morrer nem queria que lhe falassem cm tal
cousa.

Aqui chegado, aos 21 annos, já havia, cm
Portugal, sua terra natal, prestado serviços
militares. Aos 17 annos tinha sido surpreso
com ii revolta ela "Maria da Fonte", lendo
se batido ao lado de seu rei: Muilas mortes
dizia ellc ter feito contra a sua vontade, mas
não sentia nenhum remorso, porque a isso
era obrigado.

Com a cdade de oileula e cinco annos, quan-do já o inverno ela existência uáo mais que-ria elcixal-o, abandonou o seu único officio,
até então único aprendido, o dc sapateiro. Já
não tinha forças pnrn bater sola desde queraiava o dia nté :i noite.

Não tendo habilitações para outro serviço,
o velhinho Guimarães foi ser encarregado da
limpeza da casa commercial dc Custodio Fer-
nandes & C, á rua dos Ourives.

O tempo, entretanto, continuou a passar c,
dia a dia, anno para nnno, emquanto a sua
edade ia nugmentaiido, ns suas forças iam
diminuindo. Por ultimo o seu único trbalho
nnquclla casa commercial era tratar dos pas-sariiiliòs.

Ha dous annos que o velhinho Guimarães
deixou de comparecer á casa dos patrões; cs-
tes, entretanto, num gesto de generosidade,
conlinunrnni a lhe dispensar uma pensãomensal.

De uma resistência assombrosa, o velhinho,
eomqiianto já não pudesse andar, conservava
ainda a memória incida e vista perfeita; Não
tinha enfermidade alguma. Nestes últimos
tempos ellc já não se deitava, a única posição
que lhe era commodn era sentado, curvado o
dorso para a frente, encnraeoludo eomo um
caramujo. A sua pelle elcsprcgiiva-se-lhc do
corpo, que não produzia outra. Os seus tres
últimos dias foram dc perfeita infantilidade.'
Era uma creança perfeita, a fazer graças paraellc próprio rir.

O seu óbito verificou-se hontem, cm uma
modesta casinha dn rua Frei Caneca n. 420,
onde residia em companhia de sua filha Cia-ra Vargas, com quem vivia ha longo tempo.
Sua esposa, Jonqüinn Condida, morrera ha
pouco, com n bagatella de !)4 annos.

A tratar dc passarinhos e a brincar comocreança...
Oue linda morte !

animador estado das nossas lavoura
c;a ».e ." c« ft ç;.a..b í ...s. * a' â & tf si
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iCafê.

Arroz

UUhc

.'XarctUif , » * *£• •«,

1914. í
sacepo Peso >• fc

36.936

4.52?

1.947

122.228

C.I.AT.0UÜ

«71.320
rUÔ.820

1.333.720

oaccos
1915.

peso.

100.742-

35.014
•"690

12^730

a. 412

6.644,520 f 77,096

2.100.840

V41.400
"763.800

ouceoa
i.9iõ..•>

80.745

24.072

11.355

10,961

4.625.760

3.032.940

^ .444.380,

681.300

983.71S

Quadro demonstrativo do movimento da Marítima, nos mezes deaqosto de if)t.f, iqi5 c ígiff
O quadro acima é como que uma nota

oplimista em meio do pessimismo avassalla-
dor que nos domina aclu.ilmente. Ao par
do grande incremento que s,-> nota dns xar-
quciidas no interior, cm Minas principal-
mente, ha também relativo attgnicritõ dh
proiluegâo dc outros ecucros, E' que a li-

voura pelos Estados do interior também sc
desenvolve. (Juanto á renda, ao dinheiro
que lem entrado para os cofres públicos
houve, no mez passado, a seguinte, n:t cila-
da estação, comparada com !.s de egual mez
dos annos de 1914 e 1915. No primeiro anno,
a renda foi: «tíhortácão. ÍIG7:II!)7S100: im-

1015,-'>.vrírr.''.
e neste nnno,
O augmento c

portação, 43G:46G$400. Em
ül(i:269S700 e 668:1018720
940:9038400 e 949.:307$300. , vsensível. Forani estns ns netas, de bastanteinteresse, que, a nosso pedido, nos forneceu
o agente da eslacão Maritima, Sr. Gunlbciío
Gomes. ...

0 MERCADO D£ CARNE VERDE
No matadouro de Bania Cri.»
Al.uli.l.is lioje; :,„l icc, 00 P01C0S. It eiN 1noiros o 4(1 vltello». ' "r' a
Miuvli.»iii.">: .iandido E. de Mello, :... , ,p.i Duriili k C„ II r.i A. Mcdei a V00 r.| l.ium & Filhos. 411 r„ \2 p. « a ¦!

1'ranclseo V, üoularl, 63 r., 10 p, e n í
J.iã.i 1'luiculii do Alii-ii, 30 r.: Olivein i '
mãos & C„ 110 r„ y« p,*c 4 v.: DnJHo;l£vare», II r. u ilo v.i (i, du* llelnlhlitai nr.i 1'ortlnhn A t:„ y.'l r.j líilgard .l .\/'-.l.,du, SM r.i Norberto llorís, :i r.| f. p ...
(Hlvclrn & C„ 41 r.j I-ernnndis \ Mir'™ «des, II p.i Augusto M, da Multa, 68 r. e U i, 'i
Aloxnnilro V, Sobrinho, 3 p.i Sobreira i: i" Ií
II rezes. 'I

Forani rejeitados: 6 r., í. p. » jj v,
Forniu Vfllidlilosi 21 IISI r, com &„',oi) i.»...
Slueli: tliuidldi) li. de Mello. )7.", P(! r,^",9,?

Si C„ SlOíli A. Mendes ,^ C„ 11581 l.in.VÀ ià'
lhos, !!!II| Eiiii.clsci» V, Goulart. .VIL,."
dos HctuMilnln», 41: João IMinenln (|(. i|'m„'.'
23.),' Oliveira Irmãos íí. C, IÍ2H; llnslllo ?»'vares, 50j 1'orllnlio Si (!„ '.'io; l-:.i -,t«» ,.'"
Azevedo, 131) Norberto llrrt/, iii;• .xmaSz
M. dn M.itln, lül: F. P. do olheira & Cm,
Sobreira »»i; C, 117. Total, 3.810. 

'" • '
No entreposto do 8, DIoro
O Irem chegou il hora.
Vendidos: 601 12 r.. Cl p„ 11 e c ft v aOh preços foram os seguintes! rezei d* 1Ç7IH) u 8820; porcos, u 1>í|iiii; carnrlraS I m2Í0U0; vltelliis, de 8N00 n >;W0, ' j
No mntndouro da Penha
Abatidas lioje 10 rezes.
Carne» congelada»

Caldeira & Filhos abateram hontem F.O r*«es jiara a exportação e uma pnra o conni.mo desta capital. Dns doslinadas Á cxtiorls.
ção foi rejeitada uniu,

i ma» .-.— - __

lilmpador o polldor universal

EM TODA A PARTfe §

CMBi FBSll
MISSAS

Ites.iin-sc aiuanliã :
D. Jonqüinn Ferreira dc Lemos rrnnca li9 1,2, na egreja da liiimaciilada Conceição irun (ieneral Câmara; D. Usmcrnldinn de Ma'..tos 1'onscca (Santa), ãs 9 1;2, j.a egreja do .\,S. da Conceição c Doa Multe, á rua do llosn.

no; u, Aiiionin U'inicrs, ás v l1'.', na cgreji
dn Carmo; Alipio Pereira de Mello, ás 9 niegreja do Sagrado Coração de Jesus na cs.hição da Piedade; D. Maria Azevedo Alves, ái/ F2 na mesnia: caniláo Dr. Arthur 1'i'nla
Vieira, as 9, na Candelária; I). America Cnini
pos Uorgcs da Costa, ás 9 1|2, na incsnui; I),
Antonia de Castro Netto Montenegro, ás y ;j
c ás 30, na egreja de S. Francisco de 1'uiI.í;
marechal Dr. Jcrohymo Rodrigues de Mom«
Jardim, ás 9 1|2, na mesma; 1). Maria J.uizj
Werneeli. Moreira, As 9, na mesma; Dr. J.uii
tle Carvalho c Mello, ás !> 1!'.', na mesma: Ali
gusli. Sampaio I.eite, ús 9, ria mesma; Sfartf
i.ii'.io Duarte Pereira da Silva, ás 9, ua me*mn; Paulo Pyrrliò, ás 9, na matriz de SãiiChrislovão; Antônio Comes barreira, ás fl na
íi.ntru dn Gloria; D. Hilda de Almeida 1,'cilo
(íiiiinarae.-,. ás 9 1|2, nn mesma; coronel limo-
cei.cio llencdicto Ferraz, ás 9 112, na Cruz du»
Militares; Manoel de Paiva Direito, ás í! I i nj
matri/. ela Luz. á rua D. Anua Neryj D. Cilii-dida l.uiza de Mattos, ás 8, na matriz de Siinlq
Anua; D. Isabel Maria da Conceição, ás !), ..j
mesma; D. Pohicena Dins elo Domsucccsso
(Tala), ás 9, na capella de S. José, no Andina.
h\ ; 1). Carolina Moreira dos Santos, ás lü ni
matriz do Engenho Velho; D. Pepa Sãnde Pc]
res, ás 9, na matriz elo Sacramento; D. C.cciJ
lia ifncobscn, ás 9, hn matriz de S. Lourcnçó.f
eni .Nictheroy; D. Catliariua Cohti Ferrari, ái
Ü 1J2, na matriz dc S. João Bnnlistn da Lagoa,

ENTERROS

Foram sepultados hojet
No cemitério de S. Francisco Xavier: P.i|.

myra da Conceição, rua Dr. Aristides l.obi
n. 216; Edgnrd François, rua Scnlior dos Poi.
sos n. 82; Nncr.iia, filha dc Antônio de Pltij
Carviillio, rua Clarimundo de Mello n, 30'J(
Adriano dc Oliveira, filho de Manoel de 01!'
veira Beltrão, rua S. Carlos n. 40; Cyro, íii
llio de Antônio Fernandes, rua Argentim
n, 32; Francisco Menezes Machado, rua Car-
los Gomes ni 85; Judith dc Oliveira I3:isto,
rua Monle Alvcrne n. 112; Carlos Arlhur
Cosia, rua Monte Alegre u. 17; Odalio, ii-
üio de Job Leite Sampaio, rua ela Hnrmònii
ii; 58; Ary, filho dc José Pires Bastos boulí-
vard 2S ele Setembro ií. 287; Fiorisbclla, fillii
de Manoel Lopes Soeiro, rua Cnmerino n. 85—No cemitério de S. João Baptista: Geor
girin Rosa Dias, rua Tavares Bastos n, lli;
Fciieidadc da Silva Santos, rua Joaquim Si!
va n. 111; José, filho de Maria José de As-
sis, rua Marque;: de S. Vicente n. 92; Hostil
da Francisco de Miranda, rua da Gamboa
n. 159; Unibelin.i Augusta ele Burros Piraérf
tel, rua Carolina Monteiro n. 44; líaul Au
gusto ela Rocha, Hospital ela S. Portugueza
de Beneficência; Jorge, filho de João dos
Santos Bittencourt, rua 28 de Agosto n. 28S;
Nicoláo Gõhzalez Jaen, Hospital da Miseri-
cordia; Jovenilhn Corrêa Barbosa, run Maria
Ainclia n. 9; Maria Hcrculana ela Silva, r,'i
das Palmeiras n, 55.

—No cemitério ela Penitencia: José An!*
nio Ferreira, rua Senador Pompcu n, 121—Henlisam-se amanhã os seguintes pnra l
cemitério de S. Francisco Xavier: Mnrin Cia-
rã ele Lima, ás 9, da rua Magalhães (insiro
n. 137; Zelin, filha de Carlos de l.ino Olireli
ra, ás 9, da rua Conde de Loopoidina, 47,

i

I I

Um transporte dc guerrainglez
Entrou pela manhã em nosso porln o crí-l

zador transporte da Marinha britannica "Ala-
cedouia".

0 estado lastimadas
âas ruas do

_ O Sr. prefeito visitou ha dias o Meyer, e M
jernaes, noticinndo-o, disseram que S, Esi
tora verificar "dc visu" ns necessidades ninji
urgentes do populoso subúrbio, como os ontroí
abandonado por completo pelos poderes mti-
nicipaes. O Sr. Sodré não quiz, porem, fugií
ao convite dos políticos do Meyer pnra visi-
tiil-o e se animou a deixar as coinniodidades, I
conforto dc seu gabinete de trabalho e trnns-
portar-se até aquella estação, onde o recebi-
ram com festas, discursos, ele.li não sc pode dizer epie o Mcvcr niio lü'
crou; lucrou e muito ! Vae ser dotado di u«
jardim^ publico, semelhante aos dos bairro!'chies'*... Essc.o melhoramento mais lirgW
le, inadiável mesmo, talvez o único de que. i*
ha negar, precisava a capital dos suburDio3'
Quanto a ruas esburacadas, terrenos pântano-sos, focos de mosquitos c miasmas, isto nil
tem importância; pode ficar para depois...Mesmo porque o Sr. Sodré não se animou.»andar nm pouquinho, estender a sua inspecí*a parte alta daqucllc subúrbio e iis ruas ¥<
ficam a esquerda da estação. A de Dius ».'
C-.-nz, por exemplo, onde se encontram os W'1
lhores prédios, está ninda com o seu calçam*
to de vinte imnos atrás, cheio de buracos, "F
nos dias chuvosos sc transformam em veiw'
teiros lagos. A rua Jacintho, perpcudiciilai»de Lopes da Cruz, tem ria confluência com ei"
um pântano que é o maior supplicio para «'
moradores das suas ir.imcdiações, tal n V<ftidndc de mosipiistos dc que é foco. Assim,!*das as outras ruas : sem calçameuto, iriãl ||J'
tadas, abandonadas por completo. .,

Parn Uni iidniiiiíslratlbr como o Sr. SoiW
nao fica bem tratar dessas cousinlias de W
nada.,t

K'1H
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Completa o prógramnia o film colorido em um acto
A noiva, de Villares

_ ¦Cg-
Soberba

Consultório Medico
•H-

(Sé se responde a cartas asslgnadas com iniciaes)
B. A. lt. sm TnJceçOoi hypodormlcas do orno-rn".",m' í0.1'1 •*¦•]"¥«••. »'¦» n«"« eslerlIlHudu o hl-illMllliiia) n 0','n. Tem a vantagem sobre nmlrcniillnii «le mio ter a menor Iiiriuciiclu «o»lim o coração,
N. II. 0. N, II. 0. - E' multa Inngn amui carta,
n V; '\: '!• "" pn,,e v,l'! M>1'1' nllontllilM.».. H. l*. L. — 1'.' natural esse estado, me-' o dos nrnrlos, Appllcaçoos quentes o ro

, ._____._,....,....

àççjq dramática da Eclaii-film II

Football
Navarro F. C.

A directoria desle elnh nrganisa actunlmen-
te um progrnminà do festival que deverá ser
ciimpiidoiio eine Elegante, era beneficio elos
corres soéines do club.

Além «Ia parle cineinalographica haverá
umn tl.catral, em que tomarão parto diversos«.¦""'"res.

NO ESTADO DO RIO
Riachuelo X X. P. T. O.

Conforme niinuncliimos, renlisou-se na ei-
dade de Siipucaia, na ultima quinta-feira,tuna interessante festa sportivn, terininntlie(om o matcli entre os clubs acima. O jogoele football, que foi n numero ninis apreciáveldn tarde dc sport, transformou-se nu mu pe-Jeju forte e cheia de la.icos emocionantes, ter-iniiinudo com a victoria elo X. I'. T. (). pelofeore de ¦'! a '2. A? noite, em Snpuenia, houveum espectaculo eni homenagem no Rinchue-
In, promotor da fesln, lerminnndo por ii.noanimada "Soiréc"-. O.s teams disputantes i.s-tnvam assim organisados:

Vencedor: Oscar, Moraes e Américo. Gnbl-no, Villiis olhis (cup. ) e Nilo, e Dillo, Montei-io, Paulo, Carlos c Ar.V.
Vencido: Humberto", Periclès c Laiirindo,Mendes, Octavio (eap.i e Pereira, c Costa, TuI-Jio, Brandão, Cnrlito e Norte.

1 ***¦*•

Dr. Eút>;n v A l)í'.íii f cs TrSÈÍ
pelo Pneumolhorax
horas.

Uma fabrica de tecidos
incendiada

MACEIÓ', 15 (A. A.) - Hontem, A lorde,deçliiròii-so incêndio nn fabrica de tecidos'Progresso"; de Rio Largo, seguindo para nlin secretario do Interior e; os directores dn fa-hr.cn, que, segundo consta, está segurada
Çimipanhia North Insurance.

m***

nos , ^ , . .,„.„,, ,pouso ií indo quanto '¦óWtro1-lnni'.,!iiemWomõi
no seu caso.

M. O. [j. R, N. A. — Suspenda todos es»sos remédios, vo pussar uns tempos no in-lerlor.
„S: 7' i?' '!° 9- r Tftmc'no «««iinwo'. umcomprimido do fucolaxlim.

» \" v ']? A- ~" Nl'" •'•• '•', *!"«•
.ii" i* ' •"• ^' ••• '•• ~" Nfio «'• uma ar-IIMil do palco que nos escreve'.' Por muitoirlslc (|lia sejn .. seu estado d'aliim. i precisodizer qne hn nisso Indo uma grande rolliilin-rnçoo da M,ii faulnsin «> .1.. mui Inlolllgoiicln..\s noiies mal durmldns o as mas dlgoslfiosquasi fazem o resto. A bem poíico, lalvcz, sereduza o verdadeiro mal. Procuro niudiir do«lima. VA passar uns tampos cm S. Paulo oucm lliicnns Aires. Nilo tniiio ninis esses re-médios terríveis. Basta pincelar, nn esfregarcom um lenço, uni pouco de Coriflnn ua re»Riflo frontal e lerA uma impressão do fresconiiroihivcl, por muitas horas. R {• preciso prin-clnnhneiilc coragem ti.i vi.lu,.1. O. R. ¦- Tome umn série do duchaescossezas. alguns choques clcclrlcos"pouco dc illeln"...

S. A. N. T a. __ n.ins, no deilar-scII. M. — Não ha no II in
1. S. M. da S. -
V, A. S. T. —

caixas
'/'.' ')' í'.- "~ '•' Preciso exame,(5. A. N. (.:. A. I). a.

nao se podNOITE"...
niedie'.). R!

V. T. X

e um

Não hn dc que.
. Cltòblol — Umasem injereões hypodciunicns.

duas

nn

Morre o director da E. F. de
Bragança

BELE'M, 15 (A. A.) — Falieceu anlc-hontcmo engenheiro Sá Pereira, director «Ia Estradtlde l-.erro «lc Bragança e elo Curro-Modelo, vi-climtido por unia lesão intestinal orgânica.

Doenças do apparelho dlges-ílvo e do svs.ema nervoso. —
Kalos X* — üp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. José, 59, de 2 ás 4.

«MB»

Rua S. José 10G, ás -

Um Congresso Medico em
Pernambuco

RECIFE, 15 (A. A.) - O Congresso Medi-eo, cm sessão preparatória, elegeu seu presi-dente de honra o governador do Eslndo o pre-sielenlc cffectivo o Dr. Arnobio Mnrqucs. Ainsliilliiçiio do Congresso lera logar hoje, nolhenlro Pnrqiie. A imprensa publica ihinucio-sns nolicins necrei. elo Congresso, que, «ladoo elevado numero de. ndhcsõcs c lheses npresen-liiclns, proinelle reveslir-se dc um cunho alta"-mente, significativo. O governo do Estudo tem
prestigiado o. Congresso, moral c material-
mente.
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Interpretes: Yole Btirlíni, Leo-
polclo Fróes, Maria Jieis, Ga-
briella Montani, Eüricò Braga,
Mlle. Gautliiers, Miss Rosaíie.
— Autor: Dr. Oscar Lopes.
—Operador: Paulino Botelho.
—Misc-en-scène: L. de Barros.
Acção: Rio dc Janeiro-Actualidade U O
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S OMS A,ESTE TRABALHO
REVELARÁ NO SEU CONJUNCTO
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Um "Empvcmn"
curar, cvldenlenicnto, pela "A

A senhora, naturalmente, tem seua este que se deve confiar.
,. ..„'"¦"" Borato dc soei:., Snllc.vlalo deRO(lio,_mi J grniiumns: Hydrolnlo de louro-ee-rçja, iifl eenl.mclros cúbicos; Dccaclo «le fo-lhas dc malva, 250 oenlimetros cúbicos. Pnranppl.i-iirseis vezes por «lia (molhando um poli-nn o deiJtnndo-o nlgnm tompo no lognr do In-cominodo).

A- ''.. — E' preciso exnmc.
II. R. M. B. - l.lem.
B. It. A. '/,. I. \j — Anles dns refeições(levo tomar vinte gol ias nó primeiro dia «¦depois ir migmchtnrido uma gollu por dia,no chegar a trinta gotlas «Io seguinte reine-(fio o, depois parar, oscrnvcndo-nns «lc novo :l.nli.ra «le quinqnina. «lila de gcncinna, ditadc bnd.nini. nn 10 cranimas; dita tle noz-vn»tnlcn; B grnmmns. Essas gotlns sc tomam emuni pouco «íngua, vinte minutos antes «Ia en-n.ldn. Acabando «le comer deve tomar umacápsula desle outro remédio: Relol, Carvãoele llclloe, Carbonato dev iringnesin. Barro

preparado, ufl 'J5 centigrnmnios. Oevc ciiidnVmuito dos denlcs, miais do que o senhor pe»-sn: raspar a Ungun dc manhã o i\ noite. Dc-
pois dc raspal-a, lavar n bocc.i com: llydro-lat ode cnnelln, Alcnolnto de hnrlelã, Sfl 250
grnninins; Chlornrclo dc cnl recente, 2 grnm-mns. Meio copo desse remédio sc mistura cmmeio copo «Íngua morna pnra gargare.jnr.L. U. C. I. A. — Pnra a anemia seria cx-ccllenle o uso do nrseniato dc ferro, n.ns é
preciso saber si n senhora tem, realmenteanemia, e si e". só anemia...

0. II. I. S^ — Prôcure-hoSi
E. E. —- Não «'¦ cnso para simples conselhos.Í-. necessário nssislcnc]n medica direela.
M. S. \r. X. — \'ão elnnios opinião sobredrngns nnmuicindas pelas "reclames".
M. T. dc A. — Enxofre Invado, !>0 centi

granimos: Rhuibnrho eni pó. 20 cohtigrani-mos; Scnnc cm pó, 15 ccnllgrammòs. Pnrn umacapsnln: mande fazer 12. Tome. duns por din.
C, If. A. 1. I!. — Illdrolnto dc cnncllá, Alço-nlnlo dc hortclã, ãã 25(1 grunwnas; Cl.lorureto

de cnl recente, 2 grâmhiíis: Agllnr na ocensino dc usnl-.i. Meio copo desse remédio cm
meio copo dágua .morna para gnririireinr.lt. O. S. Aí (Cnxanibii') — Hn mil formu-
Ins. nno uma. Mns tombem ha mil causas que
podem (lelermiiinr esse symplomn...

V. U. R. — Sul it (usnr esse. remédio dc
accordo cran ns inslrueções que o ncompa-
nliiiinl.

P. R. M. -- Xão ha dc que.S. - Idem. ri-
R. 0. M. — Prorurc-nor,. ' "' •
M. R. O. L, — E' preciso exame.
C. R. .1. do A. — Tintura «le enpsicuim

niimin), .1 grnminas; Espirito dc Sylvin, XXX
goltns; Olyccrinii, 5 grnniimns; Infusn de cns-
cnrilhn, 70 graimmns, No mómciiio dc senlir
aquella "vontade"... tome umn colher deste
remédio.

1/. O. L. A. —. E' neecssnrio o exame: dc
que natureza serii essa lesão?...

F. O. R. T. U. X. A. — Cosnprina, 25
ceiiljgranimos: pura uma cápsula, mande fa-
zer 9. Tome ÍI por din.

E. L, -- Um tratamento completo dc lodo-
acclonn: o resultado é infnllivei!

L. A. C. L, — Procure-nos.
.1. Cx. .1. -- Idem.
V. S. 13. R. — Naphiol cnmphorndo, Re-

sorsinn, Aeyelo snlieylico, ãã 1 grnmina; Amv-
lo, Enxofre precipitado, Sabão prelo, Vrisoli-
na. ãã 5 grammas. Appliqnc isso á noile c
deixe-o ficar nn logar uma horn.

O. A. — Fnçh-nos procurar por seu marido.
fi. R, A. T. A. —- Não liai de que,
P. O. L. — O mercúrio não é indicado nn

seu caso: cllc tem ncção deletéria sobre o
nervo óptico.

15. A. R. —' Banhos tle assento em umn
bacia onde tenha dissolvido umn granimõ «le
pcrmhngnnntó de potássio, cin seis litros ela-
gt.a fervida, resfriada, mns não de todo: «leve
ser bem quente ainda pnra o banho. Tres
vezes por dia.

R. D. — Pnra n limpeza geral vide. res-
posta a B. A. II. — Vida ao ar livre, banhos

cmulsão dc Scott, xarope íodo-tan-de mar
nico.

S. A. R. dc O. — Biearhonnto de sódio,
Enxofre sublimado e lavado, ãã ilfl cenligraon-
•mos. Pnrn umn cápsula; Tome umn cin coda
refeição. Recorrer ns vnccinns de. Wrigl.t. In-

l'ii«p Isso duns vezes, Depois de oito dias,llICa il.je.li.i' 50 111illn.es,
Pi 0. M. II, - Xão lia de que.0. Mi A. T. — Idem, Esse Incnmmndo

porem, ainda vm« voltar, Deve conlliniiir nhi»dn uni1 pouco com o Iratmiifiilo.
A. II, N, — Procuro.nos, ; ,.1,. A. C. O. II, - Idem.
K. I, S. — Confcssnínos níío cnlcndcr asua Iclrn.
I*. <). II. li. U. — Nfio t só pnra rico qneIm moilcos. A suliiiiirietii.il,. humana ei gruii-(le. Pois não; min ha duvidai
M. V, I., A. — Unia extraordinária força(IO vonlade. Mude-se, o mude de ambiente.Parn so curar dos effeilns,— purgantes fre»quentes, «Jiiranlo dons iiíozes, Procure passardmis o mais «lias ehí Jejum. E' possível, sitiver firmeza de esprrllo,
K. O. P, II, — Xão enlendeiuos o russo;

Podo escrever em rrnn.-e/, liiülez, hespnnhiil,iiaiiiiiin, siiiiH. conhecer o porttiguoz,!•'. Q, X. - Suspenda essas drogas I Vá
passar un*. loinpns un roça.

A. V. S, — Pmc.ire-i.i.s.
X. li. M. 0, — Produzem: mas não sc

pnde confiar só nesse remédio, e>i|n repetiçãolimito freqüento, pudera trazer sérios Incon'vcnieutcs, como verificamos, pessoalmente;quando tomávamos ns observações pura anossa lliese', feil nsnhra esse assumplo,A. S. S. S. — II fniil elro un peu plusInconlíjuo... duns Phlsloiro.
S. \. I,. A. — As lavagens com o perman-ganato «levem ser mornas, com ngua fervida.As soluções fracas: chi meio liln. do agiu.apenas alguns crystnes desse reincdló. UmasIres vezes por dia. 0 remédio «leve penetrar110 iulcrioi-.
F. A. fi. A. -- Níío quererrt que lhe envie-mns também, pelo "Consultório d"'A NOITE"

11111 cnvnllinhó pnrn o senhor passear?•f. A. T. G. e .1. P. T. C. - E* precisoexame.
_Y' ~- Appliqnc: Ácido snlieylico 1 gramma;Collodion, 10 grnm.iins.

1. X. .1. 15. G. C. A. O. - r: muito lon-
gn a sua carta: 10 paginas,.. Resuma um
pouco c torne a escrever.

R. M. T. — Procure-nos.
S. li. M. P. n. E. M. 1. n. _- isso não .'•cxiielo. As «h.ns moléstias são dc entidadescnmplçtnihcnlò diversas. E' possível que te-nlin ns duns; mns sem derivar uma «Ia outra.
," P' " *N'!'° & t'ns" P:,l';i SQ responder

pelo Jornal.
.1. Ii. 2. — Lavar em sublimado corrosivo

a lim por mil Ires vezes por din. Depois deciiiln lavagem pqr-Jho òin cima 11111 pouco tleilermnlol. Tome. cuidndn com ns consequon-rins.
S, O. — O senhor d curandeiro. não (¦'}

V, quer tratar os seus ilocntes pelo "Cônsul-
lorio d'"A XOITE"!... Diga ;, esse pobre
homem que so recolha no hospital dos !.n-
Wirós o deixe dc " engazopn.menlos"! Xcmvocê, nem eu, e nem ninguém cura isso porora.

V. I.. O. R. — Xão ha remédio própria-mente para is.«n. E' preciso boa hygiene, lc-vnr a menina' nos banhos de mar. dar-lhe 11111
pouco dc Emulsão dc Scott. li si isso tudo fa-llií.r: o exame dc uni bom cirurgião.

L. '/.. M. — Mande examinar o sangue.-
M. A. M. F. — Procure-nos.
A. «lc M. - Quando tiver vonlade... to-me ninas colheres desle remédio: Tintura tlecapsieiim anniiin W gr., Espirito dc Svlvio\X\ gotlas, Glyccrina 5 gr., Infuso de casca-rillia 70 gr.S. Ar, — E' preciso exame.
A. S. ]',. — l'in;i serie de üO injecções denrseninto dc ferro solúvel.
S. Jl. c M. Ii. — E' preciso exame.C. O. R. A. fj. I. A. — Lavagens quen-lcs com: Pnrmn.ignnalo ele polnssio 1 gr.,Água fervida 12 litros. Tres vezes pnr dia.Repouso «• applicações quentes externamente.1. II. li. T. O. — O senhor está 110 seu

paiz e pode ir cm toda a parle. Xão sc devialer f rei irado por ler encontrado "gente de lu-xo . Deve voltar, fazemos questão disso.1 ara consultório medico não hn gente dc luxo.K. C. T. — En. Oulras cidades seriam nsautoridades snnitarias, «lc um indo, c n orgaiíi-saçiio proletária, do outro, não pcrniiltir queuma pessoa tle sua cdado trabalhasse 24 ho-rns seguidas, pnrn descansai' oulras 21 horas!Isso é bárbaro! Como não tem outro meio tlevida, continuo nlé achal-ò. Mns abandone o
çnje.i O exercício faz bem a um organismonno cansado como o seu.

A. F. R. F. R. — E' preciso exame.-
C. 0. L. M. — Xão hn ele que.1'. S. ele A. — Xão se pode dizer cousa oi-

guina sem sc ver o doente.
F. L. O. R. I. O. — Uma serie dc inje-cçoes ínercurincs.
lt. AI. 0. li. — Si isso fosse nssim não ha-veria profissão mais fneil do que a do medi-co. Esse cnvnlheiro que continue a fazer is-so: E! com n policia!
A. X. I). A. L. u. 7.. A. — Pnra a pri-mera pergunta, vide resposta a A. de Aí.; pnrno resto, ú prudente tomar algumas injecçõestle mercúrio...
F. de F. A. ¦— Ácido borico e Amvlo ãã 1

gr., Vn se li na ilO gr, ' '
P. R. AI; — Não lia dc que: não sc in-conimode.
C. 0. R. D. E. L". T. A. - (Primeira:ha duns Cordel ms) — Confiar o cnso n seus

pites: pode haver conseqüências muito serias cmedidas que só elles podem tomar bastam
pnra evitar o possível desastre.

Ç. O. R. I). li. L. I. a. (Segunda) —
ln vez se trate do caso passível de operação.A. N. I. F. — li' preciso exame.

G. A. N. P. — Idem.
_.7. ,1. AI. B. — Trnln-sc «le umn perturba-çao vnso-mntorn cuja causa só o exame me-dico e um bom exnmc é que podem revelar.S. I. R. AI. —- Não tratamos disso.

A. AV. '/.. — Procure-nos.
II. li. L. E. N. A; — Pódc vir sem acn-nhnmenlo.
P. li. T. — Idem.
1. 0. L. — O senhor snífre do eslomngo.Anis nno se deve trator elelle porque é secun-dano. Provavelmente o enro nmigo tem uma

perturbação tln norta abdominal, cujos bali-nientos iiicotnmodnm o estômago, A nossasuspeita pnrlc dos outros syniptomas que o se

K PONTE MYSTE«/0-4
(0 Conductor do Monte Cenisio)

Amanhã « Arraanliâl
Mimoso poema

cm

7 ACTOS
editado pela

fabrica produ-ctora do "Jo-
ckey da Morte","Quatro Dia-
bosM e "Circo

da Morte"

fintrecho
ext!rab_do

do popular ro-
mance de

Buchardy

-Msra___u_â «w WsSiW rwnftmm ÉIÈm
uímp**** iá^ji ^___fâ_M«S^__ã
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Genial interpre-
taçiio do

grande actor
italiano

Cav. Aquille
Magerone

Signora BRI!*
Nli de NEGRI
c da formosa e
impeccavel ele-
gante signorina

Lina Hillefleur
Figurinos de

rigorosa actua-
lidade

—o—

Luxuoso ap-
parato na

mise-en-scène
ESTE IMPORTANTE g COMMOVENT1SSIMO
TRABALHO MERECEU CLASSIFICAÇÃO ESPE-
CL\L do JUSÍY UNIVERSAL OE CINEMATOGRAPHIA

no »»iJornal do Cominercio'' dc amanliã a descripçao da va-liosa concepção, e reclamae-a em folhetos illustrados no
c 110 èscriritorio doguichèt

PA
Funccionarão os dous salões simultaneamente

tico. Isto tpie dizemos não passa de uma sim-
pies súspcilll.

L. L. F. — Pnra o senhor não se pode di-zer..cotisn alguma pelo que eliz na carta.F. I. L, II. A. — Votamos n favor do Peumarido e conlra ns suns amigas I E a senhora
deverá obedecer-nos, pois que já se curou comuma indicação nossa, conforme nos coramuni-
ca na carta.

A. W. '/.. — Procure-nos.
('.. li. S. A. II. — Isso é muito discuti-vel poriine varia tle indivíduo pnrn indivíduo,

pelos eoeffieieiiles dc climas, etlnde, raça, lie-reditaiiednde, ele., etc,
I'. li. T. lt. O. N. I. U. S. — Procure-

nos.
J\. X. S- — Talvez sejam simples pheno-menos posl-ptirtum; mus pôde ser lambemcousa mais seria.
S. ('.. -— E' preciso exame.
O. A. S. — Esse faclo deve ser nllribuidono choque do anlonuivel. 'rrnla-se, eertnmen-te, «lc pessoa nervosa, talvez hystericá; 0 phe-iioincno elcsnpparcccrá jieln sitggeslão'.
T. T. lt. L. —Não lia dc (pie.

.A; du 0. c S, — E' completamente impôs-s)vei respondei' ú sim carta.
L. Y. A, — Façit o possível para evitara repiieão tio fnclo.
(i. U. I. O. A. — Ah! chegássemos nós.1 essn etlnde! .Ocixn n velhinha Inzer o quequizer: nao :. sujeite a regimen algum. Quan-affccção externa : u.m pouco do pomndnqunl(|iier e npplicnções quen

s NOVOS

to it
dcsinfectnulc
lcs.

Juízos liphemeros—é um novo livro do po«-Ia Hermes fontes. L'm livro e mprosa, 11.11:1 iv-tiniiio ele helliis chronicns, publicadas nos ioi-unes daqui o dc S. 1'íiiiIi, pelo autor dns ''Apo-
Ineoses", que recebeu esse (lospretencioso li-lulo Ino significativo, em so sabendo queIlernies Einiles é uni vencedor nas nossas le-Iras. A brochura tle "Juízos liphemeros", bemcuidada, com uni prefacio tio autor, que só porsi valeria o livro, acha-se já á venda em nossa»
principaes livrarias.

DR. NICQLAÚ CÍANCIO.

..ie.clnr dc ires em tres dias vinte milhões, 'nlior descreve: poucos c bons parn o dingnòs-

Madame, mademoiselie
O maior encanto ela mulher é uma bonita

cutis; ei um dever trator Uc sun bellez.i e
conservação. Tendes pcllos 110 rosto ? Sof-
freis dc espinhas e: outras impurezas ela pei-le ? Vinde ao Institut Physioplnstique, tlirt-
gido por Mmc. Graça, e com o tratamento
scienlifico nhi applicado vos curareis. Osmaravilhosos, produetos dessa casa, unia vez
usados, não podem mais ser substituídos pornenhuiis outros.

Experimento- e ficarei» admiradas dos re-sultatlos obtidos.
INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE

Rua Uruguayana n. <ll — Io andar
Pecam folhetos explicativos e catálogos do3

prudiietns.
¦*leia- • ¦

' Consultório:DK. Í.ODOY run Sele
de Setembro n. 90, dns2 ns 4. Resid.: rua Machado de Assis n. 33.Cattete.

-*. wiBl^BlBi t '

Matlame hiiK-j Billitei*
participa ás suns amigas c clientes, e áslixnins. famílias cm geral, que vae. abrir, nodia 17 do eoiTcnte, junto á sun casa de modas;um deposito tln casa ele flores natürnes "Ar-
te Floral", da run da Assembléa, espcrniuíoreceber ns suas prosados éncdmmchdns, tendosonipre um vnrindo sortimento ele bellissininsflores.

Largo do Machado n. i. Telephone 2.211,Ce 111 ral.

Fumar Semilla de Havana
é ter sensação das Libras

—fi—-

Estava caido na rua tia Saúde, próximo i
praça Mh.ua. Clittmnrnm u Assislencin, que omedicou, trnnsportando-o paro, a Santn Casa.

Lá, pouco depois, elle falieceu, sendo o cada-
ver removido parn o necrotério.

Disse çhaJunr-.se João elo Gnrmò. E' pardo,contando vinle c poucos annos.
—a«.a

LAmstnfaã, peixe au gratin
tSSTA Cnsa Assembléa, restaurante de primeNra ordem, tem diariamente o ninis variada"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem*tilén. 71). Proprietário. Otton.ar Mollcr.

(62) FOLHETIM

A COLUNA INFERNAL
¦¦¦_¦__¦_¦_¦¦¦¦_aaaiaappi|ifaMtp____ia__n__ãBMaÉ_i___i

¦——B_n—____i ______________ a_na______H

Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gaston Leroux •

21 PARTE
A terrível aventura

-•ra-

VrUMASATISfr<(' 19ATR
_, ..«JAO
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Em poucas linhas
Victoriuo Lopes, ajudante ele carroceiro, re-

slelento á rua São Ghristovnó n. ]47, foi vi-ctl.nn esln manhã dc umn queda. A Assislen-cin o soecorreu, sendo sem importância as con-fusões recebidas.

Chamados médicos á noite com
urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone !>.9iiã Central.
--- RUA. DA CONSTITUIÇÃO N. 

Uma aposentadoria e uma
nomeação em S. Pau-o

S. PAULO, 15 (A. A.) — Foi aposentado o
Sr. Carlos Heis, sub-direclor dn secretaria do
Interior, c nomeado o Or. Oclavinno Vieira,
juiz tle direito dc S. Carlos, para 11 vnga elo
Dr. Rodrigues Sette, ministro do Tribunal ele
Jüstjça; 'm***
Exames de «sangue, analyses

de urinas, etc.
Drs. Bruno Lobo e Alauricio de Medeiros, da

Faculdade tle Medicina — Labòrãto.io de Ana-
lyses e Pcsquizas : ROSÁRIO 168, esq. praçn
r.onçalves Dias. Tel. do Lah. N 1831.

1+1
Perdão! mas a "senhora está mo belis-

condo, disse simplesmente o official.
Na praça, ns mulheres, os homens sc ti-

iihnni levantado, a um signul do cura, que se
collocarit um pouco á frente elo grupo, como
si fosse elle mesmo quem, dentro de alguns
Úi-nulos, ira dnr o signul tle fogo!

Mnrieltn continuava n supplicar, falando dn
sua filhinhíi, com soluços tão dolorosos tuie
era só o que se ouvia na praça.

Pela décima vez Moniquc repetia ao co-
ronel:

O senhor não vae fazer semelhante cou-
sn, não é verdade? Não, não é possível, mu-
llicrcs e crennçns, poupe uo menos asníulhe-
res e as creanças! Que é preciso que eu faça
pnra que o senhor poupe as mulheres e as
creanças?Nndn pódc fazer pnra oblel-o, minha se-
nhorn... Nem mesmo eu!...

li se debruçou A janella, impneiente pela
lentidão do neto.

E enlão, "a cousa vae ou não vae"?...
capitão, vae ou não vae?

O senhor Feind. nu praça, gritou-lhe:Sim, sim, meu coronel... estou mnuelnn-
ele: collocnr eni filu os meus homens c estou'á espera do outro"!... Ainda uns cinco mi-
nulos c tudo eslará liquidado... Mar, o sc-

1 nlior adjunto está aqui me atrapalhando, meu

coronel! Elle quer substituir o pequeno e o
pequeno não o quer!...

Effecllvnmeiite travara-se um verdadeiro
combate entre o menino Tnlboche, ele sete
annos, c ò senhor Moíécagc, o plinrmaceuti-eo. O pne solueavn repellindo a ercmiça, di-
zcndo-lhe que devia viver pnrn vihgul-o um
cila; o pequeno, i.orém, nada queria ouvir;
fnzirí questão de morrer com o pne e os ií'-
mãos... O.s irmãos lambem quizerani con-
venccl-o; todos elles supplicarnm o pequeno,
porque todos ueeeiti.vnni o saerificio do ad-
junto como um acto bello e natural.

Que razão haveria, finalmente', cm ser pott-
pado o adjunto, quando inalavam todos os
outros?!... O tio Mnrécngc, que o terror da
morte próxima fazia empnllielccer, desenvol-
via uma força sublime pnra afastar a creança
«iue se ngnrruva ás suns pernas e ás do pne.Bnstii! gritou o coronel, "que sejam fti-
zilados ambos; dessn fôrma ficarão sntisfei-
tos"!...

Então, elevemos fuzilar todos?
Não! é preciso que fique um! "Faça

sair tio nlinhnnie.ilo o coveirò: esle servirá
pelo menos pnrn enterrai' os outros"!...

E foi nssim que Hillnrd, coghominndo Cor-
billnrd, foi snlvo dessa hecatombe.

Elle não protestou c aeceilou a sua sorte
inesperada, sem fraqueza nem temores* "»rc-

pnrarn-se para morrer com ns oulros. Soméii-te foi beijar as mãos do tio Mnrécngc, quetão gentilmente lhe bnvin cedido o seit lognre que viu afastar-se com verdadeiro pasmoo velho e insneinvel beberrno pelu qual acn-
bava ele dnr 11 vida!...

Passando junto a Talbnelic, Corbillnrd dis-
se-lhe:

— Sois nm lieróe,senhor "mairc"; viverei
pnra tlizcl-o ti Ioda a Lorciia! Aecrtastes,rccorelaé-vos? tpiniielo elizieis: "si nos fuzi-
lnrem, pois bem! Corbillnrd nos enterrará,"a mim e nos meus quatro filhos"!...Enterra-nos junto tln pnlrôa, Corbillnrd!
pronunciou Tnlboche, e morrerei satisfeito!„iPromctto-o!

Ao passar junto do cura, Corbillard disse-
lhe: , Senhor cura, cm sua memória" nunca
mais usarei ela pinga.; está proi.ictlido!...Fizera-se uni novo silencio ii'n prnçti. As
lamentações ele Mnrieltn haviam cessado. Un.
sargento viera buscal-a e lcvnrii-n dali. O fa-
Cio fora devido á intervenção de Moniquc,
que acnbnrn por mostrar o seu cartão amarei-
lo, e :i quem haviam concedido pelo menos
isso: it vida dn sun camareira I...

No cspcctnctilo a Iros. dessa parada dn 'mor-
lc, eniqunnto ns linlins da tropa se coneen-
trayam do Indo opposlo ns victima» c que o
pelotão designado pnra "ntirnr" esperava,
com as armas em descanso c carregadas, pcln
ordem elo senhor Feind, Moniquc tivera pelo
menos o consolo ele não avistar nem Julic-
tu, nem François.

Mas, afinal de contas, talvez só aguar-
tlasscm o chegada de ambos!...

-- Subitamente, Monique viu desembocai*
na praça, enlre quatro capacetes pontudos,
François, nu' até ã cintura"; e mutilado.

François jii não tinha orelhas, o seu peito,as suns costas, os seus braços estavam coher-
los de feridas a sangrar; era evidente quehaviam feito demorar n eerimoiiiiisinhu pnra
permittir somente aos algozes militares tor-
luriir vilmentc esse homem valoroso, do qual
queriam arrancar, nnlcs de lhe dar o ultimo
golpe, o seu segredo.

Elle, porém, nada dissera. Voltava elo lo-
cnl dá tortura, cnm o seu segredo e ns suns
botinas.

Ao deparar com os infelizes innocentcs ene

lhe eram dados cnmo companheiros dc morte,o guurdn tlcleve-se por uni segundo; foi visi-vel o estremecimento ele sun crirne n sin.grnr.jFôrn elle á causa dessn carnificina...— Meus amigos, exclamou François com voztonitroante, é por aninha causa que ides mor-ver; mas, o que fiz, fil-o pela França!...
Todas as victima» repeliram: "Viva a Fran-

ça!"
Ao avistar o seu fiel servidor nesse horrívelestado, Monique gritara também: "Viva aFrança!"... Ella também queria ir morrercom ioda essa pobre gente. E continuou a gri-tar: "Abaixo os assassinos!"
Vma mão, porém, ngnrrou-a o puxou-a ru-demente pnrn traz, 110 mesmo tempo que umateiTivei descarga rolürribqü na praça...Ella caiu ele joelhos o tapou os ouvidos.
Mas os grilos dos que só haviam sido fert-dns ainda lhe chegavam nos ouvidos... Houveanula, outra descarga; mais gritos, novos ti-ros, estes endn vez mais cspiiendos, depois...mais nnela!...
Monique ergueu a caneca, os seus olhos fi-Mti-nni-se desvairados sobre dous olhinhos par-dos que u observavam.
lilln linha ficado só. nnqüelln snln, com umofiieinl iilleimào «lc olhos pardos, tno peque-nos c penetrantes, que estava sentado n 11411

çnnlo dn mesa e. no epinl não havia prcsladeiia ini.nnin attenção.
Elle encaminhou-se para ella; ergueu-a.Ella neeeilon o nuxilio, mnis tlebií «pie uDitcrennçn c cheia dc horror; os seus dentes bli-jfiam; reconhecera Sticber.
liste disse-lhe:A senhora deveria ter

Seu lognr não
cia r.\u\ conta!Pldc o senhor
feito de Mil
salvai-*.?

Iilk> rcspoijdçu mim lom secco:Hn somente uma jiessoa que a senhora'
podern nqut] salvar; é seu filho, c a senhora
parece _tel-o esquecido!>.'ão, não, sibilou entre dentes, nada es-
queci! Mas Mlle. Tourelte é noiva de meu fl-!II10, o é tnmlicm salva.' meu filho salvar a.mulher a quem ama.

"Continua.)/,

ficado no costello.-
nquí; essas cousas não sio

ao menos dizer o que foi!Touretle? Será ainda possível
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EXTERNATO MAURELL

FUNDADO EIVI 1906

Direclor c proprlotnrloj -OR. OSWALDO BOAVENTURA

eUHOOO OC PREPARATÓRIOS t CURSOS INTERMEDIAUIO
C PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Ar. J(),\0Him'.IR0, lontoilo c-jllivin Pedro II, portíigiKM. Dr. AltflIFR TllinF.',

te do Colloglo Pfdro II, innlliriiintlrn. Dr. OASTJIO IlUCII. InilB i!» Ciilloglo
'«tiro II, ii.n.c-.-.- Iil-i.ui.i unlvennii Dr. MLNDES hi: AlitTAll, Imiln iln Collnglo
íiIm II, latim |tr, lusi" MASlilANOIOI.Í. mulleo nulilontiiln 1'acnldiiilo do

Medlcinii, finiicM. nr MrtNOIII. PI lil.lliv MA CUNHA, etinlioeldo prof«iiior, pliyilea
«eblmlcn Profeiior OUino MONPOHTH, dn Univornlilnilo dn PoiinMlvunin, rco«
giaplitn o Ingle?. 03WAI.DQ l!ii.\\T.NTl'll.\, medico u «lirõclor do Rxlcrnalo,
ait!icinuile-,i i- lilitòriii iiatnr.il.

Rua Selo de Setembro, 170

A' AMERICANA
acaba de recebei* uma lindíssimo
colleoção de tecidos de verão em
«voilage , oom estamparia delicada
Meias, fitas, rendas, novos tyooa,
e «broderie» fina—Roupas brancas !

Go Ui*u£r/Lmy«9.n«a. 0o
i

i £
RUA DO OUVIDOR

LOTERIAS E COMMISSOES =
—i

AS GASAS QVE MAIS VANTAGENS OFFERECEiM AOS SEUS FREGUEZES

l\\f.AME.\TOS IMMEDIATOS

ESCOLA NORMAL
O Givp*.q Normal ('« Pronir lorlos, o dc maior

freqüência c o de mais notável corpo docrr-tc da capital, com
a costumada seriedade, inicia actuiilmente o CUrtSil ES-
PECIAL PARA A E. N Jv.WflAL, a mensalidade!, re-
duiidiS8Ímas e n cargo «io distincta directorn e completamente
independente do cnr.o de rapazes. — U:»uguajf«sri&i 33,
!• andar, — Informações de i| As 19.

WmT tslas casas não têm filiaes PARAMES SENNA & C.

SEDLITZ ra I O tuii itttn e tiriti fitg»ti, Utiiin, lipintin
c«iitinia(d«i£i(Tiic,iiu;,coiasfoEi,uiuQna.
liijlrel.-n-:gl«r«.i:»t>o ícii» OHARlfl OHAiniAUl

Loterias da Umi fêíji

O&ssa cio Jtxlio
A* BARATEIRA

Sem competidora!!

33 e 34, Aven<da Mem de Sá, 33 e 34
«lesCaintu marqueias dc 1, 5 o O palmos.

Ditas Itistori dc A, "1 o C p.iim -í
Hltusdc crcfineja, com grades
lutas dc vento
luta) paulista^, cuni estrado
Colchões de crina, de •!, S c G [inlntos
Ditos do cupim, de 4, 5 c G palmui..'J ullclles-commndtis d.; peroba
(iuarilu-vostldos
('iimrda-easncns, de pciuba
M.-ias ele cabeceira * ¦•¦*¦•#

2:.S
28S
1-.'S
t;s
ü.i

lliS
•ts

r.os
45$

10.-3
Í18$

o.i.i
•IU?

s>
20$
25$
1HS

130S
130$
200S
30$

M
Energil poderoso tônico
Novo niiti-rhcumnlico
Energil clépurati.vo agradável
Rei tios laxativos
Grande remédio da nuillier
Integra a força do liomein
Licor o mais saboroso

M.Pacl
venda cm todas

íeco, Granado &
boas pharmacias e drogarias.

. e Araújo Freitas & C.

Companhia tio Loterias Naolonact
do Brasil

Extrncçíícs publicas, snli n rT<cnll-
siiçúo cio governo fcdòrnl, ás 'J l|2 e
nns snbluiclos As .'l horas; k run

Visconde ele- llnliornliy n. -15

Amanhã
357 — 23'

Poi ÍSOCO, meus

Os pedidos de bilhetes do inte-
rinr devem sor ncômpanlindos de
mais COO rí-i-s pnr.i ei porto elo ('or-
reio c- dirigidos nos nitcnlcs (ternos
Niiznrclli & C, run (ld Ouvidor
n. 91, cnixn n. 817. Teléjí; LUS-
VEL c nn cas.n F. Guimarães, Ho-
snrio, 71, esquino elo heco ela-i Can-
ccllns, c-.iix.i do Ceini-io n. 1.Ü7.T

MARAVILHOSO DESCOBRIMENTO
nemeclio inotlensivo

Lavol
«J Liquido
Maravilhoso

Pau

Moléstias
«da Pelle.
Nào devem commcttcr o er.inile erro cio

Fe recusarem n usar esla grande desço-
,lierta medica. A comichão— as dures—
e queimaduras tudo desnpp.irece dentro
de 10 segundos. Feridas ele hppnrpricin
desn'gradnvòl, escanias c leias erupções
cle.sapparecem dentro de uma semana.
Vende-se cm todas as drogarias c bòticas
principaes.

GRANADO & C, ÃlUfJJO,
FíililTAS & C. drogaria Pacheco
I— Kio de Janeiro.

DINHEIRO
Emprcsia-sc sobre jóias,
roupas, ia/(mi das, melaes,
pianos, inoveis c tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões o* 60
— TELEPiióísiTuna NOUTE
[Aberto dns 7 horas da

manhã fis 7 dn noite)

J. LIBERAL & C.

Chapéos de sol c bengalas
O mais variado sorlmiento encontra-
se na CASA IURUOSA, praça-Tira-dentes n. O, junto á CamisariuPró-
gresso.

N, I!. — Nesta casa cobrem-so
cliapíos e fa?.nrn-so concertos com
rapidez e perfeição.

Elixir de Inhamc Goulart
Com o tratamento pelo Klixir de Inlinme,

<| doente expcrirherilij uma grande Irans-
tcirmaçUn no seu estado geral, o nppelile
hiigmcnla, a digestão se laz com lacili-
«lado (devido no arsênico) a cor torna-se
rosada;,ci rosto mais fresco, melhor dispo-
íirfio para o trabalho, mais força m.s
rhuseiilos, mais resistência á fadigaores-
piraçãn fácil. (1 doente torna-se lluieseen-
te, mais gordo o senle uma sensação dc
bem estar muito notável.

Compra-se
qualqiipr quantidade de jóias velhas

fom on som pedras, de qualquer valor e
rautelas do «Monte do Soccorro»; paga-se
lem, na rua Gonçalves Dius n. Z1.

Joalheria Valentim
Telephone 001 Central

Vende=se
ou aluga-se um prédio novo, tendo dnas
salas, dous quartos e mais dependências,
jardim na frente e grande terreno. — Rua
Vinte e Oito de Agosto, n. 120, Ipanema;
trata-se nn rua S. Clemente n. 87, loja,
com o proprietário.

ASTHMÃfíCOS
LIQUOR DA ESTRALA

(LiQUMWie lei) i.i:tou,í:)
do MARIO LECHAUX

49, Rue do Maubeuge, Paria.
DcdqIs docínco dlãs.odanti podeis deitar

o dormir toiã <i noite,
VESDE-SE em todas as BOAS PHADMACIAS»

Curso Normal de Preparatórios
rur>n. vanttijosnmonto conliccliln pela PONTUA LI DADE, AS.SI-

.IL.NCl.v du bom profoiiorei, funecionamcom n fnuxlina io-
,\s nulas dei

DÜIDADIÍ li COMI';
guiai idade.

Corpo iliiranlo: PU. GASTÃO ntJCII. IUI. MRSCIIIR, Ml. E. C,t. IlA-
ilAIlO, 1)11. Ol.lVHIItA UP. MP.NH7.KS, llll. IIUV PIXIIKIRO, proroMoroj cln Exlrr-
nnto I) Pcilrn II. IHIS, SP.IIASTIaO PONTES n AUTUAM llOUHADO, professores
dn l-:<i-i>m Militar; IHt. IIIUMtlQUK DR AlUUJO, 6 1)11 PKIINASDO 8II.VEIHA,
dni-i-iii.-i da Escola .N. rin.il: lili. I'1'.IH.IHA PINTO, profnssor do C.ll.-gio Miln.it
lllt AUGUSTO ANKSI, nillnr «In vnli .Inili.illnii -lid.-li ...; c millin.

ini..; piaiic.ii doMATIICMATlGAeí CiliJtlLV. Uuus j»\i ossoics paiau cstuilu ilo
nina i »"iua linsii i.uni «Ia ;a.:.- ilienrii-ii .- nutri) <l> pi.ili .i.l- nol.il du .iui.i: iftu
porj-gnipliiuliis. Mninnliiliuleí mntlicns. t'.»r-i,i DIUIINO c NOCTUItNO.

Amai dc repetição pura os alumnos que io inairiculuicni cm utraso.

A sede
andai — Jl

do curso foi mudada d.i rua dos Ourives £9 para URUUUAVANA 3j
IlüKNA Dli MATTOS, profosíor o director.

rss

^-t^— >tosse ^üito¦¦¦?:¦¦.•

Capilima
PREÇO DE 1 VIDRO R5 líOOO

VEMOE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS
DEPÓSITOS PRIMClPAES-DROSApiA PAQriECO.R,. An.DRflÒAS.««<I7
:vLÀBORATORjlO HOMCEOPAnCO ALBERTO Ü0P£5Í<C.V

¦,Mp4 f«;t>/\ rNbÈNhO Dt DENTRO 26 RIÃ

CASA MORENO
1044, RUA OA BAHIA, 1044

(Ikllo Horizonte)

CALÇADO

líIEl

ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
Diççestões clifficcis, nzin, gastrites,

enterites, prisão de ventre, niáo bali-
to, dor e peso no estômago, vômitos,
dores ele cabeça, curam-se com o
Elixireiipepticõ do prof. Dr, Deniclò
du Abreu. A' venda nas boas pbar-
macias e drogarias do Itio e dos Ms-
lados. — Deposito — 10, Rua 1» ele
Marro, 10.— Rio. •

Malas
A Mala Cliinçza, á rua do ' I.avradio

n. lil, é a casa que mais barato vende,
visló o grande sorlimcnto qne tem; chama
a nllcncâo dos senhores Viajantes.

Travessa S. Fran-
cisco de Paula 38

—«o» —
E' a casa que sempre tem

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

Preferida pelo F.xnío Sr. Dr.; I.uiueu Silva, lento da Fa- .
cuidado de Mediiiiia de Itcilo llurizontc, elispõo de bem mon-
tadu olflciná paiii .-onrerlos de óculos c pinco-nez, c avia

lambem qualquer reccilu
MATRIZ NO KIO ÚE JANEIRO

\A2, rua do Ouvidor, i.)2
¦¦BSEanam

A ultima novidade para piano!...
' 
Como nos amamos !.CVAbSA «.INTA

CAFÉ' SANTA RITA

Rua do Acin n. SI. Telephone I-10i Norte
c. ma Marechal 1'loiiano, '.'ii. Tciéplioíiõ
1.518 Norlc.

BENZOIN
Para o embellozamcnto do rosto e |das mfiõs; relrosca |

d pelle irritada pela navalha |Vidro 4Sooo. Pelo Correio I
f.Sooo f

Perfumaria Orlando Rangel

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-

fa pcln Faculdade ele Medicina elo Rio
tle Janeiro,.com longa pratica, fraba-
Ihos garantidos. Consultas diarinmento.
Consultório, rua da Quitanda n. <ÍS

Oleo para lamparina
Aromalol

Ultima novidade americana!
Mais brilho, mais duração,

mais barato!
Encontra-se á venda em to-

dos os armazéns.
Depositários geraes: Costa

Pereira, Maia & Cia.
Rua do Rosário n. 65

Penara 3IIIIUKI
FILIAL DA CASA BARROCOS

105 Rua do Rosário io5 entre
Ouitanda e Avenida

CASA MATRIZ Rua do Hospício I8l,
cantei da rua ila Conceição,
Amanhã ao almoço:

Salada peixe á pòveira.
Tripas á moda do Porto.
Chispes com feijão miúdo.
Bifes de carne secca ao Rio

Grande.
Ao jantar:

Sopa de purê de ervilhas.
Peixada á moda das ilhas.
Frango au matelote.

Sardinhas (VOvar nas l-.razsas, •
'todos os dias lagostas e otriis freccas.

Gdrrnfeira soli.crlj.1, Cjiopp dn llansealica.
Manoel Fernandes Barrocas

k\ venda na rua da Carioca 48

4
(Pó de osso)

Analysadò officialmcnlc cm
Hclío Horizonlc-Minns, dnn-

do o seguinte resultado:
iVciln plidipliorlco  

"7,80 "/o

Oxvilo itlciu  fi','iD "/•¦
(hy.lii Magneíio...  t.sü r;.etc.

Qncrnii ter uma Ima colliolln de raféj
iln i-aniin', do cercics, do boas Irutu-c
.II' llClIlK IIOIC!-'?
(oiii;.í,i.- u il'0' Dn O^SO-., q.ic se Delia

á venda nn*
Depositários
ilmiidni, Kalkuhl & C.

Siiccossores de S017.A F1I.1I0 i C.

41, Rua do Hospício, 41
M.IO 33E JANEIHO

CAIVA POSTAL Ni 107.
Tratu-íO na Socçfio dc lleprcsciilnções.

Rua Cchernl Câmara n. tll.sulir,

SiMi! m«s o

IIil»

6 o preparado americano
mais eftíciz na limpeza
de metacs, mármores, as-
soalhos, talheres, áppara-
tos de cozinha, etc, etc.

A' venda nas boas casas

Caia especial de bordados, plisses etc.
nua «los Ourives ti. 13 —Sobrado

Pont à jotir e pi cot, desilc
200 réis; plisse desde 100* réis.
A unica casa quc faz plisse
chato, a.ccordcon e machos em

pregas finas e borda soutache
cm pé.

-CAIViPESTRE-
Ourives 37, Tcl. 3.666 Norte
Amanhã ao nlmoço :

Angu á bahiana, beefs dc
carne secca.
Ao juntar :

Capão á brasileira, cozido
familiar, tradicional arroz em
canoas.

Todos os dias ostras cruas,
canja c papas.

Sardinhas nas brazas, boas

peixadas e bacalhoádas, cama-
rões torrados.

PRÉCÓS DO COSTUME

Sinas ii
Ficarcis com o corpo que quizerdes,

com o tratamento tinicò o garantido tle
Mine Clara?.. Extrucção de pchus o em-
bcllcwímcnto do rosto.

Carioca ri. 38, — Das 11 ás 1G. Só
trata ele senhoras.

DJonteiroeCompanhia
AUMADOflES E F.STOFADOUES

Completo soptithento de to-
dos os íiiligos para ornàmen-
tação de salas. Tapeçarias e
moveis para dormitório, sa-
Ias de jantar e salas de visita.

Preços .sem competência.

Rua da Quitanda n. 29-31
Telephone 1.998 i cnfral

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO CEP.AL

Rua Tlieophilo Olioni n. 34

Tclcplione Norte 355

I MAJESTIÇ
¦ Charutos linissimos feitos a

Imão 
com superiores tabacos

de Java, Havana e Bahia.

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva

n. 42—1° andar

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRESSE

iosé í&vri\xdx1Domv^\xBS
Largo S. Francisco de Paula, 44

TEI.EPHONE 3814 KTOH.TE
0 mais confortável salão, cozinha pri-

morosa.
Jlenu

Amanhã ao almoço:
Ralada ele archqties.
Caldo á malbòa.
Carne secca á mineira,
Mocotó ..n vitolla & porlugucza,

. . Ao jantar:
Perna dc porco com ttitú a mineira.
Frango á Villa do Conde.
Voi-au-venls á TiTupussch;
Ostras frescas. Cirandes peixadas.

Legumes paulistas.
MONUMENTAL'GÁRBÀFE11U

aDiEm
3$0C0

2S0O0
20$0U0

Faz-se qualquer pnsliço de
arte com cabellos caido.»

Penteado no salão C$00ü
(Mnnicurc)—Trata-

mento das 11 n lias
Massiigcns vibrato-

rias, appliinçâo
Tintura em cabeça
Lavagens de cabeça

a  2S000

Perfumarias finas pelos me-
lhorcs preços

Salão exclusivamente para
senhoras Casa A NOIVA, MO]
rua llodrigo Silva 30, antiga
Ourives, entre Asseuib 6a c
Sete dc .Setembro. Telephone

1.027, Central

STADT MUNCHEN
Grande terraço com restaurant ao ar

livre.
Hoje no jantar:

Creme de couve flor, pesca-
da á portugueza, lingua do Rio
Grande, peru á brasileira.

Ceia :
Sopal'oignon, canja especi-

ai, ostras frescas, camarão tor-
rado, pescadinhàs; frios sorti-
dos, inhambus, filhotes do
pombo, costelletas de carneiro
porco e vitella.

Amanhã ao almoço:
Angu á bahiana, beefs de

carne secca ao Rio Grande.
1, Praça Tiraclentes.l

TEIjEPH. SeS CENTRAL
0 proprietário

A. Moita Castos.

11111
O maior e mais ¦ importante do
Brasil. Oecupnnclo a melhor si-

tuaçfio da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
/•"requenclíi anntial de 20.000 clien-

es. Diária completa, a partir áe
10S0ÜO.

End. Teleg. -~ AVENIDA
1110 DR lANFIltO

nili|iilililii nii lioròilünilfi pm lodiit n«
iiiiiiiiie-itiiç.n«. Illinniniilliinn, Vem»
um., riicra-i, Tiiinuri'«, llorai niti-iu-
Iftfdii n 'i".-.i«, IliirM di« cnbcçii ii"-
CllllliiH, i l:. II ImllH dlli'l|.,.M IfMll-
InrilM ib- Impiiiflww fio wn(jin,i' riunni-Jt) liinilllvoliiisnín ''nm » ' *#

llnlco qtw rum um r» frnito fn» iicinpparm-r .jniibiiirr m.inilúílaçr.n, i
rolhar r.?'* n« relílçdei. Km lòila» m plitirmiiciíi.

Mis tMi
A NOTRE-DAME DE 

'PARIS

Grandes saldos em todas as
secções a preços som prece-
dentes
Oitclaa de costura e tailleur

pour oa«nes

IPoderoso tônico dos nervos e do cérebro
Gottas Piiybiokg cas Silva Arauja

Guaraná-lodo-Kola-Arsênico
¦

«a E
Estaanügacásai procurada pelo que lia de melhor na elegan-
te sociedade desta capital, vem constantemente rccòmnien-
dada pela acurada lavagem chimicá dos vestidos de luxo
para senhora, dc qualquer fazenda e feitio, sem alterai as

cores por mais delicadas quc sejam
Especialidade na lavagem chimica das roupas de flanella e

palha dc seda
Limpa a secco qualquer roupa (Neltoyage a sec). Faz todo e
qualquer concerto em roupas; serviço a domicilio grátis, na
RUA DA ASSEMBLÉA, 74 — Telephone Central, 4-3oG

SOCIEDADE KIO GRANDEfôE DE SORTEIOS"CLUB PARISIENSE'
FUNDADA EM 1912

Capital rcalisado Rs. 3oo:ooo$ooo
(Autorisnda n runrcionar cm toda a Republica)

Banqueiro? BANCO• 1)0 C0JIMRHC10 PF, PORTO ALE-
ORBc BANCO PKI.OTENSE 

'

SEDE-PORTO ALEGRE
Sorteios Mensaes - Contribuição 10$000

PEÇAM PROSí ECTOS
Rua da Quitanda n. 107-= 1? andar

RIO PE JANEIRO
AGENTES — Acceitam-se, desde que apresentem

boas referencias e fiança.
IIIHW II!¦¦¦!¦!HIIII

Vendem-se
Jóias n preços baratisnimos: na

rua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephone n. 991 — Central

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Aos Srs. Veranistas
A Agencia Pestana, como nos annos an-

leiioros, encarrega-se do tomar a «Ipini-
i-ilio nota capital a bagagem dos Srs,
Veranistas, e entregar também a elomi-
cilío om Pòlíqpcílis, Frilmrgo, Campo-,
Rellu llorizorilo, Juiz do Fórti e São Pau-
Io, a taxas muito reduzidas e por con-
traio com a Centra! do llrasil o Lco-
poldma, assim como para as estações dfl
agiias, Caxanibú; I.nmbary, Cambutpiira,
Caldas e outras, vendendo bilhetes paia
Iodas; estas.estações com direito a aba-
timcnlo nos freios da bagagem, e leitos
para os nocturnos da Central c Lcopol-
clina,
65, rua do Carmo, 65

Telephone 312 Central.

Leio de penhores
Ura 24 de Outubro de 1916

L. Q0NTH1ER & C
Henry «5c Armando suecessores

cnsfiFiiNDnanEMt867

45 - Rua Luiz de Camões 47
Fazem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

Não se llíluuâam 11
. Com os preparados para a j
pelle. Usem só a PF.I10L1NA F.S.M.U.-1
TE, único quo adquire o conserta
a tVçlíozn cia culis. Approvado pelo jInstituto do liellezn de Paris e pre- j
miailo pela Exposirão ele Milano. Pre-
ço :!$000.
lihcpiltrá-sç íi venda em todas ;

pcrfiininrias aipii o em S. Paulo.

S. LOURENÇO
HOTEL CENTRAL

— Prbpriet.it io: José Jiíslino Ferreira —
Rede Sul Mineira — Estado

de Minas

A estação dc nguas mais próxima
das grandes capitães deS. Paulo e tll.>.
Informações : rua Clapp 7 e S José 1.

RIO DE JANEinO

LOTERIA
DE

S. PAULO
Darantida pelo govar.no- **

Estado

depois de amanua

THEATRO RECREIO

taooSooo
Por 5 $6'oo

Bilhetes á venda em todas as
MC» lotericas.

Companhia ÜI.KXANDItE AZEVEDO
n Tournée s Cremilda d'Oliveira

HOJE: lHOJE
A's 7 3/4-A's 0 3,4

Os espeetaculos preferidos pela ólite !

10 CASARIO
:—I

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
HOJE E SEMPRE

A elegante bonbònnière da rua Chile, 31

Todas as fioitos, ás 9 horas, .«uccesso
inigualável da « troiipe » contratada cx-
prcssnmcrite para este cabaret em São
Paulo e P.iicnos Aires pela Agencia Tbea-
trai Inglezaí

nrillinnte creação de CREMILDA
DiomvmiiA.

Mit"niilco trabalho de ALEXANDRE
AZEVEDO, no pintor Cerardo.

Amanhã, ás 8 e ás 10-0 CANÁRIO.

Esta Ecmaiin, a comedia inglcza dc
Pinero-MENTIRA DB MUUiEU

F.XIT0 ABSOLUTO

A svmpálhica
OP.ETTÉ.

cabarclière LAURA

n.OHY, cantora Iranceza.
LOS MINERVIM.
TRIO KANE1WSKV, bailarinas russas.
.NINF.TTE, chtintcusõ fiançaise.
SIt.VI.NA, a RUELA LUZITANA.
IIEI.ENE LA ÜIU01.ETTE.

Erevemento — Novas estréas.

Variado corpo de baile sob a direcção
do prolessor PAULO.

Orchestra de tzigatios sob a direcção
elo prolessor brasileiro ERNESTO NEliV

r CASINO-PHEN1X
THEATRO PEQUENO

Único tlieatro por sessões quo
coiona na Avenida

Iun-

HOJE" :HOJE
lõ de ouliibro de 1010

<c Soirée « ás 8 c ás 10 horas
A encantadora comedia de Do Flers

o Caillàvét
GRANDE SUCCESSti—Ultimas repre-

senlaçõés

ENTRE A CRUZ
E A CALDEIRINHA

A notarei cicclçãÜ de Etelvltlá Serra.
A gra;a', a elegância c o chie dc Rui-
mira d'Almeida'. A coi-rocção e a so-
briedado de João Darliòsh. O cômico
irresistivcl do Sáílos Itibeiro. « Mise-
cn-seèhe » (Io JOÃO 1IARU0SA.

Amanhã—COCARD & RICOQUET.
Tcrçtí-fcira — « Matinée » doa hu-

morislas, em que tomam parle os
nossos principaes caricatiiristás e hu-
monstas.

vinoina-Tlieatro S. José
Empresa Pasclioal Segrelo

Companhia nacional, luiulada em 1 do
iiiiho do 1011—uíretição sçêhica elo
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orcliestra, José Nunes.
A maior victoria do theatro popular

HOJE HOJE
lõ de outubro dn 1910

Tres sessões — 7, S 3/4 o'10 1/2
A peça de maior suecesso ela actualidadc

0 PISTOLÃO
a Mise-en-scène» deslumbrante

Duas deslumbrantes apolhooses: —
GLORIA A RlLACo A'S MUSAS.

0 espetáculo começa pela exhibição
do lílms cinematogr>pbicos.

Aipanliã c depois de amanhã — O PIS-
TOLÃO, ospccli-ciilus em liOriiènngcm nos
vollinlarios qne parlem para as mano-
tuas. Em '•ii«ni.is-0 CAK1MRAMUA. A sc-
guir-A' RÉDEA SOLTA

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia dc sessões, do

Eden-Tbeatro, ele Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia de A. Corjão

HO.TE HOJE
Duas sessões- D11.13—A's 7 3/1

o 0 3/-1 da noite
Dous imponentes espeetaculos

com a celebre, querida o popular
revista-fanta-ia em dous actos

o nove qua.lro3

MARÉ DE ROSAS
0 maior exilo desta • tournée •

Coinpércs : Zé Lcrias, Carlos Leal
Pinlasilgò; Luiz Bravo.

Toma parle toda a companhia
Sümptuòsos scenarios — Luxuoso

guarda-roupa — Apparatosa i mise-
eii-sccno »

Amanhã — MARÉ' DE ROSAS.

CARAItET RESTAURANT DO

CLUB DOS POLÍTICOS
RUA DO PASSEIO Ni 78

O mais elegante desta capital
tteiídez-vólis du elite carioca

ARTE .. MUSICA. FLORES
lloje,graniliosa o soiréc» em quc tomam

parte os mais tlistihcios aitislas do ge-ncro, sob a direcção do cloganle cnbãrotlcr
hrásilciro (único no gênero) JÚLIO MO-
ItAES. '¦'":¦.

LA IBÉRIA, a rainha do baile hespanhol.
LINA DORIS, cantora 1'ranccza.
LA MlIRUCIlAi a graciosa cantante

ilalo-argi-nlina.
LANINETTE.se.ni rival cantora franceza.
LA VALENCIANITA, coupletista hespa-

nlíiila.
Artistas contratados expressamente pelaEmpresa PARISI-.MOLINA em Buenos

Aires

urciicstra de tziganos sob a direcção
do popular PICKMANN.

Amanhã, estréa de novos artistas

PALACE TiífcATRE
Grande companhia LUCILIA PERES-LEO-

POLDO FROES

HOJE HOJE
DOMINGO, 15

A'S 8 E A'S IO
Despedida da compi*

nhia
com a deliciosa comedia em tres setos

0 Café do
Felisberío

jLI
Rrilhante trabalho de

Leopoldo Fróes


