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Esboça-se o envolvimento das linhas allemãs
NOVO
A SITUAÇÃO
' Os tilliados continuam
a progredir A feroz
«resistência dos nllemíines nos
planaltos dc Bapaump e de Umpagnc, nas margens do Soarv
dei'"U".
llc Coucy-le-Cliatcau,
.... im? i'-"0*
alliIwIos P»*Mhciií ;.o
qn,e
se, sSíw?
Ps
•i. ferontic como
prcvirilmos, caiu cm pou-'Cortante centro dc commtinicacni, h c' Vi
nti.i nas ,mãos dos_ inglezes.
no entanto, pretende defender Von l.udcndorff,
á linha da

ATAQUE

IINGLEZ.

Os francezes nas immediações de
Couchy-fe-Chateau
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A "óffensiva de paz"
da Allemanha

A morte de
Os oomuientarios dos jornoes parisienses

Os pan-germamstas... contra os pan-germanistas

AJISTERDAM. 2 (Havas) - A Imprensa allemB, obedecendo n senha governamental sobre a nova óffensiva da paz, passou ngura a
criticar, cm linguagem violenta, os
pnn-germanistas, que, dizem os jornaes, "constituem
o unico obstáculo para as negociações da
paz".
O general Montadas, por exemplo, escrevenso nas linhas de frente. O numero de offi- do no
"Bcrliner Tageblatt", declara; ".\
Alciaes combatentes, pertencentes li diversas ar- Icmanha
deve adherir á Liga das Nações, rcmas e quo lambem foram para a França na
nunciar
i^ialqucr
a
tentativa
do
domínio
mesma data acompanhar a acção do_ exermundial, abandonar as amhii;õcs econômicano Oriente b reconhecer os Datados relativos
á Bélgica e ao Luxemburgo".

Importantes
dos británnicos progressos
ao sul do
Scarpe
A NoÍtfP* íi (Ser.VÍÇ0 csPec'*a* d»
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O Sr. ministro da Guerra, marechal Caetano
de Paria, recebeu, hoje, o seguinte telegranuna:
"A infantaria
"Ministre r.uorrc. —
itori_.am.ii.ana,
Uio. — Ext. Iiio de Pa'.
«uc eilá
«*•?.«'»¦«•»
lis
m 68 31» 171» 215. - Avec grilliil plaisir
c.,m os* británnicos na
?«"„?,
irante flamenga, conquistou
vou»
tais connaitre goiivcrncmcnt français a
Voorm o-oide c ,je
varias posições fortificadas
entro Voormc- ,|iermis servir armeis françaisès officiers miszeelo e Yprcs."
sion. Demiiiii nos «rtitiers avec lieutònant
colonel Leite dc Castro partiront sur lc front
affcctes plü-ieürs rcgiiactits.* Nus medecins
y sont dcpiiis quclques jours prêtant serviços
«rande offcnsive.
Capitai» doctciir Ferreira
decore Itier
mcdaillê militnire françiíise
sur
clmmp de bataille avec sttperbe citatiõn, Acceptcü fclicitations. — (A.) General Ache."
inge2es recomeçaram Traducção:
hi£
il
L~*.?s
hoje de manha a óffensiva ao
sul do '•Com o maior prazer, faço chegar ao vosso
tendo avançado logo ás
que o governo france/ nulorisólt
primei- conhecimento
Jcarpe,
ras
os officiaes da missão a servirem no Esércilo
horas cerca de duas mil
jardas.
francez. Os nossos officiaes parlem amanhã,
com o tenente-coronel Leito de Castro, para o
"front" agiíregados
n vários regimentos.
Os
nossos médicos já se conservam, ali, ha vários
dias, prestando serviços na grande óffensiva.
O enpilão Dr. Ferreira foi condecorado, lionlem, com a im.dallin militar lranoeza, rio cnmno de batalha, com uma soberba citação. -Felicito-vos."
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Os americanos victodosos naFlandres
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nÍAS-1!5' - As(Serv,'Ç° especial da A
i\u.i__)
patrulhas avançadas do
exerf't« ^ Mangirt, depois de terem
repellido vários ataques dos allemães.
attingiram as immediações de Coucy
lií-Ciiaíeau.
'
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Por S mezes .-, „
Por 3 meies ....._.,..,..

PAUIS, 2 (Haras) — Oh commentatlM do*
jornaes sobre a noticia da morte do chefe
uo governo russo, Lenine, obedecem
a um
niesmo ponto de vista.
Toda a imprensa parisiense considera a
morte do Sr. Lenine, caso elia se confirme,
nm acontecimento
de summa
importância,
que não significará, talvez, apenas o deu»
parecimento
de
"Tal morte, nm só homem.
escrevo oflMatln". pôde ser,
para a Rússia, do importância muito superior
ao det-a-iparecimento doifejí-ciar .Nicoláo Ií,
porque^ Lenine não deixa.herdeiros
aos
olhos dn povo russo, sejam dignos deque,
snbstitiul-o. A installação do regimen maximalista
foi uma victoria toda pessoal de Lenine."
Os jornaes são ainda unanimes em conafa
derar o Sr. Trotzlcy iheapaz de tomar o tonti
do dictador Lenine.

Cinco mil socialistas revolu=
cionarios condemnados á
Navios russos tripolados poi
morte
LONDRES, 2 (Serviço especial da A NOITE)
mulheres porque os homens
-* Telegrapham de Amstêrdam:
"O correspondente da "Gazeta
do Voss" em
cuidam da política...-,
Moscou informa que os maximalistas, devido
aos últimos "complots"

que descobriram com
o auxilio das autoridades
militares allemãs,
prenderam cerca dc 5.000 membros em desta,
que do partido socialista-revolucionario, condemnan.do-.ts sumjnari.imc.ttf á morte "
AMSTIimMM,
2 (A. A.) - A "Vossischc
•íettuiig
publica um telegranuná do seu correspondcnlc cm Moscou, annunciaiido
os
maximalistas cdnildihna.atn A ]tcmi de que
morte
õ.OOO socialistas revolucionários.

As felizes operações dos inglezes,
enire o Somme e o Scarpe
O balanço das victorias
cie agosto

YOnK* 2 (s"viçt. especial M 'A
vmS.';* — Segundo
.Num-.)
informa o correspondente do "World", em Stoclihoimo, os navios mercantes russos que chegaram na semarra ultima a Ilaparandri eram todos tripolados por mulheres, visto que os homens,
empenhados cm lutas políticas, se negavam
a trabalhar.
Apenas os commandantes e pilotos eram
homens.

ÜMül^0^™^^

O marechal Cãólnno tle Faria, após o recebimcnlo desse telegramma, enviou delle 'uma
copia ao Ur. Nilo Peçanha, .ministro das Relayoes Exteriores, que, esteve, em seguida-, no
do maré- Ministério da Guerra,
onde foi cumprimentai-,
na pessoa desse titular, tis heróicas honras
que
acabam dc receber nn Frnhçá os nossos officiaes, que lá o;.--*-,,*, servindo.

Venerai Brugcre, ex-uovernador militar
ae Paris <• ex-presidente do Supremo Conmai sir Douglas Haigselho de Gtierrà, morto liontem, naijnelOs
Ia capital em conseqüência de um accidente dc que. foi victima
va do Stfranic. Com probabilidades? Sim, mas
A tarde esteve no Ministério da Guerra o
muito fracas. Essa linha somente poderia ser Qucntin.
Thicrs Fleiriing, chefe da casa
çommnnda"n.ò
defendida si os inglezes nâo avançassem mais
'apèzár
•onrtfiT„C,''d:l (?n,;*"m Bouchávcsncs e llan- militar da presitlcn.in
da Itepublica, assim
pelo planalto de Unpaiihie. Mas,
Capitâo-mcdico .1. .1. (',• , *>'oiíctí Ferreira
dos d
"Ia".aIto, ,|UC ,i011li>"» «««asai- como os demais officiaes
hs\.?. „°
que a coinpõem,
esforços desesperados dos ii.Iciihãcs, o exerciem
nome
do chefe da Nação, cumpri- eilos ninados, ailingc o numero
para,
to de. Byhjf continua a avançar c a oçeiipár
dc trinta,
meiitar o A Exercito, na
podo marechal sendo chefiados pelo Sr',
isirao atrás; dc po.sj.ão, c.Oiio acnba dc succctlcr
«..aciono de. Farm, pda pessoa
general Fclippe
distineção conferida Arlié.
com Bouchavesnos; Srtlfl.^Siiiliis.l b Sailiiscl.
!,'CL? fôl0"!}' (raneez ao cn|.itãò-inòdlcó l>r
Os_.1n15lei.es cslão liõ.iii nas margens tio cmial
¦loa» Afions.) de Souza Ferrei ra, o
aos d"do Noite, que parte de um pcTiilo a noroeste
mnis _Drficinçsi brtisileiros,
tleslinaiitlo-lbè
de Peronne e liga o Sómjric lio Kxnetle.
tuiicçocs em diversas unidades, na linha lies
Kssis
de
canal atravessa cxnctamciite as cristas do
pia- n.m0J'0n,ante-<Ía n'?.nt0 <liv batálli.-i desenrola- trenle.
naltq <le Bapaiinie. Ali, ecrfnmctitc,
preteriiltam tambem ns allemães dáfeiider-SDj mns
O capitao_ medico Or. João
a" SU' "U «f?^
Affonso tlc
esse projecto está
seriamente ameaçado dc dc\CS''f c;0,nbrai,,ün,0S
Souza Ferreira não fa*.
parte dn missão mefracassar pelos progressos tios inglezes ao
dica
especial enviada pnra a Europa,
nor- t,..Vr-„""SSaS ¦¦?lús «P«'sai'âm n inimigo do
Esse niZ\t i l/tl1'? -eon?1mUnÍC0U ^0 Prcfeit'» ">ute de Bnpaiimç, pelo valle do Sonséo e
orricm , .luiitamciite
Depois que tornámos publica a nossa rouom
outros
pelo vai- «ic iu. uieiifotiit,
collegas tola rrtipeano, nascido naquella
para qne ns dirigentes dos destinos da sóle do Scarpe,'movimento que está tomando
liCln
seus,
cidade, foi portag-em, referente ás sociedades
tomo
desde
dezembro ultimo
tios nenhascos
uni
lieneficcn- ciedade, a cuja gtiardn estavam
caracter de envolvimento das linhas lillomãs leste de Bnhcouh c Fromicourt Ptn"aí,cos a com destino •*. França, e destlcquo cmhnrcoii concedida a medalha do prata do valor mili- tes, mantidas
confiados
pelos empregados da Central tantos capitães, abrissem
a sua chega- nr, por actos do heroísmo
os cordéis da.bolsa
na curva; do Som.me. K' difficil,
praticados »•» tío Brasil, recebemos varias denuncias sobre e. entregassem
PrCSSâ° HObro ° inim'>° «P da a esse pai., eslá prestando o seu concur- guerra.
portanto,
à
Le TrtinT;.''<,rte
gordas quantias cm suecessivon l.udcndorff defender durante muitos
dias
^ alfílimns das que citámos e. sobre as quaes vos empréstimos, sem as exigências legalfi.rmemen,°: c>«» «os">
a curva do Sommo sem so expor a nina ameaça
nao nos era licito estabelecei' affirmativas mente
Bullepoder
Ji,T
u
estipuladas.
court. Hcndruoitrt e Cnanicourt. *
Está tambem verificado
muito séria, eni primeiro logar
categóricas; embora conhecêssemos o seu cscção do rio e não pelo norte.
pelo norte e
quo semelhantes
nomes jamais figuraram
O movimento tado, sem
cm segundo, pelo*sul, porque si om
°W":<>™ fizemos vaestivéssemos devidamente ap- nas relações enviadas á
envolvente foi habilmente eveentadòTtfo
que
nova u ir- nas
ri^°i,!n?°rreP,,Icstí,s.
Estrada para os descentenas de prisioneiros
ivsistivel ai-renuttidu
parelhados para isso com dados positivos. contos necessários.
os francezes attiiigcm
Emquanto isso se dava
tm contra-ataque lançado'contra
.Vt relação que apresentámos, a qne mais se com uns,
liam, o que niio é improvável; essa linha, enas novas
os
outros
necessitados,
aquelles
salienta, pela sua situação irrcgularissimá e
lliida dc flanco, nenhuma resistência t-ITicaz
que realmente recorriam a esses adeantapelos abusos que sc revelaram de um modo mentos. terçados
- * As nosSas natmllias rcalisaram
poderá mais offcrccer.
l?L rnP avanço
ligeiro
difficuldades
pelas
dc vida
escandaloso, . .justamente, a Associação dc o munidos
no sector de Lons
Os progressos rcalisados pelos fraiícezos na
de todos os requisitos,
eram
Auxílios Mútuos dos Empregados da IC. do obrigados
regulo dc Nojòn ò demite de'. Coucv-lc-Cha- „ .? fr.-;n,-c. «,0 r-y» continuámos-a progredir
a
uma
angustiosa
"
espera
de oito
ja aUingimps Doulieu. Levei-rlcr cx íãén'-entrai do Hrasil. Esta agremiação,
tenu são lambem muito ameaçadores*
e dez mezes para serem attendidòs.
que
V
pai-a a
itisppe de um grande capital, mantém um
da aclu.il linha nilemã
independente desse alcattee un secção de
von contra .Xcuvc-KkIi.s,; e Bulvcrgliom
pstablllsnfãp
movimento intenso tle ilinheiros,
l.udendnrif. com os seus repetidos e que
emprestimos
furiosos
Durante
o mez de agosto findo os hritannitio iniiitmoras concessões dentro dapor gosar na importânciaexistem na caixa alguns vale»
eoiitia-iitaqucs. prélei.de obter. O
própria
de lli contos, dinheiro fomeplanalto tle cos capturaram S7.316
Central do Hrasil. O mal vem dc longe,
r.ampiigne, que domina a região entre
prisioneiro: entre oa
& culo a diversos, por favor, c
;i curva quaes 1.2,'IS officiaes.
por cuia imcerto;
mas
só
"
agora
se
Ilor,e'
ilo Soinmc e Noyon
P!"'a
acceiituriii
mais
;,,M"?anío
ti
so
portaucia, naturalmente, se torna responsae constitui'
a Flan- e.\ iilmi
I.OXDIÍKS, 2 (Serviço especial
\o mesmo., periodo
d!-M.
de
uma
'iius-nrd, está quusi>totalmente nasa chave tlc
tomámos
maneira
não
foi
da
ao
no
vc
NOITE)
A
itiimi-.,,
o
thesoureiro
que
possida Associação.
mãos dus fi.»7 canhões '*'
•Jlt,"I,;l\",r,V'",i":'''<'s recebiads directavel occultitr.
üVu;lfs -1*"'» «le ¦•¦«.,<.
(jonforme salientam os
Iraneezes.
i
anilharia pc. nente
Iiu.aintla um outro caso reputado
- --«
n,„n.S das linhas do
u..h„ 5.7i,q
sada,
gravismcíralliadoras o nials tlc mH mor.
A Auxílios -liitiins ií ttilvcz, no sen gene- simo, o
frente da Franca dizem )'i tnnieas continuam a suajornaes. as forças
As tropáffde Hiimhcrt Intntrarani-sc
q„al alé. hoje não foi deslindado.
niarcha ao nor- ro, a sociedade mais
,"«,?w» "vainarnm hontem em ambas t dc Perontu-,
importante
ves do canal do Siwnme.ao Oise ecuilteramatra- teiros.
'l1,'0
da
Anicri.a
eit.ia
respeita
uo predio que devia ser
çoiuillisln
n• „£".
IntcRrãl
t'as da frente de hatttllnt,
se uo aul. O seu objectivo é nobre,
de
.Iá enumerados, entre outras
„-°
magiiani- otfcrceulo
.lanço os allemães que, nas cotas de
capturas, con- p
ao
Sr. Irineu Machado o pa.-.i
tencia obstinada dos allemães arkz?.t da resis- loiam infoniindos,
Qucsinv c tan,.se ros, trens ,1c .strh.lás âè^S.
mo, o basta eonlteeer-se os seus estatutos cuja iicquisiçao
H*lieneourt. hostihsam ns francezes em
subscreveram
pelos prisioneiros!
soetos c niio
de para avaliar os serviços
neante de Búllçcourl tràrdn-so violenta
Xnyon
rt'n,cm,s ',p mi'hares lc
Usífrance/eS estão apenas a seis liilonietms
que presta, razão por soetos da '* Auxílios Mútuos empregados
ba- «ne o comniiindo iillcnifio * tinha
minado to que. os factos agora
lallm «jtio durou tt.tl» o «lin.
iS^^i.
t!"':?S
da
* *
de «tbuzes
c projcctls
descobertos
l's|a HiÜpI,» cedo das as encritzilliailas d ín cidade
(iiuscard. lm pequeno infj.tilso e essa
morteiros cartuchos
Estrada.
paar
causaram;
e arredores, tio seio dos seus associados,
feita ha tempos,
íjosicâo o immcnsas quanlidadoa do material
"l.*Ileiii*e
;,,iada;,mssa
1sul?*J?riI'ff"o,
oídou
uma
manifesta
jornal
lflü
dc
contos
diz
suorde
,0
réis.
um
Cóníô
vasto
que
estivessem
nio- impressão de pavor. Informações fidedignas
cto constituído pela estação ferro-vitu-ia.
ra diverso.
*
ttst.i desse movimento alguns
lenavcl a situação dos allemães
injílezas se esboça des- íittestam
Os viitieiit.i das forças
"á
na margem
upuMo» "or mimcrosos de n Bclífiea al.
que a commissão de exame, de con- direciona da mesma associação, membros da
fi-enlc
norte do Oise, desde Morlincoiirt a Cliaunv
do
Ailcíte.
foi
resolvi^Slfhs0»Sn,"n'i"",,S* em uma
que do tas tomou conhecimento de algumas irreguli
"o Uie.n „-dc-í.a,ncs
o fazel-a depositaria da
frente de «tuasi
•,,Íavan«?r?,1>
*..,!»
<;sla rei irada, quo nüo parece estar
pelo oecitlenfe. í) laridades
quantia angariamuitollon*
'lendo .loniul aiitiuncia
que
apurar
procurou
immediataU.
ate que osse levada a effeito a compra
que òs^iíiirlczcs se
,:; ge. ._,.„¦„ ,,s iiMiu-t-zes, pelo sul do Oise. tis
estabelecendo destle logo a ineompa- do
encon ram âs portas dè IJátnircs
Sao passados cerca de seis an*'" L
e Sane .Ti1?'.'
c -'s flf"'«tas tlc Couev, obriEsse ataque foi desorsanisar
ttbilidade do então presidente, cm exercício nos predio.
os
illeinttes
Mm P° ?S os al ;amiy
c, ate este momento, nenhum andamento
não
conservar-se 21 tio mesmo
poderosa rcpoderão
«iitaM. finalmente, á'retirada
iíanilo
cargo.
muito
tempo
so
predeu
om
a
Arnieittiér-S.
tal assumpto, tendo áquella direP«P«'«ÍÓi visto
::» '••'tnlada do A esle, posição omOUe"l.,.qn-:n;VniTiK•0^íaV,,
ue de madrugada ttiU-iara violentissimo
Retirou-se esse fiuiei-iontirio, sob o
que elles se o ferpretex- ctona incorporado esses dinheiros aos da
,|M «J«J nn esperança de ali se conservarem dubardeto sobre as posições britannlcas. bomlo <le uma licença. A sua retirada dctennisociedade.
«'"frafltieeeu
na frente tio nou
„1 ...'."""'P ..•'"
'
;¦.'..» rante o inverno.
2„(slerv,<<> especial da A A posição foi tomaria de assalto, sendo re- I «.A-.,t.to
que alguns directores renunciassem imto Aiaiiííiti, <itit. avança cm eveellcnt'°".di^;.,i em que se encontra actualNa frente da 1'landres ha a registar
W'
wní™'
mediatamcnte aos seus respectivos cargos.
— Os iraneezes repelliram
r.-M.a,S, a Auxílios .Mútuos,
,ÍK- r"S aS Perdas
"e,1,1.' ''""• ,í,ZC,,ao
hoie no- nvi
cuite.
i
fc)
«"«annicas.
a restituição deso„e".
di- Cm MÍ«
'i»*!í«áÍ iue tainaran, Ne„Ilim vez preenchidas essas vagas, a actual
r-s
°t\ "'-""'r sc W^PÍos
í2?^p-S?^-«.
t'1«'"""--.iii Prismuitos tltrcctoria
versos ataques dos allemães ao norte
»nn!.><-*nrfí',
fatalmente; no
e atti.igtram
dhXsrec,a°nShone":tüS PrÍSÍ°nt'Ír'>S ° «*«*- •.".si,
-!.,vmporl.a"e':!
:
mandou proceder a uni balanço ge- «rayame
dos
desastres
^.-t-Khse A.(,'c,"':uaI ,los as itumediaenes de Ks- de Noyon e fizeram
S(,L,,mdo bosque ral dos haveres
que tão útil associanovos progressos n,n0'!._Í-"!í,C,zt'í;Ltn,n.,,,'m aí»>if»m caminho, na- I e \le* í;,f
állémfles ,,a Flandrcs
f"1"'''7"*,"0
c,le>.f,z.'"1»'
da Associação, cujo traba- çao vem soffrendo.
durante
11 &-" mui
a
noite
mais llio loi concluído ha tres
ce l.i.lllj
l ™ prisioneiros.
•os
ne
P lyiii.dmnenlc, recuando
az-se
O Sr. coronel Fiaricíseo Paes Leme
exerci-1 na região da aldeia de Campagne.
ini
to dc von Armiu nara a.s „nha „nci,..-.„- o .........-'
sc«Jliorda-so absoluta reserva sobrequatro dias.
mSit„larter,'l-ha"UsSÍm,?* atraví9 d8B P"8ii''°*
Pelo
o seu reres atrde abril, de onde die inicia
suitaüo,
até
ser
convocada
vido uma serie do f.uvidcncias inor.Tisadouma
assembléa
^'ofl
ienstva contra o sector portuguez.
extraordinária, na qual Sc dará
,.^-'".tl,!t" d0 s.llv:"' ll° desastre
pleno cofinal
nhecimento de tudo.
Ât sociedade,
issa
"varieuwdas
que e o amparo das viuvas
dadeira fortaleza. Já as nossas
Apezar desse siuilln, sabe-se
e|
orpbaos
dos empregados da E. de F; Central
o
balari"«nu:
qne
LONDRES, 2 (Serviço cspcc-til «Ia
°
ço realisado acçnsa graves abusos c deniin- Io Brasi. Hcsta saber si os
'."" jarda3 'Jsra »
A XOITE)
seus esforços
i
— As uilisnas informacSes
ciaio pouco escrúpulo na
ainda eram !.rCS
descobertos ninhos de metrallí£
recebidas i|„ rrar.. atai,-""
dos dinheiros alheios. A somma de guarda
annuncmm «iuc as tropas inriltZas tomaram
-illeempréstimos
ça
hontem tle tarde
fiaes attinge a uma cifra bastante elevada.
Saillj-Saillisel e Saillisel. mttralhadoraa o que procuravam nor todas _m
depois de um «ita inteiro de combates
Ato aos empregados da sociedade,
as nossas fofcs
Os in. maneira- hostilis.tr
que não
",vhi.PPc^"
íTlczcs fizeram centenas de piisloneiro. e
daí-Estráda. l-ortanto sem
to- r„v'.J0SS°"
Puderam
.la^c^tc^^caiiVUrS^^
desenvolni,ni,ní!,a'!-'",.!',os
nenhum
mnram nuatro canhões.
ver toda a sua actividade e
direito a tal beneficio, foram feiprestaram"oaS
allemães foram repellidos
tr!,1,as dos E«SSòi Vni- tos empréstimos sociaes na bonita c approserviço» na destraiçãu desses
í NOVA YORK, 2 (Serviço especial co Osnorte.
para o canal assignalados
í' .losC rói-ni',^ ílasi•,"vi*'<".y* m,n,il
nixiniatla
somnia
nhos de metralhadoras. "--»ses
dc 711 contos dc réis. TodaProf.it.dida(A propósito du moça do Itamaralg.J
«a A NOITE) - O correspondente da
tlí 1, Í "Vi!1"?,
n.ní'
sendo tomados ao inimi- via, a referida somma não traduz a rcalida"S Pr.fioncir«'* captáradòs foram
,, sçisccntos
!,;?
,
enKO
_J-Jl"?
dc
Associated Press em Londres informa
dos
laetos,
centrados
pvisioneiròs.
.lons
canhões
muitos soldados ,ic eavallaria nite
porque deve che .ar a perto de
dHMnontados, tinham sido enViUdoi
t»ÇtralI.adoras, morteiros0 dc tr n loi) contos de réis !
que os inglezes oecuparam Neuve-Eglise
cheiras e aprovisioiiaiiieiilos.
a Tet _%m
se
so ter
•.qt"'"í,
U'r verificado tamuem a
"I"'
'QIÍ''So afim ,le cobriremos
c chegaram ás immediações de Estaires.
nJLJíí1'~«_"a.!i
existcncia de uma extensa lista, tambem
vaijas
abertas na infantaria "
figuPAUIS 2 (Havas.) _ O coiTcspandenle
Consta que os allemães começaram
ram, com grandes débitos illcgaes onde
da
Oiitro correspondente diz
de 15, 12,
Kcncia Havas na frente francezt,
q«ê a marcaa -\m
informa
de
r''IS*
australianos
IlUos
; a evacuar Armentières.
sobre
'"«ccionarios
Peronne
fjue o presidcíile tio conselho dc
da
r;nt«"í,0p
central. E, precisamente
ministros, importantes reii.isàUas nas í uma das mal
serem tle
Sr. Cl.mciiccaii, visitou, hojeas resides
doasiltl^c'
taquç as suas posições, é por facilmente des„.,.- de
,„. manas. Entre 2» c .11 <le agosto
I.asst.títiy. Roye c Chauli.es, conversando
conos austráliaseguiram arrancar taes que
com nes avançaram sete milhas e
- (V
os çonininiidaiitcs dos exércitos em
com .vi- An..uncia.se
meia em uma a cnenuin
dente prejuízo dos demais quantias
opera- fretne de nais de tre» milhas.
cW:L\0I,U>*
/')
a
Livcrpool
associados
dc
Rcfc'pobres,
um Brande com
Ções.
Os a cmi?_"
"íi- {1 "'
esperavam o ataque contra Peronne
"'»r^'-.-.'..ericanasfq,netfomm rimo-nos aos que são empregados
na
f, .,í°'»'scon,
••li recebidas
que, com «rnutle sacrifício, tem que descon«raiidcs iiianit'cstaçõcS.
lar mensalmente esses empréstimos dns verbas necessárias para a sua vida,
PARIS, 2 (Havas) *- Desde o dia
_f ¦¦¦'¦' J___^Ê—___wK_\_^S__mF^^^m^ "¦^¦ri-"*" í 'W'/^ ^^_^___9mamm\a^^SÕIamm*S^^para a subsisleneia dos seus, 1'csguardando-os
18 de julho ultimo, toram feitos, na
da fome.
A iininoralidadc dc taes empréstimos
.rente franceza, 75.900 prisioneiros e caconsiste somente na sua illcgalidade, istonão
c,
if*^T__H R-__p_____E BBii^^^í- è>>«^^^-9SB___KsM_____í ________!
no façlo dc serem retiradas
pturados setecentos canhões.
superiores as que tinham direito. quantias
taml-ejii no processo criminoso dc Reside
lançaram
mao para esse fim. De aecordoquecom
o que
pieceitna a lei que regulamenta o
a Associação lem <p,c limitar o seuassumpto,
*
empres*"***"»5****
timo em proporção aos respectivos venci4r^H-9P^_S__Prc_^____RS
_____?*¦•***'-^^^í^
___é__l. •!3_^^'í__H_______^*__r^__________________L ____» •¦*
-'^"CnWi
'"-' '¦¦'" -&*&&>'¦*?*
é~W.^aWWmaVSa~VWa9
______________r____L.__L _.^THB^C«WW3 \a\mmmWm—* -.
mentos de cada associado. E,
^^^i^LT'
^"'"«ÍVn
'fi*;<^*^'^wNJ,-**!:''''>"
para effectuar
Hhl^
^Pt^Íí.'^*'*
emprestimos,
J*.'"''..m1 *"^"CJftuyi
vi?*
indispensiivese torna
uma
„,„..,
¦
certidão
'
Ua
**<__j^
fli
secretaria
¦**».'
da Estrada, na qual
_á*n*^**^BTÍti
i^wJá^Arirmní^rmmm^^^^ílm.
mmmrl''
il-flt*^ ii^ll-ri-ll
__rf^_______i _________ __¦__, ¦
^^^**aT^amWr^SmUaa—————m *at^r^%]tíL*
os
'*''
dous (crÇ"s «íe venciq"V
^/
______!_________. '
m.„\Cr,f'.ílU5
mentos do tnnccinnario estão completamente
2 (s«rv«ÇO especial da A
^«.ll1?'
livres
do
descontos.
Ucalisado
—
o emprestiWOITE)
O «Matin», diz que desde
mo, a Associação fornece mensalmente
uma
18 de julho a 31 de agosto os
relação de devedores á Estrada,
alliados
para que os
'
^<!79ílH--B
'%^^^^BM^i^|Hl^^^iHIB{iMaw—l
descontos
cerca
justos
de
sejam
135.000
X)
^^.^
feitos
nas
folhas
na
dti
prisioneiros
•peram
%__jâ _*
aamWM
pagamento. Só depois de liquidadas as suas
Irente Occidental, sendo 68.000
os franquotas, poderá o associado fazer novo cmcezes, 57.000 os inglezes e 8.000 os
"ons,aprmoSruma
:
prestimo, requerendo sempre da Estrada a
í americanos.
^^Sit certidão relativa aos dous
Aspecto de Peronne, reconau&ada honúm
terços.
Mas
não
sç tem dado esse caso. Taes disposições
pelos inaiezes
tem sido cumpridas. A posição officiai não
*ire» e tomámos Aeuve
de
Eglise.» 1 uns c a

ilipPtrSSt-aiSS.

üm filho de Ribeirão Preto condecorado na Itália
por actos de herois&o
cLJf1;?',-2 & A) ~ ° ninM"> d»

_^__rs^s^^

"™»fc"
S&SScMMÍr ralla,lcns(,s* ,,urantB

íe iT-ive!'".^ "'/°S 'l0 V""11^'* ,,jr";"»1« «'S

Na flante, os inglezes oceupam
Neuve-Eglise e cbeqam adeante de
Armentières

O exercito de Humbert continua a.

0s inglezes tomaram Sailly=
Saillisel e Saillisel

Setenta e cinco mil e novecentos
prisioneiros allemães

revalaçõBS sobra uma ladroeira formidável

0 Í8$envo!É2í!i0 da feia na
que °
s-K"-.
frente ingleza
Esboçasse

so foi coIhi,'°Út
a retirada allemã
Pormenores da luta na região desde a Flandres
á Cham=
de Buliecourt eda toma•
da cie Peronne pelos auspagne
~ A Pe,ira<Ja a»™s
2
("avas)
traliano*.
diíW

ta«?ad^aha.ene„r11,Cram ° ÍnÍm,g° "" ™>

?.Ss:íS P098niam en,re

|ia^s^sscxccutarnm ui

0s americanos a duas milhas
além deJuvigny

Clemenceau visitou Lassighy,
Roye e Cliaulnes

Uma sociedade de Auxilies Mútuos
desfalcada em niilel50olis

vi!i;'u,1.';n:t'-í;,-,-'mr,,i! t",ito*tei»a^'^-

ó Iseját .}'„,. mP° d° " POdcr C°nS^Ír

flo sexo barbado

Mais tropas americanas para
a Europa

O communicado britannico'&r?%

[0s alliados fizeram cento
e trinta o
cinco mii prisioneiros allemães
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Em menos de mez e meio
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Um dos dous princípios básicos d.i moral
chfistã è o di) que não se deve deseja para
nutrem aquillo «pie não se deseja para si.
K como geralmente ninguém, a não se-' um
candidato a suicida, deseja morrer; nenhum
clin.táo equilibrado tem O direito dc_ile.-C.iar
a morte (io próximo. Ií* justo, porém, que
• nessa regra absoluta seja aberta uma esce''torcem',
pção para Lenine, por cuja morte
actualmente vários milhões dc crcnluras liumanas. Ê. bem pensado, não ha nesse descjo nrnhuin sentimento anti-cliristão, porque
dos males on dr.s desgraças que põem e hãi
de cair um dia sobre a cabeça do miserável
desejável para elle
traidor russo, a mais
próprio deve ser a morle.
K' difficil encontr.ir-se na historia outro
tjpo mais torvn, mnis indigno e mais repu(oante que Lenine. Nero foi um degenerado
irresponsável: a existência de Judas foi necessaria ao sacrifício do Itedemptor; os:8nrBllis, o* inquisidores, e Ioda a vasta ser;.* de
perseguidores t.vrannos e assassinos, de que
foi victima a Edade Média, agiam quasi tòrio» por sentimentos outros que não o egojsmo puro de Lenine. Aliás, egoísmo puro. não,
egoismo forrada de hypocrisia, que. egoWmo e liypocrisia são as duas qualidades caracteristieas da alma do negresndp traidor.
Esti claro que nem todos i/< maximalista,
•fio do estofo de Lenine: ha de haver innumeros que estão a seu lado. convencidos de
Mique servem ao seu ideal, o libertário.
lliare-, de russos ha de haver quei desespera'dos
por longos soffrimçnlòs; acreditem^ encontrar no maximalismo sinão a salvação da
• humanidade,
pelo mc-nos uma poule de passflgem paia situação melhor,
Lenine, porém. — segundo eslá provado —
ideal sinão
outro
não tinha ultimamente
enriquecer á custa dn Rússia e servir ós.interesses dos seus amigos e patrões da corte
de Berlim.
Si se pudesse fazer um balanço das desgraças que a sua ambição causou an_ tinindo,
lesse balanço seria espantoso. Si não fosse
n traição russa, com effeito; a guerra ji leria acabado, e. lcr-se-iam evitado as ultimas
e tremendas hecatombes que têm ensanguentado o solo francez.
Depois de ter apunhalado Síarpia, Tosca
o sen cadáver e exclamou
«e debruçou sobre
«ibilando — "Morre! Damiuulo!" e locando
a cabeça do miserável"íí com a ponta do seu
deante delle tremia
sapato, concluiu: ~toda Roma".
E" um episódio conhccidiSsImo «pie (. citado apanns pela sua ppportunldaile, _ Com
effeito, a joven russa que matou Lenine —
o Diabo permita que o telegramma de Co— deve ter repelij)«n.bague seja verdadeiro
do o gesto de Tosca. Entre Lenine e Scarpia
ha apenas uma differença. Este era apenas
tim assassino; ao passo que Lenine era, além
dl assassino, um traidor da suu Pátria.
.*»
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O forerno de Sergipe resolveu crear o serTtço de assistência publica .m Aracaju'. Joi
«ma idéa muito louvável e que mereceu
o apoio ^unanime du população, E* preciso,
realmente, que de ven em quando os governos
doi Estados tenham qualquer idéa que na*"
M relacione exclusivamente cem u i-oliüca'.
gera.
'
E pari. pôr j* ides en*, execução o governador
mandou ao Rio um delegado <íe suu couíiau,(«, com s, incumbência de adquirir o material
necessário para a iustallação du assistência.
Mus, on porque eSo encontrasse material, ou
perque o .«jue encontrou é muito caro, o delegado não poude cumprir totalmente a sua
missão. Para não voltar, porém, com as mãos
abanando, resolveu adquirir grande qnaii',;;lade de guisos e campainhas destinados aos
burros de ©acção das futuras ambulâncias.
Aracaju' não terá, por emquanto, ura bom serviço de assistência, em compensação, porém,
vat receber-nm sortimento de guisos como
nunca rin. O "homem dos guisos" já partiu
levando consigo a sua preciosa c barulhenta
carga.
dias a
grandes
obras que está fazendo a "Cam_s__.ia-£special", £ rua do Ouvidor 108, seri.mantida alé o.dia 10 de-selembro a grande venda dí saldos de camiSM, eeronlas, meias, «ravatns, roupas paia
mknlnos, etc. que a referida casa vem íaaando desde o mez passado, com extraordinario suecesso..
Convém ainda lembrar que os saldos.que
expõe a *Camisaria*líspecial"'s_io de arllifos
de superior qualidade e por-presos ile oceasião» como poderão affirroar milharei de fre¦uam bem servidos.
i
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PAUIS, 5 (Havas) — A batalha prosegue
eom terrível encariiiçamcnt:. e 6 particular'
mente violenta no enorme massiço arbori. jiló
qne os rios oisc. Ailette e Aisne cercam e
cujas defesas naturaes são em extremo favoníveis ao inimigo.
Os allemães uf#rram-se. com energia indomavel, nai posições das florestas próxima., a
Coucy e Saint-Aubain, que ronaUtaem o M*
teio ila sua defesa. Na retaguarda, empenhamsr combates violentos, eom i-.í.lhafia e effe*
ctivos constantemente renovados, no intuito
ile retj.it a rem o avanço dos tlliado». Entretanto, o itripclo dos franco-anifrit-anos se acociilua cad.i ve-_ mai-, ao ineomo tempo que
o* britannico.!. por sen lado, taiendo numerojos prisioneiro!», desenvolvem a mesma teiiacidad* e ganham terreno eonslderarel.
O recuo dos allemães na 1'landtes está te
accentumdo. e o inimigo *¦ cbri(jaJu. pela
manobra compreisora dv maioeli»! Foi-li, a
ceder, nesse sector, todo o terreno que conqui-ton, com os mais pesado» i_.i-riiit.-io». rm
ebril ulílmo.

VonHintze acaminho de Vienna
AMSTERDAM, 3 (Uavas) — Communicam
de Berlim: _-»
"O ministro das Eelaçííes Kctt-rlori», alir.iri-.nle von llint/e, parte boje pira Vienna, onde vae tratar, de assumpto que »e prende direríamenle aos interesses da política austroallcmã.

Provas compromettedoras contra
Oaillaus e Humbert
NOVA YORK. 2 (Serviço especial da A NOITK) — Annuucia.se que foram descobertas provas evidentes de que o governo franco/, tem
motivos sufficieutes paru manUr presos, como
derrotista chefiada
implicados na campanha
por ttolo-Pachá, o ex-ministro Caillau.i e o aenador fiumlj.-rt.
Kssa.» provas foram já enviadas, ao qne parece, uo governo francez.

As primeiras medidas da Duma
siberiana

'(Hayas)' —
PEKIM, 2
O general Voíojot-iki, presideníe do governo de O.lisl:, dirigiu
U legação d.a l.ussia nesta cidade uma nota
em que aiiijnncia a a In; rt ura du Duma sibèrlana no dia. _!'„' de agosto próximo passado.
A referida bola eonimunica que foram mobilisadas duas classes de cónseriptos e declaradü nulla a lei da reforma agraria que a
Assembléa Constituinte votou em novembro
de 1917. Tambem foram ànuulladas iodas as
leis de origem jnaiiuialislu.

O governo vae tomando medidas no sentido de tiirnar extensiva a outros pontos do
paiz onde a crise de alimentação vae se torliando mnis intensa a tabeliã de preços ba
dias fixada. O Sr. Hulliões, qne chegou ao
Coiniuissarlado cedo, entrou logo cm conferencia enm os ..Ilus auxiliares daquelle subministério, Srs. .Mario l'raut. Hamallio OrtiSão é (.osla 1'ík-s. de niüd.i a sí-c organisada ainda boje uniu tabeliã para us atatadislas e ser extensivo a (lainpos e a Nietberoy o decreto.(j/.e fixa o prevó dos generos. Nesse sentido o Sr. .BuMines telegra*
pliou para Campos, á junta d,. alimentaçUo
que paru ali (oi nomeado, eheurregandõ-ã ile
diversas medidas, dè modo a poder entrar
t-m vigor naquella cidade a nova làbellã de.
preços.
As mesmas medidas foram tomadas quanlo a NMetbcroy. paru oiide será ainda boje
nomeada a juulu de iillnieutação.
lim seguida a essas, sabias medidas, ç Sr.
Bulhões saiu, dirigindo-se u palácio, para
c-ntfeííai- ao Sr. presidente da ltepublica ura
extenso inemoriíil, onde vem o resultado de
observações feitas por ordem ilo Counnis.ariado, apreciando us causas diversas du .-.iresliu d:i vida, \\o tocante, a meio» de coudueçãii para <is produetos das lavouras. Oiieiipa-se o memorial dos meios de navegação,
que aclia insiiffieiente, e assim lembra níedidus. Qiíanlo a estradas de ferro, o nicniurial se illislcin de falar na ('entrai e se rcfere a diversas nutras ferro-vias que lém o
seu material iiisiiffielcntc tambem, por falta de entrega de cneomnicndas, que ntjui não
i-licgain |joi- causa da guerra.
K termina essa parte dizendo que são preeisos 1',,'iOO vagões de ferro-vias e cerca de
idii locomotivas,
Passando a especlnlisar ns serviços do rio
S. Francisco, que estão paralisados, diz o
Cóininissariadn ter recebido
nina proposta
do Di'. Octavio CarneirOj da casa Trnjauo •-''
Medeiros, para ii direcção de uma nova navegação nli, e que o Commissnriado apresentou uma contra-propósta,
jieln qual a
mesma direcção daria ao governo áO "I" da
renda bmtu da mesinn empresa. Para se ft
organisar o governo entraria com as tres veilctns cx-alleinãs. duas lanchas j» dous haíeiòes du Central, assim como o vupor da
Arnazon, de que já falámos, e mnis seis
saveiros, orçando tudo em cerca 'de 500 IOO O?,
além dn indemnisaçãò á Amnzon e da construçâo dos saveiros.
Kssu nicdida, acha o Comniissariado prefori ve t ao eslado em que se cneonlra a navegação do S. l-rancisco, paralysnda, em cuja:,
margens
lia láO mil volumes de ecreaesi
além de enorme qunulidnde de fardos de
algodão sem ter coiiducção, sendo de notar
ainda
que a safrai já começada, pronietíe
muilo maior nceumulo.
O assumpto vae ver estudado pelo Sr, presidente da flepublica,

Rua Santo Antônio s a *..

& C.

Reclamações contra uma exigencia do Correio
Transmitlindo ao seu collega ila Viação-'
A representação em que a Associação Commcrcial do llio de Janeiro eneaminhon um
memorial
da firma
JJarbosa Albuquerque
it C. reclamando contra a exigência dp regislo com valor para as cartas que contiverem sellos do imposto de consumo ii inutiUsados, o Sr. ministro da Fazenda solicitou a respeito o parecer do seu collesa da
Viação.

"
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Guarda Nacional

situação política na Sibéria continua muito
complicada, cm razão das divergências suscitadas entre os politicos siberiunos, por causa da organisação do novo governo.
Muitos politicos pendem para o general
Ilorvath. emquanto outros .sustentam o governo independente creado em Vladivostock.
_ Diz n correspondente que estas divergencias causam grande descontentamento na população, que deseja que os alliados tomem
decisões enérgicas n respeito, pois do contrario os sacrificios que estão fazendo nciiluiin resultado terão.
(.1 correspondente termina dizendo que' n
sil .facão militar é cada vez mais favorável
aos alliados.
Os nia>:lma!islas e ex-prisionciros austro-allemães vão sendo repellidos
para o iuterior. As margens do Ussuri estão
quasi limpas de maximalistas.
¦ mm 1
Usa» Elixir de Noeueira — n?ra o sanune

Dr. Pimenta ile Mello C°0U;2»

f «Missão Medica á Europa», uniformes i diárias ds 3 horas, menos eis qu art js-f eiras.
Em sua residência, flffonsj Penna, Vi, ds V
completos na.casa especial A' La Ville
segundas ese.tas-feiras, das li ds 12horas, ¥
de Paris, 55 Kua dos'Ourives e Buenos Aires, 76.

£

O Sr. ministro da Fazenda
presidiu a iunta da Caixa
de Amortisaçâo

-

\v_,

Após haver comparecido pela manbã.-rn
•tu gabiucts, 110 Thesouro Nacional, ii Sr.
Dr. Antônio Carlos,
ministro da Faaendà,
á tarde a junta admtnistrati*u du
l.ta de Amortisaçâo, de»spachaPdo todo o
Sssidiu
•tpedlsnte submettido ao seu despacho

1 ."' Bi—e Bbbi i

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Anírade
Oculistas—Larno da Carioca S, sobrado
¦ mm
,
i

Na Câmara

Sendo a policia scieiitifieãda de que q arma/em de M. I-eriiandes. i\ rua .lardim l.otiinico, se recusava a vender assucar, .oi
lá, verificando que a casa tin questão es»
gptara o seu "siock", sendo desse facto avisada a multidão que estacionava em frente
ao arintizenii

Os moradores c!e Jacarépaguá — O abuso é grande;
aü nào existe tabeliã
Esteve na A NOITE nm cmi-.sario dos mo»
rndores Ile Jaeartipaguú, alirn de pedir povidencias sobre o ubuso inqualificável
de
duas padarias e dous armazéns, que absíilutnrnehle uão seguem a tabeliã do governo,
Acèresecntoti o referido emissário que a policia local nada faz porque — dliiem elles
— oj. iufraclores s;',,.i homens antigos no i'~>gnt e políticos. As dua'; padarias cm «|uestáo são íi I-'loc de Maranguá, da firma 011*
veira & Morgado, sila em .Mar.111._1ui, e a ouIra no largo do Tanque.
Na agencia dn Prefeitura dn 21° districto
primam pela nuseiicla o agente e os guai'das. que se dizem Iodos garantidos pela sltuação, não comparecendo, pur is-;!), á fisrn-

_C proprietário do cale Supremo, lorrefnçâo_ á iivenidii Mem de Sá 8(1. achou lim
n.elo de burlai' o decreto do governo. Fabricou duas qualidades de café — uma. superior. que élle vendia a 1SII00 o liilo, e
a outra, inferior, n 15100.
Deniiueiiulii a exploração ao comrnissarlo
CpuvC'.., tio ]'.'" districto, esla ãiiloridade appreheiideu a licença, fechando n casii e cnlreganJo a resolução definitiva á fre feitura.

no* tempos
niaes...

colo-

Reducção do imposto de
matança e a taVrie mais
barata
BÇLLO IIOIUZO.NTF, 2 (Servi,;., especial
-Nuiri.-.,) — t; prefeilo expediu uma portaria, reduzindo ,*,0 ',' do imposto de matança
u determinou o iiluguél dos --coligues da 1-rtfeitura, com a obrigação dos marchantes e
açougueiros venderem a carne, respcèlivamerite, a Ç7«_0 c 1-SOOÍI o kilo;

A guarnição da delegacia
i fiscal no Paraná

VMTAM-SE aa alfaiataria OX.D ENVliAND, aoabamanto primoroso e da
'íiçoi marcado!. R.
NOVA' YORK. _! (Serviço especial . da A
Ifi^Ei1?!*1101*ÜBUOUAYANA, 32.
NOlTli.) — O correspondente do "New York
¦ mm
: Sun", cm Tokiò, tele.rapba dizendo que n

Vendeu tudo

Impostos sobre consumo
de bebidas
¦BELLO HORIZONTE,
2 (Serviço especial
A -NOirfc.) — Por decreto de hoie íril
profogado Ppr .10 dias o praso de pagamento pem
multa, dos impostos Industriaes e
profissionnes do consiuuo de bebidas.
Interior do Armhsfm Rio de Janeirn
tos dd norle.- Iam ser exportadas. A' poria
do mesmo, entretanto, um empregilo inforr.ioi.-jios que, Eo meio de Ioda aqueili saccaria para exportação, havia muita inercndoria de importação, á espera de ser relirad.
pelos seus r.'sp?e'.iv.is consignalavios.
Elles tardam a relirada?
Muito, apezar do Lloyd haver nugmenlado as taxas de armazenagem. Ellis pagam,
mas esperam., vV.jí.>:
'.:' "
'' ¦' ' -'"¦. •'•' •''
O que '.'
--... a alta, a falia do
gênero no roercado. Quando a mercadoria sáe alcança preços fabulosos. O povo paga tudo: tava. armazenagem; juros de capital « i> lucro, o
formidável lucro,,.
Continuamos a uossn reportagem. Fnlrámos em vários armazéns. A firma Barbosa
Ií Albuquerque tem á praça da Harmonia uin
grande deposito.
Que espécie de mercadoria
se armaze
na ali ?
Esta pergunta f!..emol-n nós a um feitor
ne turma.
O homem não rumipou a resposla:
Tudo. Rac.ilhio,
principalmente. Bacilliao como diabo I
—- Ií elle demora muito armazenado?
Ate apodrecer. \Apodrece, mas
não sáe
emquanto não se começar a gritar: Ksiá faltando baealliáo 1 está faltando hacalliáo !
Os armazéns eslão abarrotados da cai.as;
mergulhadas no somno calmo da expectativa
promissora de melhores dias...
Nos armazéns llio de .laneiro ficámos assombrados. O tecto não necessita de
paredes
para sustei-o. As pilhas dé saccos seguramn o. O armazém é immenso. Depois de nina
photographia, conversámos eom um dos seirs
encarregados.
Todos os armazéns estãn
assim — disse elle. Acha o amigo qm- » tabeliã do
Comniissariado demore muilo a ser modificada ?
Por'que ?
Porque os intermediários eslão
dispôslos a nao comprar mais. Os pròduelovcs
que
vendam os artigos directamente aos varejistes. A tabeliã não dá margem.
—-Fntão a classe dos intermediários
vae
acabar '.'
A classe nu a tabeliã.
Agora eu dnvido que os prnductores consigam negociar
du-cctainente enm os vaTcjistas

-Vão houve hoje sessão na Câmara devido A
Alem
falta de um deputado, de uma unidade, de nm o dia, a dos depósitos que se abrem durante
luz radiosa do sol, pnra recebe,' os
legislador-numci-o. O facto è bem explicável. gêneros
pos fazem falia e provocam a
A maior das bancadas nâo se fez representar: pavorosa que
carestia a assoberbar o povo. ha
todos os mineiros foram ao almoço dos Srs. depósitos mysteriosos,
cujas portas rangem
MelJo Franeo e Raul Soarei. [,.».'
nos gonzos acenai i» horas mertas da noite,

A vida cara em toda a parte

.BCLl-0 HORIZONTE, 2 (Serviço especial
A NOll.:.) — E* voz geral que o governo íederal deve cs.er.der a sua aecão, sobre nreços
dos gêneros, por toda part-;, pnra
qne nfio
haja divergências de custo quatdo existe uma
tabeliã fixa ahi.

Todos querem a fixação de
preços

>

- _ •

T

_

Ao contrario do que honlem se noticiou,
o jies'oal do trafego marítimo da Cantareira não se declarou em greve, tlcceberain boje
os ex-grevistas o salário correspondente ai
iik-/ de agosto, cum o desconto dos dias ein
em parede
pacifica, com .-,
que estiveram
promessa, porém, que lhes ("zeraiii alguns
moradores <i'c Nk-lhcmy e das ilhas, de, cm
coniihlssãn, procni-arcin o capitão do porío e
solicitar-llie o reembolso, hos grevistas, do»
dias que não triiballiaríim.

ncalisou-sc boje, ás 11 horas, a asseiphléa
geral do (lentr.. do í*oiiiiiiercif) «le Cafiü; cnnvoendn especialmente pnrn homologar a nrO mestre" de unia barca, ir.lerrogado ror
ganisação da Caixa Beneficente dos Trabalhadores Livres e da contribuição prcciia para a n6s sobre a greve que falhou, declarou t).,sua manutenção. O .Sr. Charles .Murray.prc- o motivo mais forte d.> frafcassp foi o terem
sidente da commissão, e.-iinidou n Sr. IV.ia- sabido os seus colíegas qu? » Capitania ,j.;
eisen l.ehl, presidente «In Associação «.'om- Porto lhes cassaria ¦ matricula si elles, (fs
novo. se declarassem ém greve.
mercial, a dirigir «s ?rabalhos.
—K, deante dcfstu ninença. os qui honlsrn
O Sr. Dr. Arthur Nunes da Silva apresentou tin seguida, eomo relator da eopimissão, combinaram não acceitar o pagamento coni o
a prnpo.sla do Sr. Vlclnritifl de Avellar, ron- desconto, hoje cedinlio o receberam com d;-scedendo o titulo de sn'< i" honorário nos_ Sr-*.. ror.l,, . - ludn. I-!,, quer <li/.r que ernquaau
estiver nas m3os do governo,
d.i
Associação n fantareirti
Francisco l.eal, nresidenk*
Gòhimcrci..!: Cunhú Tlraz. do Centro C.*m- néjs ficamos como senjpre...
roercial de Cereaes: f.ui. Baulisla T.h|>e<{. uo
Cm niãn-. dn Sr. P.omeij F-;'(al. mora;f.jr na
Centro do Commercio e Industria: Dias Tava*
resr,e Or. Nunes d.i Silva, directores d a Km- ilha dí Paquelá. estí om abaixo ássignatta
liicsa Tran-porte? Commercio e Induslria; e do-; moradores jIjs ilhas e d.- Nictheroy, «i-,-s
Francisco .Ios. Iirilo. presidente dn Cenlrò será en.-airiiribail.i ré.) capitão do porlo. cados Proprietários de Veliitulos: e. por pro- pitão de mar e suerra Heleno Brandão, e uo
posta do Sr. Antônio pulra, lambrrn ao Sr. qual ns jlgnatarlos, allegánilq o caracter pada comniissão, eifico e causa moral da greve de ngoslo pa..
Charles Miirray. presideníe
Ambas esSas pmposlas for.iin approvada-'. pnr raijo. n que elles deram iipo:n incondicional,
iiccl.imaçlo.
como foi constatado, pedem a S. S, o pa?uf-'oi lidj depois n extenso relatório dos mento dos dias em (pie o< emprégajlos do
.trabalhos da cnmmissãò, em que é salientada trafegQ mítríllmo da f^.-intarrir.i estiveram era
sociedades cnn- greve.
a còopnrjçilo das dl versas
mm
met-ciacs. «Ia imprensa, e «tas autoridades dn
paiz. A sua conclusão, tin que se estabelece
a constituição dii caixa beneficente, com <>
capital de 100:000$. r da conlribiilvãn para
a formação do fundo de auxilios aos Irnballisdores livres, foi approvada por iinanimidade.
Das :i cm deanle — Teleplione 801 Central
F.-ilou. entãn, o Sr. Murrhv para declarar
'na
á assemblén ((uc foi assentado rio seio
cominissãn que cs exportadores, bem como
ns reeebediires de café «1,*» interior, pagarão 10
ríis
por sheco; cobrados mensalmente, afim
de fazer .. caixa de pecúlios e isso porque,
CORUMBÁ' (Matto Grosso). 2 (Servi,.-,, mnpnlicados ns 100 ennlns em apólices dn dl— A cldad de Corunivida publica, a renda seria nor demais íiim- pecial da A NOITK)
á
de Cuyab;i. capilal do
offerecer
bà
vae
o
e
apcaso
discutido
Fxplicndo,
.,njfie.>nle.
nui obelisco comrnemoralivo do
provada essa organisação. foram nomeadas Falado,
Ciiniinlssões i',ir.-i a formação do capital: as centenário.,.,.., .1 mm*
firwas Ijeiin lsrnc-l & Ov, Cnstroi Silva A C.
Brnzillan Warrants. Soares & Dutra. Oracc
S: ('... e Piiilo Lopes & ('.: e para a organi'¦ae.",i dns pslntütos da Caixa: os riè^òclanfes Srs, Charles Murray. Aicvcdó Lemos. Viclòrinó Avellar Dr. Honorio Maia, Dr. Nunes dn Silva. Oiiilhcrmc Alpolm e Chrisliaii
M.i m a ni.
O Sr. O--ar Marque, presideníe d.i S |l*dade .Kcnéficenli! dos Empregados
no Café.
LISBOA. 2 ca. A.) — Confirmando mui
pediu ú assembléa qu" f<.;=e dadri qualquer
nurili.) a lãu beíienic-rlln associação, que ha lelcgraninia anterior sobre iim pro.vicno m--tres annos vem oresLincl-* aiiílltos aos em- vina-nlo no corpo diplomático por.u."ui.-_, pusso adeantar que. entre, outrus modificações,
pre.adus ndoenlndn.. ou dispensados,
Como a assemblén tivesse de discutir npe- será siibstiluidn o actual miriistro em Jíu.-nas o c.'isi Kar.i que havia *id,i coiivoeadfi, fi- nos Aires,. Sr Mnrténs Ferrão, indo para seu
cou resolvido amparar íi • rclensüo dessa so- logar o iti.-tual cônsul pprtugíicü no ftio iie
fled.ide juiitn :'• director.},. dn Centra e dar liiiu-iro. Ür. Alberlo iFOliveira. que passar.i assim ã carreira diplomática, promovido
a sua approvação.
Falpii i'':p:,is o Sr. Dr. Nunes da
Silva, a ministro plcriipõtcnciario.
Para Substituir o fir. Alberto d.OHvelr.
enallcee.rulo " valor d»j cómrniSsãò dn commercio de café. nue deu n precisa solução são lembrados os nomes dos Srs. W-i^a Siinôes, actual cônsul em lielém do Pará. v
para a nr^dtilsaçTin dn trnl.-.illin livre, c aí.raclécoii n lionra <•¦•''' Ui'* Í'ol concedida com o M rtjn.s Mcne..es. O Sr. Martens 'Ferrão viri
l-liilu dé sócio honorário, declarando que na- possivclmenle para alguma legação na Fuda ma . I'e>! dn que obeilec r á órionlhçãó de ropa.
A noticia acima, íjue ha dias vir/lia corseu ai ign c eom.naiiheiro Dias Tavares, e
rendo como lioalo. eslá boje publicada peiiiiiii.. .'-.-u noin'.' di assemblèaa agradeci*
los_ jiirnaes "A Capital". "A Maiiliá" e ••
r-i-ésoiiça do Sr, rdrô'nç.1 l.raii ...n f.n.._-nli. ''Diário
de Noticia1.".
Leal. i|ne não podia ter e n.-ni dar maiorTodos fazem elogiosas referencias á e.scolionra do nue presidir os trabalhos da im"A Manhã" *
portanto classe rios eonnnerclanlcs d,.- cafí, lha do governo, recordando
Falaram ainda os Srs. Antenor Dutra. Dr. importante epnferoricla que o Sr. Veiga S.liphó.tn Maia. V.. I i«... e. pnr fim. o Sr. Lê») rnões fc^ em 1ÍHT. no Rio de Janeiro, sobre
agradeceu á assembléa
as homenagens que os interesses
portüguezes na Arnazotiia e
lhe foram prestadas e declarou que em ¦>Ir- que tantos comirientarlos sympathlcos destude, de iippróvadii e, por proposta do Sr. Dr. pertou em '.»torno do seu nome.
(A. A.) -- O areebisp-o de EraI.ISfclQA,
Vimes da Silva, ia roaiülar lelegrapliar nos
Srs. presidente da IVepublioa,
niiriir.tro do ga. acompanhado de outro-; prelados, dirigirá
Interior e chefe d_- policia; participando as re , hoje.
- a Iraiiladação do corpo de '$&1.1. Antonjo
snluçijer, tornadas s-ibre u irislitniç.io da cai- j Barrn-.n, bispo do Porto..par., a
CMhe&r.Y,
-i .. ... ••
O n d deverá
.va.: paru os trabalhadores livres, emcafé ¦¦¦.¦•¦
ficatj c.».po.-;tr.i.
15 foi encerrada a grande assembléa
O Cabido; .rcsè|vcu lnmteni, HefJnítívnmíTntoi
'""•—•
•• » mm»
que o cadáver d..- I). Antônio Barroso fique dèno cemitério, até süc remetlldo para
/
.Me.lií?o-nper:itlor. positado
a sua t,-rra natal.

Dr. ílicolau Ciancio
22, Rua Uruguayana, 22

Corumbá offerece um obelisco a Cuyabá

-

De Portugal

Movimenlo no

corpo diplo*
matico

Dr. fiodov

Ourives; 33, canto
da rua do Hospicio, das 2;ís_),

IÍGRIí.IA NOVA (Alagoas). _! (Serviço üspéciai da A \(.U'IKi — A jiu-...:i população e-.lá
;il.ii-iii:n.la com a extraordinária alta doi; gftiiei-os di» priniéira íiceeiisidade, especialiuente o
ki-ro.-.crie, qne o «-commercio explora horíivelmente.
,lá foi iuieiuda, nesta zona, a illumiuação a
lineilt- dò iiiaiuoiia, como nos lempos coJoni.ie.s.
As cisas pobres cMão completamente ás ríi-UT-a

'j

Emquanto os politicos siberianos não se entendem, os
alliados continuam a repellir
os maximalistas

O leite subiu
Tantas lém sido as notas enviadas a esla
rediicçáii, apontando as casas que passaram
a augnientar o preço do leite, que uão podemos publicai», por falta ce espaço. O facio é que o leite subiu mesmo, em Iodos
os deposilns, como etn todos us estabulos,
mais 10Ü réis em litro.

Como

t situação da Rússia
Apreciações .da imprensa
parisiense
'(Hãvas)'
-*,PARIS,

fechadas

A politia do 2.IJ düítriels fccíjou boje o
deposito de pão Ua estrada .Marechal llaogtl ri. 08;', cujo proprietário, Au tonio Albano Alves, vendia o pão a 1 ôtJOCI u kilo, o
dobro, portautr. du tabeliã.
líilerrosado, Albaiio declarou aãij podfttvender o pão uiai-i barato, por is*;o que o
comprava muito caro á p:inlficaçãcj Progresso, da firma Martins & Bordallo,
—— A policia do 9* districlo policial feeliou hoje o botequim
tia rua Petropolis
n. )S. por estar vendendo assucar a preço
fora da tabeliã.

A policia ilo .'" dislricto, tendo denuncia
di i|iic .-, padaria dé ,Iosé feivira da Fonse?
ca, á rua dó Rosário LfT, deSréspeiláva a
tabeilit dn Comniissariado. lomoii iibbi-è o
caso as precisas providências, commún.lcando-n á agencia local da Prefeitura;

. NOVA yORK, 2 (Serviço especiil da A NOI;
TE)'— A Companhia Marconi obteve (Ia China
autnrisavüu pura installar duzentu» estadões üe
lelophone nem fio naquella Kepublien.
Os apparelhos terão raiu de acçâu de quarenla- milhas e por elles quasi todo o paiz ftcará-ligado telephonicaraente.

V

Outros armazéns cheios
O armazém da
Companhia %.¦ Joio da
Barra, Empresa Brasileira,
Dora, Cometa,
13 A, departamento do armazém l!t «Ia -Costeira. armazéns 1. 5 e G do cáes. 14 da Commercio e Navegação, eslão repletos cl,- aísucar, farinha, algodão e outros gêneros.

Fora da tabeliã — Porta;
fechadas

0 armazém 12, dò I.loyd Brasileiro, está
repleto. l'il)us enormes (ie suecos e de fardos tocam _as vigas do tecto. O Sr. 1'arnril,
seu, adminiíitrador,
disse-nos estai' aqueila
mercadoria á espera de vapores pa"a os per-

O telephone sem fio ligaiido toda a vasta Republica
amarella

Vários armazéns no cáes conservara-se te»
cliadus. Colhendo informações, soubemos qua
as suas portas só se'abrem ús lioras mortas,

Casas

m* ¦¦¦¦¦-•-

O Centro do Commercio de Café
approvou as bases da Caixa Bene*
Acento dos Trabalhadores Livres

A tabeliã dos atacadistas — Projecto sobre
a navegação do S. Francisco

Uma visita aos armazéns
do cáes do Porto

ique a
ter e que nós tão cedo não

O Sr.- ministro da .Fazenda resolveu dispausar os serviços do ajudante-technico ua
— .A-imprensa volta'-í.a
estação aerieicola federal de Barbacena •Tono
2
Cardoso Pinto, que havia sido post» á sua tratar,'-'coni-espeeialIaUenção.- dus /negócios
dt«po»ição pelo Ministério da. Agricultura.
da Rússia, por causa não sú da \altitude
—
n <¦¦_¦ »¦
coiniiiinatoi-ia dos maximalistas ,em;.i*eiaçâo
aos francezes residentes em Moscou, como da
leutativa.de assassitialo du qne foi victima o
GABINETES. RESERVADOS, no ii?
cbefe do--governo russo, Sr. Lenine.
andar <3o restaurant PARIS. Rua UruOs;jornaes parisienses são:unanimes
em'
—
Entrada independente
reclamar
represálias,
o governo
devendo
guayana 41
francez.responder com energia a cada agdos bolslieviUistas.
¦ gressão
¦ mm- ¦
O "flomtne I.ibre" aconselha que sejam
filtsit da Nogueira r- pai» impureza do detidos
eventualmente, como, reféns, o Sr.
iangoe.
Litvinoff, delegado maximalista cm Londres,
1 an» 1
e as personalidades bolslièylkistas capturadas
na Murmania, em Arkangel e na Sibéria.
O "Matin" declara-se convencido de que
o-attentado contra o diclador Lcuine é obra
dos socialistas revolucionários, que no dia
seguinte ao assassinato do embaixador da
I Embora reconhecendo serem justas as pon- Allemanha. conde de Mirbaclt. publicaram
deraçôes feitas pelo Ministério da õuerru so- uma relação de allemães c maximalistas conpelo partido.
bra o facto de não se comprehender a ne- demnados ã morle "Mulin"
Julga ainda o
bastante comproeessidade de guardar por força especial do
Exercito a Delegacia Fiscal no Paraná, jo- metUda a situação dos maximalistas e accalisada em capital policiada, o que levaria crescerií.t nue informações seguras permitteni
a estender essa guarda ás alfândegas e ban- affirmar.que as pretendidas victorias dos
cos, o Sr. ministro da Fazenda pediu ve- guardas'vermelhos em Arkangel è na,,Sinia ao seu collega daquella pasta para iu- beri.-i não passam de verdadeiro embuste.sistir cm seu pedido, atteuto o facto addufcido pelo delegado fiscal de que foi pelo
lido do edifício que não é guarnecido que
•s ladrões, ba annos atrás, conseguiram Je?ar a effeito um assalto á mesma delegacia.

Comme il faut J*?K
Tabaco turco legitimo.—-Lopes'-Sá

¦-¦¦.¦-¦«¦_»«

.*"••

ainda alguns
DEMORANDO
conclusão das
*¦™¦"™l¦"","*¦"""*™""*,¦""

Dispensa de um funecionario

Tor qüè falhou a nova
greve da Cantareira

A.GUEBRA i tefi ia imiti I ile ééb O trabalhe
livre
Accentua-se o recuo
NICTHEROY E CAMPOS
allemão na Flan-

Ecos e Novidades
i
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Bromü cura

Loteria cio Estado do Rio
(.rantle do Sul

qualquer fossei

A extralivsè em 5 tío corrente

40:000$000 O
Por IjíOOO, em décimos de l$300i
UNICA

qne dliíriljiie ..i o;n em prenilo
i'reinio; sor! •a.t-.-i
de,,.,
40:000.000
premi.:
CjUOOjllOi)
•iiOfJOÇOÕÓ
premio» de SwU-JS •*••••••*
9! JÜOSOÍ)'0
:QO0$
OiüWiOQO
II prêmios de laiòoS
1 l!00o£'JO0
ii prêmios de noi.i*
,.,,
üiOÜiiiOÍX)
L'ú prêmios de 10.7$
2:600$000
00 rri,-»i''' «le ÓoJ
V:000>OÜO
IS premíbi para os;! ullimos alpi-isrrios rlò 1 •prcmio a 100$; 1:800(000 -. ISO premio» pnra os 2
nllimos ai-;.jarlsmõs do 1* riremio .1 ,'iU., 9:'0Ü0Sp0?Q :
IS (ji.niiu para ns li últimos algarismos ilri
s* premio a 1^1)00,
l'.08O$000 ; 1Sii premio.'
parar-os :! ultimo. :il:.'aiÍ5rnos ilo 2- premio n
"0$, ."i:lWs00í.i; lü prémlas pnra 05 :í uilimos
al"ai-iiinos do ;:• premiu ,1 «Oi, líGSpSQflílj Isfl
pfõniidí
-J úUuiios algarÍMiios
para o*
ilo ;;• prsuiio a ::ns
OiíOOIOOO*, LCíg prêmios .le 30S, 50:0t0S0OJ,
2..4W prêmios no lota: «le iCiiOÓiiÇfeO,
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banquete ao deputado
Mello Franco

Dr, Horacio de Andrade
regressou a Ouro Preto

OURO PRETO (Minas), 2 (Serviço especial cia A, NOITl.) — Regressou hoje
a .-eslá cidade, em companhia"' de sua fainilin, o Dr. Moracio de Andrade, .ui?. üt
direito desta comarca. Ao desembarque compareceram mnifaã familias amigas dessi* mà«
gisfrado.
'mjtm

1 1
'
','u-ríif apreciar hora e
paro cal,! 1
SO' O PAPAGAIO
¦ mm
—-—-

Ainda as mercadorias do_>
ex*allentâes
O Sr. ministro ria Fazenda enviou aos seu»
colíegas das demais pastas o novo catais
das mercadorias dos vapores e.t.allemáíí.
com indica_úo
dos lotes das mertjiloria.s
exeluidas por paraeerem necessárias .;;.s ts'fmo* ministérios.
-T—;
-"
mm i'i

Injecções de Assucar

Sy.stenu Lomohacò — Dr. Nicolít)
—»Urttguavana n, 22,
Cianoio
Realisar-se-ã amanha, ás S horas da noite,
¦ mm i
—
01'rio PRETO (Minas.. 2 (Serviço especial 110 restaurante Ass.vrio o banquete que
da. A .NfUlI-.) — a população; applaudindo os amígiís « admiradores ilo deputado Afrà-

as medidas decretadas pelo governo federal,
pede a sua extensão ao interior.
í.starnos
supportándo, aqui, urn exagerado augmento
iins-geiiérós de primeira necessidade, priiicipalmente n arroz, o assucar, a carie c o leite. cuja subida du preço tem sido vertiginosa. São cu.itinuas as recla inações do povo.

Todos se queixam do mesmo
mal
ARACAJU^ (Sergipe.. 2
..(Serviço.especial
da A NOITE) — Causou'*aqui oplima imatitude
a
do go Verão fejeral li mipressão
tando o preço dos geueros. Espera-se que
essas medidas se estendam « todos os Estados.
ii
i
m*m i

iWO'^o**rtò
Evita a tiantplraçlo ezctsalvá
e o máo odor

¦

Mais

um

mu»

1

¦

corretor de
cadorias

mer-

Por portaria de boje
Sr. ministro da
Agricultura nomevu 'íicilo de Barros
paru
exercer o cargo de corretor de mercadorias
desla praça.

Emulsão de Scott
¦¦-

__r___i______i_____________________

ROBUSTECE OS MENINOS
RACHIT1COS

J

MAI3 UMA...

mo de Mello Hranco lhe offerecem. A cjo*.missão promotora da homaaagem. composta'
... rua foi hoje reconhecida eom i «:.">#¦
dos Drs. Pontes de Miranda, '1'hadeu MeJeinomenclatura official, E* cila a A""
çliva
ros e Armando Roças, frauquea ò Assjrio áé drade
Figueira, 1,0 districto de Jrajú.
luriiiüas dos convidados e homenageado, afim
da que possam as mesmas a.sistir i festa.
Sjrphllis em geral
cuja o EJixií de So»
U brinde de lionra, olferecemlo o bancust». íueira.
sera levantado pdo ÍJr. James Darcy

VMk
(para agasalho)
durante os primeiros dias do me«

-GASAlllIER172 Rua do Ouvidor
¦*» »m»
mm»

O Dr. Waldimiro Ferreira e o
seu logar de deitaque

Padaria Esperança

Praia do Zumby, 137 e 139
^Por ordem do Comniissariado vendemos o
a SSfjl) p bilo; mio entregamos a düinj*ipao
lio e pedimos ao* Srs. fregueiès jjara qm
paguem o pão diariamente, porque os luerc»
iisiifruimos
quo
nâo dão para arwr com
tantas despesas de entrega a domicilio.
Pedimos o bom acolhimento de aoííjs freguezes.
Ilha do Governador, 3 de setembro de 19:3.
Machado .<• <-".
¦ mm
—

A brincadeira acabou
mal

O menino José .Miranda dos Santos, dé
|i annos, brincava,
á tarde, com um empregado do açougue da rua General Pedra
ti. 12, de nome Antônio Manoel de Souzj.
i-oi na própria rua General Pedra. Jarepente, por um e.vcesio de raiva. Antônio
pegou de uma faca de cortar carne atirando-a /uriosamente tobre José,
que saiu
lendo na nádega direita.
Q aggressor íoi.;.preso e autuado em fiagrante e o menor soecorrido pela Assislen-

SANTA: LUZIA DO CARANGOLA
y
(Mi. «•»
"aSk'n
da
mm*
A
NOITE)
- o Dr. ^"fP.wP"'-!
Waldimiro Ferreira, que oecupará
um Jogar de destaque no
governo Arthur
Bernardes, offereceu uma taça
de «cham»Uma nomeação na Fazenda pague.,
no restaurante Moreira, aos nuiwO Sr. ministro da F.uenda nomeou Arthur rosoa amigos que o receberam festivamente.
"Sr.
Nobre de tíodoy para o earjo de escrivão da Mouve diversoi discursos
prefeito suspendeu hoje por dn.:J
...°elogiando
os
me.
coliectoria federai em iloctê Alta- i, Paulo- rito» do Dr. Waldiaifn», ..^—¦
r.„W du% com pen!* total do, vwtctaenioí, a

Um guarda municipal
suspenso

diluam» nwuiimí vírtUm* Frtnm

Notic
Rio in
¦dqniri
lem na
•iibeçaa
l."*.üO
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A GUERRA I ° l"*3 ¦1<l»«*'.è no Os trabalhos clo^ói organisada a mis*
sao naval aérea que
Senado
Conselho
Be
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Declarações do Sr. Garoez Preferencia no transporte, reducção
de fretes para os gêneros alimen»
qne provocam baralho
tidos, a compra directa ao pro-

nAlml

»*».•.._._

mm

vae para a Itália

O Sr. almirante ministro da Marinha nrg.-n
nhou-definitivamente a missão
vae pa*
. Itália sob a denominação .te què
Força Nava/
Acrca çm Operações de (inerva.
.
Conforme já tivemos occasião de noticia*
é chefe ,,a missão o capita...de fragata
l'r,*i
ogenes f.üimaraes, que terá
njudátit*
do ordens o I» tenento ErnaniciimnFerreira
da
Souza,
Constituem a missão ns tenentes Paulo rle'
Souza fiandeira, Fernando Victiir do Amaral!
Savaget e ,Americajio Freire: irirérioi-cs: me-'
canico de 1- classe. Arthur Clevelnni! Nnhes;i
contra-mestre, Anlonio Tareiliii dc Arruda?
Procnça; segundos-sargentns do Batalhão Navai (lelmireü Patrocihio Ferrnira de Mello e
do Corpo do Marinheiros NncJouaeVOetnvin'
Manoel Affonso, <: ns prRçn-. cabo do Conio
cie Marinheiros .losé Cordeiro Oncrra
o
cabo foguisla Pedro Antônio tfn Silva e

Lido o expediente, qne careceu dc imporlanducror pelo governo, eis as medicia, falou o Sr. Ucremário Dantas,
das que o Sr. Rosa c Silva lembfc
que fez o
necrológio do barão da Taquara, enaltecendoe propõe para combater a carestia
lhe as qualidades de coração e os serviços (pie
prestou á zona rural. O orador, referindo-se
da
vida
LONDRES, 2 (Havas) - A Agencia as accuRhçOes feitas ao morta dc não ser o leA' hora regimental, havendo numero Ic-fal
Renter intorma que as tropas canaden- gitiino.dono das terras
de
se dizia pro- no recinto, o Sr. Urbano
Santos assumiu'a
ses romperam a linha Drocourí-Quéant, prletario, declarou que faria que
inserir, no jié do presidência e declarou
aberta a sessão. Lida
seu
discurso,
documentos compr.nbntorios dessa ií approvada
ao longo de uma trenle tie duas milhas,
a acla
propriedade. O Sr. Geremarlo Dantas, ao tor» soii-se ao expediente, da sessão anterior pasno entroncamento dessa linlia cota a es- minar,
que constou da remessa,
requereu fosse inserido em acta um vo,* Esteve hoje á tarde no palácio do Cattete, a-.- respectivos funccionarios
Câmara;
da proposição que lixa us forcas
pela
a slricla ob- irada de Arras a Cambrai. - • to de
¦ni luuga conferência com o Sr. presidente servancia dessa ordem, não consentindo
pezar
fallecimento
pelo
do
saudoso
titunavaes
"(iue
110
para 191!".
mia Republica, o Sr. Dr. Leopoldo de Bu- embarque «le taes mercadorias.
foi approvado.
par, o
_Passniido.se ii urdem do dia, sendo atiminciaSeguiu-se com a palavra o Sr. Alberieo de tia
HbÕes, commissario da Alimentação. S. Ex ,
a
¦J"
discussão do projecto sobre as requiMoraes, que reclamou contra a não
;,%«" sair, coinraunicoii á rcportat}ein o sèpublicação, siçocs civis, falou o Sr. llosa e Silva,
que
órgão
official, que para isso é pago, dos começou assignalando o
pelo
_ juinte:
faeto do governo 'u
boletins de freqüência escolar, conforme re- ter tomado
i,':'*; que nomeou uma junta do Commissariado
-m*itm~.providencias para combater a cnTÇjaar.i o Kslado do Rio de Janeiro;
quercu o orador. Salienta que essa publicação réstia du vida
{
depois de decorrido ura auno
é
taxativamente
approvou
a tabeliã do preços dos geque
A policia do 24° dislriclo apnrehcnilou a lideterminada por lei, estra- (ta data da declaração de
çáy.¦Sjeros
guerra.
nhaiido,
de primeira necessidade apresentada
cença e fechou o armazem de José Duarte
pnr isso, que o prefeito não faça cumFaz um histórico da imprsvidência dn "otf*elo_ prefeito tle Campos, e para vigorar nes- Martins, á Estrada da Frcguczia 825, em Japnr essa disposição legal. Passa depois, o Sr. verno, que devia-presumir
PARIS, 2 (Havas) — Communicado Alberieo
aa cidade fluminense;
carepaguá, porque não fosse ali respeitado o
do Moraes a tratar do ensino profis- portes e mais a escassez 'rfosa falta de tràiiisO Sr. almirante ministro da Marinha diri/jenerós de criooíficial das 3 horas da (arde de hoje: sional, rritieaiiilo-o. F. por ahi fora vae, fa- ineirn necessidade.
requisitou
I
navios da Amazon lli- decreto da alimentação.
gui um aviso «o clicre dò Estadh-Maior e art
¦tyJWerquof- as "vodettas"ns dos
lando
do
«Violentos
leite,
da
ex-allemães, para a
hygiene, de obras, etc., ataacções de artilharia na reDuas sao. a seu ver. as causas da carestia da .encarregado da rteserva Naval, delerniinancfo
;..*,-»avcgaçao do São Francisco;
cando sempre o Sr. Amaro Cavalcanti.
vida e duas providencias a serem tomadas providencias para a creação dc mnis um li-'
do canal do Norte.
gião
convidou
os
Sucecdeu-o
ro naval,
fabricantes
que
nn
tribuna
o Sr. Mendes Diniz, immediatamente para combatel-a:
de gelo e os
,í|.
unicamente de operários
Repellimos dous contra-aíaques inimi- que reclamou contra a não
Io, o
tomineroiantes para uma reunião, afim ile
do Arsenalconstituído
cíc Marinha.
inclusão, no dis- ratcanicnto dos transportes, e 2", evilar-se ba'¦:..estes
darem as reclamações que S. Ex. tem
go3 desfechados contra as nossas linhas curso do Sr. Krnesto Garcez, de apartes con- açaiiibarcaménto tfos gêneros c'.o consumo o
•mm**
Como antecipámos, a Associação dos Estabe na aldeia de Campagne.
trarios ás aceusações feitas por esse. intendeu;-.:ít*\Jtara decidir;
Discorrendo sohre o primeiro item, siiliontem
Iccinicntos
ile
Padaria
lo
em
no
Sr.
vae
representar
mãos,
iue
Paulo
de
ao
resolver,
Frontin,
Sr.
nm
mepara
classificando-o de Ia a péssima orientação do Lloyd Brasileiro,
j Realisánios noovs progressos no bos¦..-;||Ít:itnonal do Estado de São
açambarçador.
Paulo sobre a quc- Leopoldo Hulliões relativamente an preço do
nao preenchendo os fins a (pio se destina,
("ita, a propósito dn ulliino discurso do se- lendo tópicos de. um discurso
, .,!jãti1o da carestia da carne ali;
pão marcado pela tabeliã. Xo memorial, que que a oeste de Coucy-Ie-Chateau e a
do Sr. Sampaio
-«'^que deixou em mãos do Sr. presidente da talvez ainda hoje chegue, ás mãos dn comniis- leste de Pont-Saint-Mard. Fizemos cerca nador carioca, a opinião do nm matutino,
leu- Corrêa, que narrou o I.loyd ler dado praça a
Republica um relatório sobre os serviços" dc sarioda Alimentação, o problema do fabrico de cem prisioneiros.
o Sr. almirante ministro da Marinha
do trechos ds um editorial,
21)0 pianos em Nova York, transporte este
quu leve
do pão nesta capital é longamente estudando,
O Sr. (larei'*' dá varios aparlcs.
por vias-ferrens c flnvincs;
se não fez por Intervenção dà nosso governo,
conhecimento de que as estações r*i-!
Na
re,(':ào
do
Auberive,
';transportes
fracassou
um
:* que ficou resolvida a obrigação das com- sendo todos os argumentos acompanhados de
illolclegraphieas da cosia,
Fiilóii, depois, o Sr. Geremarlo Dantas, que mas sim pola do americano.
que pertenciam5
assalto
de
surpresa
inimigo.»
se reportando a um aparte do Sr. Garcez so..; iWiihiaa dn transportes darem preferencia aos ílfras.
Tratando do segundo ponto S. Ex. declara ao Ministério dn Viação e que foram enti**-gêneros de primeira necessidade, nos scus
da
ao
gues
bre a candidatura do Sr. Pedro Heis, declara que acha quo as providencias
Marinha,
O "Jlí.
estão
preço da farinha tlc trigo 6 no mercado
fiinecioiiandoi
já
iic fixação cio sob a nilmiinstraçáo
haver esse mesmo intendente, anles declara- preços dos gêneros
dò Eslado-.Máior da
por 44 kilos. addiçíío do carreio, lü*,
f.ffèbiciilos, sejam elles maritimos, fluviacs ou do
não nttingiam talvez ao Armada.
c
do, a uns 50 passos apenas dn sala das sessões, fim collimado,
12S e lá1;:, conforme a distancia, por 10 saccos
.'terrestres:
"•'?jue deixara
porque a causa do augmento
em mãos do Sr. presidente da e a saccaria, $200 por sacco. Assim, o kilo dc
-»{6»n—._
que não liaria o seu voto ao Sr. Nicnriòr Xas- do preço não é occasionadii ..elos rclalhistas
Republica um decreto c tabeliã solire preços farinha de trigo, collocado
cimento para senador e caso estu deputado e sim jielos açambareanicntos. Evitados
dentro dc uma paestes,
de gêneros de primeira necessidade rpic de- daria, custa S800 mais ou menos.
losse o indicado daria elle o seu voto ao Sr. naturalmente os
preços hão de baixar,
! fóm ser, depois de estudo do chefe da NaPedro Heis por ser digno disso. A Iludiu ainda
O pão fabricado com essa farinha não pôde
AMSTERDAM,
Diz qua o algooVio c o assucar são
2
Noü(Havas)
fio. resolvidos numa conferência que S. Ex. comparar-se aos negociou feitos com outros cias hoje recebidas
a situação financeira do Sr. Pedro It"is, di- tindustrias vistas com mãos olhos e má duas.
voude Moscou dizem zendo quo este candidato,
tèfá boje á noile, novamente, com o Sr. Dr. cereaes, mesmo com a carne verde, que pas'..Wencesláo
quando eleito, não tade.
Rraz.
.'¦.ando do atacadista para o varejista, são ven- que Lenine, chefe do governo máxima- ira no .Senado vender o seu voto, dar o r.eu
Defende a alia do preço do algodão e do
apoio as transacções immoraes.
em lei, com o lucro de SIÓO ou S200 em lista, está fora de perigo.
assucar, mostrando as causas, a seu ver jus,'¦.:^D decreto que devia ser ass!« didos,
Baixou anle-honlcm extraordinariamenle I
Terminando o Sr. Geremarlo, esgotada
Uilo. sem que os rctalhlstas sejam obrigados a
tas, dessa alta.
*-m*tm&**
a
fã
gnado
hora do expediente, que tinha sido
.'.* *.
ter um pessoal habilitado.
A causa da alia do preço não vera nem do no Hospital Central do ii/ercito, afim de
prorogadii
o Sr. Gáreez pediu a palavra. .Iá o Sr. Gere- pròdüctor o nem dp retalhista e sim dos ser operado, o coronel Martins Ávila, com-'
Refere-se, depois, o memorial an peso da f.i.**'-0 deerelo eniregne pelo Sr. Bulhões ao Sr.
'•.''-pjésidente
mandante ,[„ i« rés.imeiilo de iiifnntariá-.í:
mano havia falado por uma tolerância, eíual açambarcadores. Exlinctos estes, os
rinha empregado para o preparo do pão.
da Republica è deste teflr:
pre;os Naquelle estabelecimento
•> coronel
a que a mesa tem tido, eni occasião idêntica, hão de biilxar,
'"O
Os industriacs de padaria, cobrando o pão
AviJa
ân
da
Republica
dos
E.
V.
presidente
com a opposição. O Sr. Garcez insiste e o Sr.
rio balcão a S800 o kilo, fazem tudo quanto
fortemente a probibicão da exporia- conliiiiia em tratamento, após
_Ataea
decreta:
cirúrgica,
v|||bíi7
Madureira, que presidia
sem que haja esperanças' "do*
' .'Ari. 1".
limitar
seus
lucros
ção e o acto do governo qucrci.do vedar ao çao
a
sessão,
vendendo
o
para
declarou,
podem
Desde a data da pnblicaeão deste
num gesto tle energia, suspensos os trabalhos legislativo a sua eollaboração no projeclo de médicos cm snlval-o.
(juasi polo preço (iue lhes custou a fari,'Hièercto os preços máximos dos gêneros dc pão
tão grande importância. Lavra nesse ponlo o
que foram reabertos dez minutos depois.
nha;
não
arcar
com
as
despeporém,
poderão
jya—iiiimiaiinn i lc. .*K*a
Sr. redactor — rtogamos subsliliiir o tcle:'tftmeira necessidade, em qnalqner phase do sas inherenlcs á pnniflchçiio, si o CommissaA ordem do dia foi então votada, havendo, seu protesto n termina justificando duas
iic
Lisboa
WBjgJo enmmerc.ini, menos nas vendas ti vare- riado não for indiilgente
gramma
mandámos
ha
ao
iiiimincinr-se
que
emendas
pouco
additivas,
o
a
seu
resolvem
cnm
ver,
a
tabeliã
primeiro
que,
a
o
Sr.
projecto,
quc
íjjjffc
'
e em Qualquer ponto dn território nacio- Associação db's
a essa redacção pelo seguinte, devido a li- Garcez declarado
'
Estabelecimentos
tle Padaria geirãs corrccçpes
que amanhã responderia aos o problema.
soffrldas no seu texto:
íJlffi, serão as constantes da tabeliã annexa, apresentai lendo presente
Srs.
Mendes
Diniz
Na primeira emenda o senador pernambue
Geremario
Dantas.
o
entregue
O
pão
Wtiçnuda pelo Commissariado da Alimenta- ao consumidor não é cimo que
LISBOA; 2 (Ai A.) — Confirmando meu te- .icclo determinando o numero de médicos proes- cano determina quo os gêneros de primeira
qualquer nutro ce- Icgramma
Publica;
\':.1§p
anterior sobre um proi;;mo movi- colares foi discutido, tendo o Sr. Honorio I'i- necessidade tenham preferencia para trans.' '..Sfartigriiphtt nnico. F.ssa tabeliã poderá" ser real ou artigo de consumo qne passa das mãos menlo no corpo
diplomático portuguez, posso montei feito um novo appéllo á imprensa para pnrte nas estradas de ferro do governo e «o
do atacadista para ns mãos do varejista e de;;l*il> Commissariado da Alimentação mndifi- te
adeantar
que, entre outras modificações, será estudar e nnnlysar as despesas imiteis que elle Lloytl sohre todyis as outras mercadorias c,
para as do consumidor, sem despesas ac¦ tido, restringida on ampliada, périodiçainensubstituído
iictii.il ininistro cm liucnos Ai- vem acarretar aos cofres municipaes. Como os mais, que os preços dos fretes sejam os que
H|e alterada para as diversas regiões da crescidas em tamanha proporção. As despesas res, conde rieo Martens
vigoraram eni 1911.
Feri;".!), indo para o seu demais, esse projecto foi approvado.
panlfichçíío, pelo contrario, são muito mais logar
;Jp*|í-, (fe accordo cnm as condições incites^ dc da
aclual cônsul portuguez no Hio dc.
Na segunda emenda o Sr. llosa e Silva aunma, precedendo a entrada em vigor òléyadasV Tralando-se especialmente da entre- Janeiro,o Ur.
yílajllfa
torisa o governo a comprar directamente do
Alberto de Oliveira , que passara
•IbVí.iijj alterações nm praxo razoável para o ga do pão a domicilio, deve-se ponderar (|ue
a:;sim
á
carreira diplomática, promovido a
prodiictor todos os gêneros alimentícios e
essa entrega é um habito enraizado nos cosdos interessados;
:'.0ltiilie.ciinento
y^Art, '2'. O transgressor deste decreto e. to- lumes da vida carioca: c, sendo feita a capri- ministro plenipotcuciariò.
yeún-el-os nos retalhistas,'
MELLO
HORIZONTE,
Para
substituir
Assim, pensa o orador, pode-se estipular os
2 (Serviço'estáespeo Dr. Alberto
Oliveira
Ha aquelle qne se oppuzcr ã sna execução an cho, ú uma demonstração viva e palpitante do são lembrados os nomes dos Srs.de Dr. Luiz ciai da A NOITE) - A
to- preços dos gêneros c limitar os lucros dos
policia
l*m*.baraç.a\~a, soffrerâ prisão por 5 a 60 dias, progresso da nossa capital, filia í realmente Martins de Menezes, antigo consiil
"4**t
negociante*'
com vantagens para o consumigeral em mando providencias para evitar as prevês
logares destinados a rios de delicio com- dispendiosa para os induslrracs de padaria, Marselha,
Madrid e Hamburgo; Dr.' Pedroso que ameaçam
dor e também pnra o prodiicior. F.ssas cnicna
tUim, imposta snmmariamenle pelo Com- t|iie movimentam nesse serviço um pessoal lia- Rodrigues,
ordem
perturbar
pública das foram apoiadas pelo Senado.
cônsul cm Pernambuco, que geriu em Queluz.
da Alimentação on por scus pre- bilitado do li.000 homens, operários esses que
líllfi, interinamente, o consulado do Itio,
. Falou em seguid.f o Sr. José Bezerra, qne
tos, com recurso para elle, além das pe- contribuem para o progresso nacional e muni- em
-«SIM»Ssariado
tendo desempenhado abi papel saliente ,i
apresentou ite novo iis emendas que retirou
fJBJ* do art. 29 do decreto 13.167, dr. 29 de eipal.
Tia* segunda discussão.
por occasião dã declaração
As famílias pobres preferem a distribuição frente da colônia,
' **ostt> findo, si no caso conbcrcm;
guerra da Allemanlia a Portugal, e o Sr.
Declarou que .não era sua intenção voltar íi
.^Art. 3\ Os preços a qne se refere o art. 1" a domicilio porque, não tendo dinheiro em ca- tfè
tribuna, n.as leniío honlem um artigo que
myr,tngem as transacções á vista e a praso, sa para fazer as suas compras diárias, recebem, Veiga Simões, antigo cônsul cm Maiuios, ha
'mi 80 dias, não podendo os artigos ailudidos uão obstante, todas as manhãs,
pouco removido para llelcm .o Pará, para
não está assignadò, mas que todos sabem
antes dc ir pa- onda
está de viagem. O conde Martens ferrão
quem é o seu aulor, precisa combater essa
objeeto de contrato <le compra e venda, ra o trabalho, o principal alimento, e. de tarde
virá possivelmente para nma Íegação na Euverdadeira pilhéria.
qualquer oulro, para entrega depois dente tornam a receber esse mesmo alimento para ropa.
Diz-se produclor e combate o projecto, faio."
cnidar do chefe da faniilia que chega cxhiuisto
ni'LI.0
lIOiU*-'0.\TI", a (Serviço especial lnndo mais
A policia acima, que hn dins vir.ha correndo
de uma hora fazendo estatísticas
»•« decreto, conforme uos disseram no da lahuta commercial, pagando suas contas
—(Ia
A
-víllli*.'
("Jiegou hniilem no rapi- e lançando mão de todos os recursos
como boato, eslá ho.ie publicada pclos jornaes
missarlado, vae ser radicalmente refor- conforme podem.
para
"gare"
"A. Capilal'*, "A .Manhã" o o -Diário
do
embaixada
a
argentina, A
estava provar que a probibicão da exportação vem
de repleta de
conferência que o Dr. Bnlhões
As famílias abastadas preferem, por sen tnr- Noticia!'". Todos fazem elogiosas referencias
açadciiiieps, professores, autoriiia- sacrificar
Wm\f, o, Aana9 horas
o
a
Em
dado
momento
da noite, coin o Sr. presi- no, essa entrega a domicilio em virtude da
producção.
mais pessoas gradas. A missão foi con"Republica.
á escolha c'n
recordando a "Manhã" (lese
Sr. Klüs aparlea:
ite «Ia
duzida
em
cominodidade e do seu prazer em comer o pão a importante governo,
VlandauIctsV
offieiaes,
cum a
—Isso acarretaria a bancarotal
conferência que o Sr. Veiga Siquente c fresco em determinadas horas, que é iriões fez, em 11)17, no Il;i> dé Janeiro, sobre banda musical de policia á frente- até ao
—Esta existe..., retruca o Sr. Miguel de
drande Hotel, onde Ioi executado o hvmno
mesmo pedido pelo teleplione. além de facili- os interesses portuguezes ria Amazônia c
Carvalho.
que argentino, por entre vivas á Argentina.
tar saber, ao fim do que cada mez, a conta tantos cotrimcnlarios
A
.ymp.itiiicòs despertou cmbnísada
E o Sr. José Bezerra fala, fala até cansar.
foi recebida hoje, no palácio da
certa de suai despesas.
em torno de seu nome.
As suas emendas foram de novo apoiadas
l.ilierdiidc,
ás
2
horas.
A's
,'
!
Fé
rematando,
o
memorial
dh
horas
noite
inelue
a tabeliã
-mw**
ÍConmiunicam-nos do Commissariado da de
o Dr. l.eon Sunrez fará nma conferência 'ia pelo Senado.
preços por nós já divulgada.
entação Publica quo o preço de §800 fiQuando o Sr. José Bezerra terminou o seu Assim ficam garantidos:
l-aculdaile de Direito,
sendo saudado peto discurso
lo aa tabeliã annexa no decreto n. 13.167,
o Sr. Alfredo Ellis requereu n susDr. Alfoiisp Peniia Júnior, cin nome da con-'
-ultimo,
1*—O bom nome da marca Polar.
39 de agosto
para o kilo de pão,
gregaçao, e pelb aerdenilco João Lima, em pensão da discussão, sendo attendido. pela
rafara ao artigo commum. Tendido no balmesa.
2' — Os interesses dos nosso*""
nome oos seus collegas.
dai padarias e depósitos, em nnidade de
A sessão foi suspensa em sogiiiJa.
A embaixada visitará amanhã as escolas
clientes.
i mmm» •
grammas para cima, e não a pão de lu»
BELLO HORIZONTE, 2 (Serviço especial
superiores, c á imite haverá um lauto ban3'—O bolso do consumidor.
en entregues a domicilio.
da A NOITE) — A Companhia de Electrieiquetc.
~-mw

Uma nova tabeliã para todos os gêneros
de primeira necessidade
Um armazem fechado em
Jacarépaguá

Os francezos imm. spszar sos
reueíií contra-ataques

Os operários da Marinha vao
formar um Tiro

O memorial dos padeiros
ao Commissariado

As estações radioteüegrapliicss
cia Marinha

a roii íiio biéi

E' grave o estado de saude
do commandante do terceiro
regimento

movimento dipíomaíico portuguez

COMMUNSCADO h..
AO PUBLICO

0 legitimo calçado

Haverá greve em Queluz?

POLAR !@m na s@ia
este carsrnSso

Cho-gou a Bello Hoi*Í2osite a missão

¦

w
m

IO Commissariado explica o
caso do pão

Furtando cs operários as
garras dos commerciantes

dade daqui está montando um armazem para fornecer os próprios operários, evitando
assim
itmta de alimentação do Estado do Rio ciantes.que sejam explorados pelos commer,rJpl
-'•Janeiro,
com sede em Nieüieroy, é com"""
dos Srs. collector federal Antônio de
Os usineiros de Campos
Aguirre, coronel José Silva e Dr.
-:'^Biateies Ferreira.
conferenciarão com o Sr.

A Junta de Nictheroy

Mais uma seção contra a Fazenda Nacional para elevação
de -montepio

-»-<!4>**»—«-

A propaganda da primeira Feira Annual

O ASSUCAR

MU POÜiT-Ta rle lisira

O mercado dc assucar, cm rama, funecioNa lc Vara Federal foi liojc proposta, pcnava ainda nominal,
mas os refinadorea
los herdeiros do desembargador Árlstidcs
desde a (lata do decreto alteraram os
Ferreira Handcirn, do Tribunal de Appo'1»
seus preços, pondo-os dc accordo com a ta»
Lição do Acre, contra a União Federal, para
cotava-se o
o fim de lhes ser assegurado o direito á perO Sr. prefeito iez expedir, hoje a seguin» hella do Commissariado: Assim,
gênero de 1- a lí-, o de '2' a Ç900 e o dc
cepção do montepio, elevado na razão do (e circular aos agentes municipaes:
3* a ?80(), por Uilogramma. As entradas fo5:00(13 animaes. nn envés dc íliCOOS, como
communicação ao prefeito
«O .Sr.
presidente da Republica
saccos e as saidas de 4.1G7,
acíualmente percebem, de accordo cnm a ju- tendendo prefeito do Districto Federai, at- ram du 4.OU!)
Campos
a conveniência dc intensificar iím» sendo o "stock" de 15.1.418 ditos.
CAMPOS (E. do Rio), 2 (Serviço especial 1'ispriulcucia do Supremo Tribunal Federal. tn aos
¦ mm** ¦
prpduçtórcs deste Districto a protelegramma dirigido pelo Commissa» da A NOITE) — Os usineiros, reunidos na
-•a»»»da
Primeira
paganda
da Alimentação para Campos, sobre o Associação Commercial, resolveram
Grande
Feira Annuaí
enviar
¦i fiiuut{tiriir.se
leclmento do decreto «pie marca a abi nma commissão composta do presidente
em 12 de outubro próximo
-fSfjA^l)
lede preços de gêneros, foi endereçado da referida Associação, João Magalhães;
resolveu
encarregar
os agentes da Prefeie dos
As
do tempo até ás 4 homtü prefeito daquella cidade, Dr. Luiz So» Srs.' Vicente Nogueira, Augusto
tura de angariar nos s;us resneciivos distri- ms daprobabilidades
Ramos, Selarde de amanhã são as seguintes:
tmfa
Devido á sua avúítada importação de
bastião Brandão, afim de conferenciar com
cios, com a máxima urgência, as adhcsões
Estado do líio (previsão peral): tempo,
o Sr. presidente da Republica, reclamando
dos
e objectos dc arte, vende por
incerto
máo,
e
em
ieclinio.
e
temperatura,
jóias
produclorcs.
A padaria da rua Almiran»
contra o imposto do assucar.
F.m frente ao predio n". 127 da rua MaPara o fim indicado, essa agencia requi- mais necentuado de dia.
CAMPOS
a h
Rio),
preços incòmparaveis
(Fé.
do
2
especial
(Serviço
Dislriclo Federal: tempo, incerto e mio
Floriano o automóvel n. 2,-lliO atro- sitara .directamenlc da commissão
te Mariath
da_A NOITE) — Houve hontem uma re- rechal ferindo
directora (t), trovoadas possíveis (il); temperatura;
Avenida
bastante,
Rio Branco ns. 130-132
pelou,
soldado
o
Exerdo
da
icira o numero dc exemplares cies in'»
Sr. Joso Varanda foi ernoprar nm kilo união de commerciantes para cuidar da sua cito n.
.* fú'*
cm declinio, mais accentuado dc dia (1);
do 2" batalhão do 1" regimento,
¦m io sa padaria Colombo, á rna Almirante situação, cm face da àttitude do prefeito, o qual, 471
pressos
necessários
que
julghr
depois dos curativos da Assistência,
para a pro» ventos, predominarão os dos quadrantes sul
ii
que está disposto a agir contra os preços foi recolhido ao hospital
ith 46i
•
e oésto (1), fortes rajadas ('2).
dc. sua corporação. paganda.»
extorsivos.
"chauffcur";
Manto éf...
Escala de probabilidades: 1) muito pro- E' bem proveitosa
O
Primo Siorege, foi preso
uma visita
lovccentos ríii.
em
vavel, 2) provável e il) algumas probabiflagrante, sendo o automóvel de pro-mm—
teve mais conversa' o Sr. Varanda. Foi
iidades,
priedade de Mcrgyri Vaughan.
aos
nossos
armazéns
denunciando o caso ús autoridades do 10°
Nota — Continua deficiente o serviço tele•ae»»
9, B?"™ «'o brasil af fixou a tabeliã of- graphieo, nacional c estrangeiro.
to.
,.li ciai
de
I2il,
Ali
encontrará
verdadeiras creações
para os vaies ouro, quc eram
dono da padaria. Germano Dominguc-3.
emittidos a 2?250 papel
artísticas da arte do mobiliário.
Intimado a ir á delegacia, Ah) chegado,
por 1Ç0OO ouro.
••*
nm desembaraço assombroso, Rodrigues
Foram feilas hoje as ^cgniiiles designaron que eram ordens suas a scus cm•õcs: 1!" piloto do
"lluy liarbosa", Manoel
Funecionon o mercado de cambio, boje, LEANDRO MARTINS &C.
idos, isto é, vender o kilo de pão a 300
Arribou a Belém do Fará dc- Souza Cunha; "í" do mesmo navio, Alfresem alteração apreciável, com poucos tomaa todo o freguezes que, talvez ignorando
"S.
ilo
Brandão; medico do
Paudores e poucas letras particulares òffcreei**
ODrtlVtó 39-41-43
O vapor "Uberaba", do Lloyd Brasileiro, lo", daDr.RosaArmando
lia, nüo reclamasse...
Uma; enfermeiro do
(ias. Forneciam letras os bancos do Brasil c
padaria foi fechada e o Rodrigues au- quc havia chegado a Belém apenas com os "Caxias", Manoel Fernando l.ima: enterÜUViiiiJH, 93-95.
Ultramarino
d., dando o Porfucylindros entupidos pela má qualidade do meiro do "S. Paulo", Benedicto
REZENDE, 2 (A. A.) _ Fazendeiros guez do Brasila e12 o 9|32
José CalItiver Pinte a 12 1|4 d.
oleo fornecido cm Nova York, na tarde de das; taifeira do "Caxias",
"Estado
Caldas, c* cio município de Ayuruóca, no
rroz de terceira vendido honlem, an sair daquelle porto, soffreu gran- taifeira do "Ruy Barbosa", Klvira
de a todos os outi*os a 12 OjlC d., sem maior
Sociedade Uuião Commercial
Amélia de Oli- Minas, lançaram fo^o,
des avarias nas machinás, de modo a ficar reira.
lavra com in- movimento.
que
mi
•dou
como de primeira
tcnsiilade, aos campos do
Os
Varejistas de Seccos e
esterlinos
regularam
necom
impossibilitado de viajar. Nessas condições,
pequenos
de Ita•mm**
fiaya, ameaçando as mattas planalto
gocios a 2J.*700.
teve de arribar dc novo ao porto de Belém,
Molhados
ao
pertencentes
mostrar
no*
—.
-—. ..
m»**
|Sr. Humberto Muniz ve.íu
de onde o seu commandante telegraphou ao Fallece em
Jardim Botânico, do Rio de Janeiro.
Florianópolis
roz de 3* vendido como de 1*. nn ar- iirector
São convidados todos os sócios e represeno
do
Lloyd.
consistem
As
no
avarias
:'i
pedidas providencias ao coverno
tantes da classe paia lima reunião amanhã, á
n. 2 da rua da ""ítanda, da firma curpo da bomba de or e do tubo
liga
commandante do vapor do Foram
Estado.
1 hora da tarde, na sédc dcs-ia associação, a
"wcirs",
|J. Veiga de Azevedo. Por esse arroz o a bomba ao condensador e bomba de quo
"Mayrinck"
rua Buenos Aires (Hospício) 217.
lumberto pagou, o litro, 900 réis. Como peças estas que se acham partidas nos
O secretario, Luiz Alves Vieira.
passe, o vendeiro lhe respondeu que o "flangs". As avarias oceorreram quando o
Foram boje multados em iOÍ-OflO cada um,
A directoria do Lloyd Brasileiro recebeu
era de 1», pois assim o havia classifi- navio suspendia ferros no canal de Bragan22 infraetores da lei que pròbibe jogarem
nm dos funccionarios do Commissariado ça. Para reparação das avarias serão preci- eommunicação da' morte do commandante
águas servidas na via publica. Entre os muiestivera em seu estabelecimento. Para sos 15 dias. ra-.vo por que o Dr. Osório rie José Antônio Uns, do "Mayrink", no porto
IVIE.
da A NOITE) - No match realisatlo, tados existem muitos commerciantes.
uiifronlo. o Sr. Humberto foi n outro Almeida, ani.? embarcar boje para Mon- de Florianópolis, onde havia ficado'na pas- pai
i mm* ¦
hontem no Prado, os clubs America' e Athlc!em-da nia Barão de S. Gonçalo; n. 6, levidéo, expe..
ordens no sentido de trans- sagem do seu navio por aquelle porto.
Ultimai creações em chapéos
O Lloyd ordenou a agencia daquella ei- tico empataram por um contra um.
comprou arroz muito superior áqiKlle ferir para o vapor "Bahia", que deverá pasr.*"?-*--'
nesmo preço.
que fizesse todas as despesas necessapara senhoras e meninas. Altanosar breve por Belém, os passageiros, que são: dade
mm*
rias
vidade em véos e outros artigos.
para o seu enterramento quc seriam pa1* classe, 108 de 1!- e 2'2 de 3- classe.
: Esse mercado revelou-se boje estacionaíicquisições do FrJgorí- ."íiOs depassageiros
CASA CHIC. preços reduzidos. Hua
de !2* classe são todos da es» gas pelo mesmo Lloyd.
rio
com
os
compradores
retrabigeralmente
*******
Gonçalves "Cias n. 80.
se destinam ao itio.
dos, tanto assim que os negócios
quadra americana, quc"Uberaba"
realisaitns
fico de Mendes
*N'ão
I O comraandante do
lavrou pro. Guanhãss
careceram de importância.
obstante, os
vae
vae ter uma
cias telcgraphiràs recebidas aqii' n<* testo pela_ arribada forçada c. requereu inpossuidores se mantiveram firmes aos preEscola Normal
iformam que o Frigorífico de Mendes rjuerito afim de determinar a causa dns avaços anteriores de 10S e 10*5100 sobre o
AVISO
iu em Lnfayèttè e fez despachar hon- ria», tendo officiado á Capitania do Porto
O Sr. Dr. Pereira Lima, ministro da Acrl- typo 7 por aiToba. As vendas rcalisadas na
BELLO
HORIZONTE,
especial
9
(Serviço
cultura, receben de Buenos Aires o seguinte abertura foram de 549 saccas, fechando-se A
a estação do Sitio novecentas e tantas nesse sentido.
— Vae ser fnndada
da
A
NOITE)
A
firma
EiM.
nma
¦
Ferreira
i mm*
telcfiramma do Sr. Joaquim S. de Anchorcna, tarde mais 3.175, no total ile 3.724 ditas. do "Ainuizein Central", & Irmão, propriélarh»
adqnirWas aos preços dc
is de
cola Normal cm Guanhães.
â rn.i fiella dc São
»¦ c 163000gado,por arroba.
presidente da Sociedade Rural Argentina: O mercado fechou firme, aos preços de João n. lf>8, telephone Villa 4G7,
mm*
çpmmunica
101100
e
10$200
arroba.
por
Um se nador para acompanhar
agrado fiquei inteirado do
Çom particular
Anteriormente entraram 6.S20 sacras e fo- aos seus freguezes e amigos c,\w vende os jíe-.
exportação do xarque* o Dr. Deifim Moreira a Santa
telegramma
de V. Ex. em que se serve com» ram
neros
de
necessidade
"stocli"
primeira
i-elos preços da
embarcadas 7.260, sendo o
de,
municar-me a honrosa designação de seu
tabeliã do Commissariado'.
roz, banha e farinha de
777.015 ditas. Hoje
remo, nomeando tão distineta delegação gopor Jundiaby
Rita
de para Santos 48.000 passaram
saccas.
fazendeiros brasileiros para assistir á nossa
mandioca
i «M»
i
i
Joaquim de Freitas Brr.nflão
Exposição Nacional de Pecuária. MuiBELLO HORIZONTE, 2 (Serviço espepróxima
Boje o inspector da Alfândega poz em ciai da A NOITE) —• O senador Camillo , BELLO HORIZONTE. 9 (Serviço especial to agradecerei ao Sr. ministro a deferencia
Falleceu lioj
hoje, ús 1(1 horas da mã—
da A NOITE)
Realisou-se hontem, ás 7 de communiear-mc o nome do
úo a ordem'ilo':Sr. ministro da .Fazenem que
Britto pediu para ser indicado um senador horas, o
nliã. o Sr. .Inhqiiiifl i
Freitas Uniuintimo offerccido ao depo» a delegação tiajarí e a data devapor
jantar
ihibindo a exportação do xarque 'carsua checada
O mercado desse prodncto afrouiou, tendâó; sopuliiír-sc-á aVii • bã, ás '.) hocon. a« estn
seus amigo»
amigos conca), arroz, banha o farinha de maií- que acompanhe o Dr. Delfim Moreira aa tado Castello Branco pelos
esta eapltal.
pclos sens
capital. Saudo V. Ex. com toda consico
do
os
se
r.
*
*.
.
*
;.
ultinominaes.
ÍI*"iillecL*ti
iííi
As
tornado
canlitêriii
preços
de
Sf.ii
Santa
FraíieN ¦¦:>
Foi
designado
o
senador AIv,'es gressistas. Discursou o depntado
Rita.
- (A.) Joaquim
deputado Júlio Mey-1
Me*-*- deraçao.
deraçáo. —
até segunda ordem
Nesse sentido,
Joamjim S.
S de Anchorena
Ancho?i
mas entradas foram de S29 fardos e as sai...,.,.
gressistas.
Xavier, sii!'iilo
.... easa
u cprpb
,., ., n.
,, ,1 da
ila
(lil
agradecendo
•
bomenageado.;
«presidente
baixou uma portaria determinando * Lemos.
"stoci."
da
Sociedade
Rural
w*reUes,
das de 158, sendo o
Argentina.'
de 13.047 ditos.I avenida Sylvia, ú rua Felippe Camarão 134.
.•.'.¦iii-r,v

I
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O TEMPO

Um soldado do fxercito apanhado por um auto

O É'Uberaba" cornavarias nas machinás Designações no Lloyd

OS VALES OURO

A perversidade de uns
fazendeiros

0 football em Minas

0 Qlfl MONETÁRIO

Multados porque sujavam as ruas

pÊrSÍ

.-'Fj-1-^ 5RKi0NTE>2 (Serv*.° «pó-

O CAFÉ1

1 Sr. ministro tia Agricultura e a
Sociedarfe Rural íptioa

Jantar intimo offferecido
ao deputado Castello
Branco

O ALGODÃO

--- '

-—-"*;-

9

';'"• j»,^;^,.,..

Repatriamentodo Dr. Oliveira Alcântara

...

í^itWirE^JÉSfm^

Horrendo desastre Politica de Minas
Os graves suecessos Um escândalo
de flpparecida, no
no Pará
Official de justiça protector
Diicurics dt banquete
criminosos

foi adcan.* Declaro que a quantia que me
tada rm Eurppa para <> «fV^Í^Vmai
auírsil, por oceasião de se ttaclarar a «etualmimguerao
por
ra foi immediatamente paga a-P».
«Jieguei,
logo
que
Thesouro Federal,
O dia de hontem correu
de 20 de novemSrme orecibo' n %.e06. to«U
calmo
poátt.
em
tcuho
1915,
que
kro de
'APPARECIDA
Dr. Oliveira Akanlara.
(Piauhy), 1 CScrviço espedia,
ciai da A NOITE) — Honlcm. durante o uma
Rio de Janeiro, 1 de setembro d» 1918.
uão houve tiroteio. A' tarde chegou
força dc nove praças, conimahiladas por nm
cabo. Não se deu alteração «f.i ordem. .Ia
houve quem fosse fornecer água •• ao telegraameaçava.
libertiindo-n da sédc «iuc
K firnia Viuva Silveira & Filho. propneUna
* rua phista,
continuará aqui, esperando que. ciic-a
A
força
da•¦, fabdea do IÍI.IX1R DE NOGÜrllRA,
de
vem dc Therçzilin, que.
(lloria n. 62. declara que tendo deixado ae gue o"ila"official que ¦.i;,...
lüiins fa
,..„• syndicar
vvniliear dos
o Sr. Adhemar F*iw*ca
ordem pública, vem
bem
elos. Valentim Baeta c Francisco Sobrinho
mmTfíSmVmt effeito todas as autorisaManoel
osgA- «querem
responsabilisnr o coronel
cões que tenham dado ao mesmo .para
«•*>' ¦•o-*»' i,el" (mc ,sc ,ic" ' ffi,
Pereira
viçosa scu cargo; não se-respon^bUiça^eslã
uiesrj» que consegui rão o seu desci., por pertencedata em deante, por qualquer acto do
íem ã situação politica dominante.
senhor c rclalL*_M citada firma.de 1918.
.11 (Serviço cs(bahia,.
dc setembro
< Kio de Jane
AFPARECIDA
- Embora sc ninntcA
NOITE)
da
pecial
por
ilha a calma, continuam asA ameaças
oppostçno, .m
Pedro de Siqueira Queiroz
parte dos situacionistas.
matar
pcrinlssuo i pnra mas
Dr submetlid.i. pediu
Adelina Soares Ribeiro dc Queiroz.AdeU- uma
rez para seu consumo, Obteve-n.
",de
Octavio de Sequeira Queiroz e esposa,
Mello - pouco depois, foi-lhe retirada pelo chefe podo delegado de
Queiroz Menge. Adòlfilio de
muito litie,, lta'i.1, com o apoio
'desejam matar os pn\lvim Mcngc c «eus fillios'anseutes,
Parece
que
innumeras
provas
policia.
òenhorados agradecem as
siondròs ã fome C a sede.
5-"Sdc è" consolo que lhe*- ai%**5««ffl
casa do
fnlio,
0 tclcgiiiphlsln niantlou pedir n com
idolntrado
seu
de
r.elo fallecimento -.
qnc
carne
arranjarem
lhe
d
ele
paru
m.iuife-^n
(Tado
todos
e
n
irmão, cunhado e tlb
Respondeseus filhos.
ninlrr.se
alimentar
_
sua iminorrcdonra gralidan. *¦*¦¦**ram-rltic qnc a carne era do chefe político
|>io de Janeiro. 2 dç sdejnjjj^de
o empreso.
Icleáraplilsln. embora perdendo secretario
dc
an
pi'0 vi em pcdlí' gní-anlias
nii in dc se refugiar antes qnc elle
Companhia Ferro Carrll Carioca >_•policia;
'stüs filhos sintam jnnis fome c sede.
- sardi;.Por determinação da Pre fd» ura fíii|cno"f
—^-—~-» mtm .
n
do Pinho Inclinado recomeçar* o níitisú ltSó compra ti.irato e
ninntend
no dia 4 do corrente,
f,', «c vele elegante.rano.
,-|iiem lemaleliz
1
o
menin
í
*
t
Ae.
de
set-.ml.r-)
Rio de Janeiro, l
lembrança de ir u
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Joanna Pereira lUpoío

Evaristo «ÍWImçldn napozn c-filb"
Manoel .losé 1'êrçlrá « "r-mili». Grefju
(nu
rio «'Almeida Rapjjmt
Jft'"' !» •'¦" .
sentes)..Pedro Pereira e família,
lermtu/l'.'1
Guedes e familia, José Svvntil
cu* iian-nl"'. i'l
Campos c familia cònvidãn ni/'siifliaíi.V 'Ia í
amigos para a missa que, "«»;; lllil'. li
alma de sua inesquecível
t-UHBIlha, nora, irmã e cunhada .lOANiVA terçalt\ RAP07.0 fazem resar iiinauoii» alli)!1 mór
feira, ás 10 horas da _ manhã,
ila egreja de S Fraticiseo de Páitla. ãj fesde
q«,'0iiá se°confessam summumeiite .ralo"
ios lhes prestarem essa demonstração o* Ma"
___
torto e amizade,

-

primeiro tenente Francisco Joaquim Marques da Rocha

Tenente .los'?'Marinho Marques Dins
e sua mãe professora I). Eiulnxia dos
Santos Marques Dias. P"nioc curador
t e lia mãe dn 1" tenento FRANCISCO
JOAQUIM MARQUES DA ROCHA, particido mesmo
pànTa todos os pnrentes e amigos
d seu passamento, hoje, ás 8 3|4. da manha,
«.. os convidam para acompanhar o seu feretro, que sairá amanhã, ás .9 horas, da manhã. da rua D. Maria n. 79. Aldeia Campiíta. para o cemitério de São Francisco Xavier.

Alexandre Álvaro de Castro

h.Cárioòa
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Um almoço politico

...

Í,.

GUANABABJI

realisou-

No (iiilâii n Confeitaria Pasehonl
ue
M' boje o iiliiloço que ns re preseiilnntes
¦:¦¦
ollerecerani
Nacional
Congresso
Minas n„
c

«lo CORONEL
A viuva e família
JOSÉ' DE SOUZA E ALMEIDA
mandam celebrar amanhã, 8 do correute, na egreja de Santo Affonso, 4 rua
ÍJOÂO
Maior Ávila, uma missa, ás 9 horas, em
commemoração do síu anniversario natalicio.

LOTERIA FEDERAL
Resumo dos premi- •¦ dn loteria da Capital
Ffderal, plano n. 3.i(i, e.-ilrahida hoje:
2(l:0OOÍ00(l
. 18505.
3:0l>08000
f.187'1'1:
1 iKOOtOUtl
•413*4;
1:20O9QO0
,30811.
lülOÜíOUtl
SI 11452".

A tragédia da rua Cflipos
Salles
RIBEIIUO PRETO (S. Paulo), 2 (S<rvico especial da A NOITE) -- Continua«la ainda
rua
•íüvdltii eirí mysterió a t>;agedf
Campos Salles. Foram realisa4as «Uoje pela
policia novas èxcnvuções no local.
\ policia esta nltameiite empenhada na
ikseobcrtii dos criminosos.
"". Cidade" recebeu niiin carta anonyma
interessantes
relutando o crime c dando
pormenores sobre o assassinato dó fiscal1 da
fazenda.
_:.. '

"
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Vinte mortes

BEI.E'M, ot CV. A.) (Retardado) — Lm
escalei1 que partiu hontem á noite, conduziu.lo vinte e dinis pessoas, para assistirem as
festa.'-, de S. Rhyiiiiiiidp, na ilha das onçaw
naufragou, morrendo vinte pessoas.
Esse. facto causou grande consternação
nesla cidade.

IIHIÈPÉ
Recebendo todo< os mezes «le Pari»
c Londres as ultimas novidade*, vipõe ii venda, a partir do hoje, o» seus
artigos «le fim de «/Stiieão, rn.tumes
"tailleur", "mantcaux", coni o .lesconto «le 20 "'".
K-U' estabeleclmenfo acabavje receber de França <¦ de- liiglulerrn ns mai*i
variados leeidus dc :th;iidãu. para verão «> o maior sortimento de lindas
¦¦ravatas para lioineiu.
Acha-se á disposição de nossa clien.
tela um babil "laillcur" chegado rereníemente de Paris, para a eonfe"mancção «lo costumes para passeio,
senhoras, a
leau\" e vestidos
para
preços verdadeiramente vantajosos.

MERCANTIL
ESCRIPTURAÇAO
SEM
MESTRE

DP. FARIA
DE ALBERTO ÍüBETRO
todas as livrarias no Kio e

Aclm-si* ií venda em
ate
noi Estados esta importante nlira,-. a melhor
U da
hoje conhecida, que ensina desde o A. B. cia
nmEscrlpturaçâo até os pontos mais dillicultosos

,€ra"

;^.*»*r-.

preço 8$000
i -na» »

"

'-.;

Duasl profissões que se
repellem, a de carteiro e
ade "páo d'aguaM...
'

m.m
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São Lourenço vae
luz electrica

Minas

SlTõteriâle S. PÜJõ
iMfm^jmMJlLm^AmmmmmmmmmWmKllti''
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Commemorativa da independência
do Brasil
S0' 2Ü MIL niLIIETER)

(JOGAM
-6Ô:
OOO^OOO16SO0O

Em 6 de setembro, por

J. Azevedo & C, concessionarios. — S. Paulo
A' VENDA EM

TODA PARTE

mmmmmmmmmmMmmmmmmmmÊmmimmammmmmm
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Partiram hoje os delegados tio
Brasil á Exposição Rural
de Palermo
O Rrasil, oificiâliiienle convidado, far-se-á
repi-eseiilar na Kxposieão Annual de Pecuarui
dc Palermo, li' a primeira vez que Ini suecede \ nossa delegação é composta «los Srs.e
Drs Manoel Luiz Osório, 1'díi.irilo Cotnin
mm parn
João Penido, que esta tarde
"Paraparti, no Lloyd
liucnos Aires, a bordo do
Hrnsileirn.
-

,,
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Noticias de Corumbá

11

ter

çsCORUMBÁ' (Matlo —firnsso), 2 (Serviço
O numero tle iiisubpecial dn A NOITli)
sobe a niíiis de 401).
íiiissos "A
Tribuna" nnliciii que a Companhia de Hlectricidridc passará a novo dono.
Partiu daqui o deputado Rosar1bvC.p1.i7
o .exercício dc intergro, quo vne iissiiinlr
veníor cm Campo (Iratule.

S. LOURENÇO (Minas), 2 (Serviço cr.pcciai «la A N01T15) — Graças íi iniciativa dos
Srs. Arlindo Guimarães, cnmiiiçrclrinle nessa
sor Oscar de Souro. no serviço «Ja MOLÉSTIAS praça, e de ,JoãO Lage. proprietário aqui do .
—.. m.m ¦
PULMONARES E DO CORAÇÍQ, 4a PoHclIhlcu novo Hotel Brasil, será Inaugurado dentro dc
rua de S poucos dias o serviço de luz electrica nesta
Geral do Rio de Janeiro. ConsnJtorlot'Sú.GUVit
Nestes P....U.MU11IU.-José (53, de 1 ás3. Res. rua -. Jo*4< 7»,
magnífica estância hyilro-niiiicral.
„ um
i
serviços
,
ns
ii» a
começaram
prelimezes
já
poucos
iniiiares de medições, picadas e alinhamento.

Dr. Custodio QuarotmtóSK

| Guaranesia^l «

Os assucareiros

¦

seria
Sl houvesse lmje sessão na Câmara
lido, em sen expediente, um telegriranna du
üociedade Agrícola de Campos, protestando
tontra a emenda apresentada ao orçamento dw
receita creando imposto de coositmo sobre n
assucar.
;.

¦ mnm >

O Campeonato SulAmericano de WaterPolo
-#

.BUENOS AIRES, 2 (A. A.) -- D» accordo
com os desejos da Confederação Brasileira dc
Desportos, o seu representante' nesta capital,
Ur. Miguel dos Reis, iniciou as necessárias ncgoeiações para conseguir a organisação de um
tçoíti dc representantes dos nadadores argentipos pnra tomar parte no Campeonato de
.Wnter-Pòlo, que teríi logar n* Kio de Janeiro,
por oceasião dc-ser disputado o Campaonato
Sui-Almericano de Football.
A organisação desse team apresenta difficuldades porque a maioria dos membros do Club
de Natação é de estudantes da Universidade e
justamente a «ípoca dos exames é «n novembro. O Club de Natação, qu* é a nnica institulçâo dessa natureza existente aqui, está estudando a questão e esforça-s* por lhe dar
uma solução favorável.
i

¦**¦»
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Assembléa, 14. o .is 11—f 9 n* 18—A# nolt* i-íin.
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As vergonhas de todos
os dias
Ila dias Antônio Pílla. morador n.i Pavuna, procurou tis autoridades do 2.'l° districto, para :;e queixar de que sua filha Adeinide. menor de 17 annos, havia sido offeiiilida pelo operário .losé de Albuquerque. O
imniediatamente inquérito,
delegado abriu
intimando a comparecer ú sua presença n
aceusado. F.ste, uma vez em presença dessa
autoridade, promptificoíi-se a cisar, sendo
por isso posto em liberdade para tratar dos
papeis do casamento.
Dias depois Albuquerque voltou á delegacia para dizer que não sí> não fora elle o nutor do delido como ha cerca de 10 mezes,
"deli"
antes do a conhecer, tivera cila uma
vranee" em conseqüência de amores illicitos
com nm irmão dc criação, conhecido pela
alcunho dc ".losé freio". Albuquerque asseverou mais que nessa oceasião serviu como
pereceuparte ira Generosa d.i Silva, que.da com
autoridade
do por intimação á presença
respectiva, tudo confirmou, allegando até
ainda
q«e um belio dia, pela manhã, quando enconem tratamento a menor Adelaide,
trou-a preparando nm certo remedin de berva»
para fazer desappareeer os vestígios da
'•«lélivrance".
As autoridades estão deslindando o escabroso caso.
*

Syphilis, Vln Urinarlit

***-*-
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Fogões <BERTA>
N-0 tazem

mmaça-141, Uruguayana

-¦

A bancada riograndense
reunida
Reuniu-se boje, sob a presidência do Sr.
Vespucio de Abreu, a bancada sul-riograndense, havendo trocado idéas sobre o Código do
Trabalho e sobre a manifestação commemorativa do anniversario du morte do general Pinheiro Machado, para jo, «jual o Sr; Alcides
Maya foi o orador escolhido,' __"

I!
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Exames no sexto regimento
de artilharia montada
Realisam-se, amanhã e quarla-feira, os exnmes do li" regimento de artilharia montada,
aquarlellado 110 Curóto dc Santa Cruz, e «lo
qual 6 commandante o coronel Ronifacio d.i
Costa.
1
mim*

Or. Ubaldo Veiga- ^pSÍS
Setembro

e VIAS URINARIAS. Cons. Rua 7 de
«057.
77, das 1 ás ó. Tôl. C. 1081 e V.
¦ mmm -

,

Restabeleça-se o logar de carteiro de Sabará
SARARA* (Minas)', 2 (Serviço especial d.i
A NOITE) — Os conimercinntcs c hnbitnntes desta cidade esperam c pedem n intervenção da A NOITli junto da Administração dns Correios, afim dc ser restabelecido
nqui o logar dc. carteiro, siipprímldq ha tres
annos. a titulo dc economia. A sua falta
acarreta graves prejuizos ao commercio e á
população.
—

.
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Duas nomeações e uma exoneração na Guerra

O Sr. ministro da Guerra expediu boje, os
seguintes avisos:
Nomeando o Io tenente reformado do Exerllctinillo dc Moraes, para servir coAo director da Fabrica dc Pólvora sem Fn- cito Flavio
do chefe «lo serviço de recrutamr-ça o Sr. ministro líli Gucria scicntificoi* mo auxiliar
2* circumscripção; exonerando, a
do «Hie a declaração de ponto facultativo í mento da
senip;.''' pedido, do logar que exercia na 10* delegacia
para todas as repartições federaes.
e ''Cin ilo departamento da 2* linha do Rxercito, no
q:i» não haja reslricções mi oídem,
o capilão .losé Coelho de
assim que os chefes «las diversas repartições. listado dc Sergipe,
e nomeando para exercer o dito
uma vez sabedores disso, devem dat ;|02° Magalhães,
curopriinento, pelo telegrapho, ás. repartições4 lugar u major reformado do Exercito Manoel
Uomimi* Vmmf> ..
:abordinudas ás suas.

O ponto facultativo nas repartições da Guerra

i

i

No Impedimento do Dr. Carlos dc Andrade,
sub-director do trafego da Central do Brasil,
que eslá licenciado, ncciipa, iu.tcrlh'ihcnte.;esse cargo o Sr. Dr. Alberto Flores, aetual iaspeclor do 1" distrieto dn mesma listrada.
1»*»
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COMMI.IM.IAI. DO MANCO
LAR UE MINAS GUIUES
n. 8-C. poslnl I.0í3-Eiiil. lélcg. nColare.*»
DE C.\l-K'-P.U-'<,"0 POR QUINZE

AGENCIA
hoje, iiiispçrailaDa Inglaterra
POI* ti
mente, no nosso porlo, '1 o paquete ingle/
ItimMtinletpai
horas
as
anlorlila1
A's7
Rower",
yi-lighland
ilcs do porto visiiavain e (líscmbariiç.iv.iin o COTAÇÕES
"llighlniid Itower", que aprnou para o urinaKILOS
zem 18 do cáes do porto, om1" atracou, el'1'eclunhdn-sc enlão o ilesòmbar(|iíe dos 1411 passageiros que o paqii.cle dn Mala lical trouxe
I Cafés d o sul e ce-tí Cal , ue outras procedenc ns
para o Hio. F.ntre esles veiu (lc Lisboa n |iin- I ypos de Uin-s
lor brasileiro Sr. Maiio Navarro dn Costa.
"llighlnud
ftnwer" veiu iMrreg.idó de va*
O
rios gêneros e trouxe .",.'1 dins ife viagem
America, Cafén tle ' Aiiietica- j Café? de
,,.
___
.
—Bebt
nos :
c,.',r
nos
O Hydroplasma é recòminen.
i.la,.l,i nosi ca.-crt: KlogmôÊS •*•'¦'•
Fiirunculos,
13S17S i-'í;,'i is$S:8
r:í„
°<*i ítaJ-*^ 'tf cessos, Panarlcios,
O' Antlirazes, Appèndicites, •",;-,-••
liSSóÃ 12*051 r-'V".-\'
.11
ffV-,..^'
tio-enteiiiê.i, Ínguas, Cóllcn'
IJS.;,; H.V.41 11SS-J7
pg VH a]!j
i?y,",i
o?
etc I". sêinpre qnc -:"
3jK
11ÍS47 11 Sosp I[$.t35
11 $5 íl
•¦ '-• I¦ I¦ -~|_| uterinns,
ama
iiver em- vista combater
11S.1-S "'V''i' 1"-;c'-'
11.»-,.„-,
l,-.S:..'.-, lõiel. 40*519
lõSúg
|< Inflaininação«3 local. A' vendo
Dep.
iO em todas
plwrinacias.
i,,S',i'-, i-.*>*'-'.| 10$ uo
loSlIO
Alberto U, & *••'• — Uiàclitielo,
,¦,:'','
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O director do trafego da Central
interino

0 'Highíand Rower" amanheceu
no porto
-amanheceu

oa

9*>f"o'ò

9>35'i
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Us cafés baixos cóinõ os itesineNOTA
recidos e ihtiiiiiiiin depreciados-,
llio dc .liinciro, '2 dc setembro dc ,1918.
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As diplomadas no sçrupo
colar Paula Rocha

A* parle ns brindes dc honra dos Srs. Ribeiro Junqueira c Francisco Salles, este ao
Sr. presidente da Republica. «* aqueile aos
Srs. Delfim Moreira c. Arthur Itcrnardes,
no almoço offçr.ciíío ao». Srs. Mello rraii-o
c Raul Soares, almoço de que illimas noliria
em oulro logar, houve doiu discursos, «•»
o Sr Aslolpho Unira, offercccndo » festa,
- outro do Sr. Raul Soares, agradecendo. Foi
este o discurso do Sr. Astolpho Dutra:
"A representação mineira no Congresso Federal encarregou-me dc vos significar na
hora cm que vos despedis de nós para outros
postos de alta representação politica, as ira*
mensas saudndcs que nos deis.ies.
Nossa modesta homenagem sc estende tambem ao nosso eminente collega Arthur Rerf*on<;ult5c. a partir de 3 horas >'i tar'-. .-.>•?,,,
narres, arredado do nosso convido pelo snt•-,;, i« sedai,
u't
fragio unanime do povo mineiro', que o dos- a chamados. Rua da Carioca n.
d*
Cerfttal.
.presidente
9;73
plmne
t.ieou 'glorioso
para o elevado por.to de
sua
de
l-Modo, privando-nos
nosso
companhia qnc tanto nos encantava pela lidalgiiin dc svu trat.> pessoal e pelo brilho
que sua alta competência emprestava ú represcutaçãa. mineira no iCgtijrçsso Fedora!.
l'or mais qne 110-: amargue 11 abraço com
qu? rios despedimos dos tr.-s caríssimos col<ÍJ_
leía«-. (pie nor. «feixam. resta-nos o Isnilivo d* MISSAS
ver ns destinos do Kstado entregues ã timo.
Hesam-se «manhã as seguinte :
iieir,-,"1. que o hão de levar íi bom porto, por
I). .loamia Pereira Raposo, ás ni. nn '-n\,
scu patriotismo c pela vastidão de .sua capaeidade:
resta-nos a dVsvaiiídrueiito dc ver ja de S. Francisco de Puniu: Ur, .1',,'j V51.
não CO Cabral, ás 0 1.2. na mcina; 1.1. Adal/l,,
provado que a terra gue noi foi berço com
Itensi
vc interrompida 11 serie «los estadistas
Rlltír Limoeiro, ás 9, nn mesma;
que ha contribuído para o brilho da historia Vieira, ás 0 1|2, na mesma; Alexandre ,U
pátria Iegando-llie o.s nomes venerando* u' varo de Castro, ás 9, na egreja de Nr,,..
llernardo Pereira de Vasconeellos, Theophilu Senhora da l.apa; D. .loaquina da Slh
Ottoni. Ouro Prelo. Lafayeltc e tantos outros, Santos, ás 9, na matriz tle Nossa Senhnr.
11. Marli
da Luz, á rua D. Auna Nery;
porque entre os contemporâneos dcsabroeham
nomes, como os dos tre* collegas que dc nós Fe rua mies tionçalvcs, ás íl. na malri/, i
f.c apartam, nos deixando pezarosos, mas Santo Antônio dos Pobres: Celestino dn Sl
trauquillos pela couviecão dá nue. com sabe- va, ás !l 12, nu Candelária; cominemladi
iloria c iiatriolisino, saberão zelar as glorio- Francisco dc Paula Santos Gòlivè.i, ás 9.1]
sas trádiçSes e os sólidos créditos do-nosso na mesma; Aslolpho Freire, ás 9, na cirij
listado natal, oppai«lbando-o. de accordo com de Nossa Sênliôrn da lioa Morte; Remi
ns processos triunipliantès n.i doutrina c 11a Vieira, ás !) 1 2, na Cathedral de Xictlicm
experiência, nara que contribua cada vez maii capitão Maximino Reis, ás 9. na egreja I
Süzaním liar:,
para consolidação da autoriila-le moral c eco- tina Morte, em Campos; 11. do
Sàernmeni
do Faria, ás 9, 11.1 matriz
notnlca dii Reoublica brasileira
Certa doutrina coiidenina a democracia pe- 11, Maria de-.lesos Pimenta, ás 10, 'I naI bii
ás
J,
la scleccãó dns i11e.1padd.nlcs. O caso concre- nia: Oon-ngos Alves Salgueiro,
to dc Minas offerece uma prova robusta da malri/. dò lingcnlio Velho: Otlou lioiia. .
Vicente
Pereira
E
injustiça do couceiln. O povo foi buscar 9, 11a egreja do Rosário:
Mi
dentre seus concidadão.*, Ptun investir da beiro, ás 9 1 2. na matriz da Olprin; D!.
Filho,
ás
mais elevada niagistratura.loc.il, uni dos mi- noel Alves da Costa Brácantè
ilo 1neiros que mais ha impressionado por sua na mesma, e ás 9 l1'-. nn nintrlz
Nicoláo, I
eireiiinspecção, por sc-u udamaiitluo caracter, genho Novo: Manoel MarquesCntaldo
lioali
e por sua in- S 1".'. 11a mesma: Ü. l.ui/.a
por sua notória competência
lindydes IV
equivoca Integridade" — ATthur" tlerllãriTes; ái, 9; n.i'ili a í fiz de SanfAiinu;
N'oy
fi.vntlicse brilhante de todos os requisitos nc- ciliu ilos Reis, ás M, nn capella de Ferra
cessárlas n unia adrolníMração fecunda re a Senhora dá Snude: Antônio Lope?
da Conceição, no Lngcil
iioia politica moldada nos princípios do lim- ás 9. nn egreja
'
pida moral c i.teiia justiça. O predaro nüod- d.: Dentro;
10. eomureiieudeiido a grandeza dc sua mis- ENTERROS
são e 11 enormidade do ônus «me lhe pesa aos
__...
hombro?, orgauison o corpo de seus auxiliaForam sepultados hoje:
rc; com o que a intellectiiíilidarte mineira
No cemitério dc S. Francisco Xavier; Ui
acaba
esse
acto
tem «le malr. Sclcito, e por
waldo, filho de Miinoel Cncloso .liimor, :.,
de receber de todos or- ooulo'; do vasto terri- Santo Alfredo 11. 20; .losé. filho de Cliii^
torio do Kslado os mais calo.-osos appláüsós Sodré de Macedo, rua Santa Clírislinã ri. Kl
e as mais significativa'; demonstrações tle .losiiia, filha de Avelino Azevedo, praia Jo t.
solidariedade.
Saudoso 11. 28a; Maria, filha ds Justleà
A ini.sá.» que «'• confiada nesse momento tiro
l.k>sía, rua do Ciiiciicrro 11. 29; Fn
da
no
ao governo de Minas í ardn.i e penosa pela cisco Domingos de Oliveira, travessa Sai
solução dos graves e complexos problema'!
Rodrigues d- A«
d. 61; Francisco
cm foco, todos ellcs esboçados na plat.ifor- Lima
Casa Un Misericórdia; Albertina Petó
Santa
ios
depositários
mn presidencial, reclamando
Borges, rua (leíieraí Eruce 11. 14; li-.mm:.
do noder grande dcspreudiriieiito e extremo Ciulinàrâcs,
ladeira Madre dc Deus ti, S; 51,
sacrifício.
dn Costa, travessa do Paço 11, .
Pinto
ria
com
desempenhar
:
gaSabercis certamente
dc .loão Abralião Ceein, nu
llüiiilia vossa espinhosa mUnãó, offcreicinio Cesarib, n.filho
Uias, Snuin Casa 1
Honurata
2ii4;
Senado
«le
vossa
competência
no listado o concurso
W.ilfrido Luz, necrotério ila j
e o sacrifício de vosso esforço, mus como Miscrieoriliii;
Lisboa, rua Bella de S. ,1.
Claudina
licia:
«pie
lercis
a
lr.1nq1iillitl.11le
gera
ci-.ii.pensiiçáo
de Carvalho, rua TlicoJ
.loão
Lopes
lõil;
11.
os
applauilo
lo
e
cumpri
dever
a cniisc.ieíicia
Magnlluies.:ll0s|

Dr. R. Chapot-Prévost

\I1ACA.1I" (Sergipe), 2 (Serviço «Pf
ciai ila A NOITI-i —¦ Foi creado o cargo d»
consultor jurídico do Estado;

carteiro de 1»
O Olympio dc Oliveira
de Ernesto Souza
classe, e, nas lioras vagas, ao que parece, 11111
"pão d'agua" invelerailo. liontcm, 11 tardiDYSPEPSIAS, Falta
lionila.losé
nlia, quando passava pela rua
èmbrliitle appetite, Máo
bastante
cio, em Todos os Sanlos. jií
hálito, Dores de
gado, entrou a distribuir n correspondência
que levava a torto e 11 direito, sem attciuler l_»-B*w*^*»»»»***-»-*-'
ao endereço.
AWaUÍBllli
Foi pelas aiitoridadcs do 19" dislriclo pre- [caneca, Uazés íntestinães,
lei;
onde,
apus
II.
Io
tie Março, 14
delegada,
ã
so e. conduzido
Granado & Comp.
"pileque , loi
cozinhado o revereuilissimo
mandado em paz, sob promessas de não mais
reproduzir a scenn.
—• —

Dous bellos raids do
Tiro 462

Sergipe já tem consultor
jurídico

Dr. A. Guedes de Mello - ígS

....
i>a
——

i

CAMPANHA (Minas). 2 (Serviço especial da
A NOITli) — lona commissãò do Tiro «ie (merra 4(13 e grande massa popular promoveram,
liontcm, uma festiva recepção an Tiro do Ciierde Sapucahy, donde vem
rá 411'.', de S. Oonçalo "raidL'
de 23 hiloraetros.
aié esta cidade, imm
Os .atiradores chegaram bom dispostos, enloaudn livmnos patrióticos.
Hoje, os excursionistas Intentaram nm novo
"raid", de '-o Itltàmetros, tendo partido daqui
para a visinha villa de Cambuquira.

¦-**»»"

0 football em

inas.
¦

«Ma*

i

s-.iis collegas irepnt.idos Drs. Raul Soares
Vrranlõ dc Mello Franco. (|iie vao lazer parle
,\n governo do Sr. Arthur Hertinrdcs, nnqnelle
Estado, nm, na Secretaria do Interior, e ou.
.
tro. nu da Fazenda".
>i.
KMívérnni prefcntcs a essa nLinilcslnçiio
'lílidiiriedndc
todos os senadores e deptiliutos
da
[edernes e o Sr. Antônio Cario-., ministro
'¦'ao"
"ehfimpiignc" o Sr. AV.Vpnb" Dufi,
'•ifíider'" ui' maioria d.i Câmara, fe/ U't* cm
o.leapaiW'a. saudando os tfous eoll-'fas c
cetidó o almoço. O Sr. Dr. Ilaul Soares agra.tu
dcccii :i manifestação tle solidariedade
brindou
seus pares. O Dr. Hibciro Junqueira
o Sr. Dr Joaquim Moreira e o senador I-ninSrs.
cisco Sã ergueu n brinde dc l-.onra aos
-i-*4«*
Dr.s. Wencesláo Brnz o Roíírlgues Alves.
O deputado Dr. Anthero Hotclho. por.con.de
tinuar ainda enfermo e sem poder sairsencasa. não ponde comparecer io almoço, in.
'.!
(Serviço especial da
CAMPANHA (Minas),
do entretanto representado pelo depul.itro
liontein, 110 ciinipo
Rcnlisou-Sèj
NOITE)
•*
'•-'
A
-•
Ribeiro Junqueira.
Ilo União Foolhnll Club Campaiilicnse, um
¦"¦
'
A
inaleli disputado no S.íogoiiçaleiise Club.
lulu esteve muilo,aníinada e íi coiicòrreiieiii du
DA piijilicn foi enorme.
Brancon. t.».Tel. C. s.«fi.TRATAMENTO
PVORRHEA. Confecção de dentadura-; completas
com articulação rigorosamente tietfeitu.

Ribeiro do Rosário, Joac sua
quim Augusto Mendes Monteiro
'—
—-*¦
esposa. Manoel Brandão & C„ conv;«Iam os parentes c amigos para assistitWaldemirn
da construcção
á ihíss.i ile HO' dia do passamento dc A Inauguração
rem 'cmbre
.eu
lembrado companheiro, sobrinho
nova linha telegraphica
,: einpregádo ALEXANDRE ALVARODE CAS- de uma
'-» (Serviço especial
TRU que mandam resar amanhã, 3 «to corIIORIZONTI'.
BELLO
rente, na egreja N. S. da l.apa, us 9 horas, da \ NOITE)'— Foi iiiiiugiir.iil.i ii eoiistrtieçno
o que antecipadamente agradecem.
da linha lelcgrãpliica de CIiíio Mogol ate Sa-

CoroneJ João José de Souza
*
e Almeida

de

Facto grave esse qnc damos abaixo e sobre
o qual as providencias certo não sc farão
"dn
esperai1. Um guarda civil á disposição
Inspectoria dc .Segurança prendeu o indivlduo Sérgio Alves, coildciliuado pelo juiz competente e com o respectivo mandado jr. ex*
pedido.
Soube rnlão o guarda (pie Sérgio dera
uma incnsiilidiido rio official dc jiistiçn Josc,
ila 4* Pretória Criminal, pnrn que ficasse
solto nlé a prescripção ilo delicio!
Indignado, c também porque Sérgio o quizesse subornai1, o guarda civil conimunicou
o facto ao juiz daquella pretoria.
¦
¦
mmm ¦

No m.ladoBM <* Sant» Cr-t
Abatidos boje: 010 rezes, 110 porcos, 16 C!.
nciros e 41 vitellos.
Foram rejeitados: 7 r, e 4 p.'2
porcos.
Foram vendidos: .'16 rezes e
"Stock'*: A. V. Sobrinho, IDO rezes* Vi
chadri & C. !K; C. li. dc Me]lri, 00; V. S. f*
linbo. .'!2; Oliveira Irmão, 120: .1. I», de Águia,
1411; Nunes «. Campos, ló; l.iiua *. Filhos,'•}
e F. I'. Oliveira & C„ 18. Tutal, 580 reze»,
No entreposto de ». Diogo
Vendidos: 45? r„ 101 p., IC c. e 41 v.
Os preços foram os seguintes: rezes, o ji,
porcos, a 1*C»00; carneiros, a 1Ç800, c vttelloi
x
de IS a l$-00.
'
_,
mm

SAI1ARA (Minas)-. *.' íServiço especial «I*
A NOITK) - Revestiu-se dc grande pompa
a ccriiiiniiia da entrega dc diplomas, boje.
lioclm, ;í turma (le
nn' Grupo Kv.rolar 1'nuln"élite"
snbarense. r O
IÍII7. Assistiu Ioda a
1'aL-í'uõ'
iiiíipeelor Anlonio
p:irniiyni|ilio,
balou
feriu um eiilliiislasllco discurso,
tainbeni o Sr. Inspector Infante Vieira, que
presidiu :í mesa. Graças á dedicação da
Kxnia. Sl':i. D. Maria Cinira. dirCCtoiM ilo
(•.Inlieleeiiiieiilu, de Sll.is discípulas «• dus
jtuxiliiíres: O numero dc disploinndos attinglú a :iS. Foram dlstriliuldos vários prêmios
A
pelos íiliiníiins que filais se foiilislinguiratii.
11 orutlora ofiiieninn Vffonsina Horgcs
lidai «lo turma. Foi, depois,, executado o
ilvnino Nacional.
______ ¦ «H»-" -

!.<¦>-; ifii

opinião.

ro dn Silva n. 405; Arminda

filhai
Com o iio.-,so affectiioso abraço dc. desp:* tnl Nossa Senhora da Snude; IliUUi,
Farncze 11. Uti'; lll
diila, ergo miíilifl iává em honra aos qm-ri- Francisco ,lól'ge; rua
dos collegas que de nós se apartam -¦ Raul Clírislinã dc Abreu, rua Monte Alvcrne 11,11
O.swalBo", filho de Oscar lisK-ves (.Irantl.
Soares c Afr.inio."
Respondeu ó Sr. Raul Soares, nestes ler* S.inlo Chrislo 11. 81,
Iláptlsla: 1'lila1
No cemitério dc S. .loão
mos;
"Não era certamente a mim que competia Fernandes' de Mbraes, íiveniilii Angélica a:
ilizcr-.vos as palavras nl'1'ec'.uosas de iiussn mecp^im": NúCinla .Cawicii-o, rua tingciilin \
ilespcíTidn e as cxiirc.ssõcs do nosso reconheci- ^o*ti!''fi.*S. cosa V+ll:¦ tSldrn ile Awv-div.»
iiieiilo a esta delicada lmmeiiagcin, mas no Viiil Iins- llarbosn 11. 2fl0, casa XXVII: A 1*011
'¦--¦¦
Imeti distineto conipauhelrò por ella egual- llodriiiues. lieiu-ficeiida Portugueza;
'.'i;
11.
em
si
iiois
eu
njii-nni
Til".!
Id.-ilin,
riin
Id.iliiu
11,
•
lioiirado,
mente
fiuiilldii
passei
CíijéO
1
,
vosr.a cònipiijihla alguiis mcz;'S obscuros, elK* | i.imn uarda'cívil, Hospital tló Corpo de Hat
coiiivosco conviveu largos aiinos, eomvosco beiros; Irene Pintu Cortei, rua Càbuçií 11; J
eonibateu innumeros eonibates emprestando AUelina ilo Cnr/10, Ilospilnl Nossa Seiihora'
nossa representação o brilho raro de uma Dores; Félidriiio Cândido Rrqgn, rua lilali
MÓSTPIVIDF/O, 2 (A. A.) - Foi prohiliida,
Conceição, rua PatiN
temporariamente, ' a exportação e o «embar- intciligciicia lúcida e espirito culto, ali lado
p. 21; Isabel Maria,,ila
'I'.'; Antônio, filho de rfinci
uni caracter austero.
Fernandes 11.
que dn assucar.
Mas na curta duração do meu mandato me jj"',"'*' }>yn\a Vcnnellia s'n
i
¦ m.m
^n cemitério dc S. Francisco ile Patilai!
V- lirinarias, lorneco e app. foi dailo, senhores, conhecer melhor o.s senli-j
I.
A _.l,l>. "9t.|"
à -.oÇooo. Rodrigo Sil- mentos patrióticos da nossa representação, a | nn'0| \it.0]án, Hospital dc S. Francisco
Ur. ArOIQO
i sua admirável orientação quer nos problemas ; pall|a
'_l'Sf|.jn
wmmm^mmm-ata-* va, 7. Telp. C. ,-7,-0: Das 10
internos do listado, quer nas grandes questões |
iiiliumailos amanhã
i; As v, -,'*, ésào.b. ÕpJ-fiii líoneí. Portiisjueza
nacionaes,
No cemitério de S. Francisco Xavier: 1.1
A suo coliesâo inalterável, alimentada por nor Silveira l.ouzailn, cujo ataude sairá a;
csliiiiulos cívicos, fazendo do nosso horas d.i maiilií, da mn S. Luiz Cínnzníflj
Um medico que cae num pre* fortes
listado urna força politica poderosa, posta no mero 44, e .lesuinn. filha «lc Anlonio Rlbi
e
morre
cipicio
serviço do éiigraridiciniento do paiz, sendo de Souza, lendo logar.o saimenlo fiine.br'
11 iu traço que earacterisá c honra a nossa re- 5 horas «la tarde, da rua do Maltosu 0. I
SANTA T!1F.P.F./*A Cli. do Rio), 2 (ServiprèsentâçSo, «'• sem duvida um titulo |iara casa 11.
ço especial da A NOITli) — Rcalisoii-se o aquellcs
a quem tem cabido a responsabilizaS'o cemitério de R. .I0.Í0 Raptlsta: P«mh
enterro do medico bahiano Dr. Vicente Pau* dc da direeção,
filho
dc Francisco Martins dos Sanlos, m
lo Silva, que foi victima de 11111 accidente.
na
Grato nos seria, sem duvida, continuar
ás 11 horas da mianliã, da rua P
iiiiinulo montava a cavallo, caiu num pre*
o
enterro,
na
companhia brilhante c collaborar
listrada
n. 40, casa II.
cipicio" ií beira da estrada. A policia arrcc.i' vossa republicana
que
que cube á representação
itim dinheiro, e havèrcs que encontrou cm obra
¦
i
¦ ¦»*»
iiiitludivel
respon.abimineira em virtude da
poder «Io morto.
Menezes
O animal foi retirado a custo e esla ma- lid.iiíe que tem o iiqsso Estado na solução dos
de
Dr.
Justíno
problemas nacionaes c nos destinos da Ilechueailissiino.
ilo coração, P]
em
moléstias
Especialista
1 m.m
publica.
Mas ucudiniov sem hesitar .10 honroso ap- mões, intestinos, moléstias em creanças d
pello que nos foi fdto-para prestar nossos bres.
Consultas diárias, das 8 ás 9 lipras da I»
serviços cm outra esphera, .porque sé, trata
do executai' lltlt programuiit aUatnentc con. nhã. ua Plinrináiílü Limn, rua da OònctiÇ
slrulivò e fecundo, traçado com mão firme, u. 2, Teleph. I.'I97, Nictlierojr.
..ii
mmm.».
pcn-amenlo elevado e vonl.iiU» resoluto, prolonge de ser um fogo «fe nrtifi*
graiiiiiia
que,
O obstrucçáo do porto de Zeebrugge cio para fins eleiloraes. é tim bello c raro
documento dc sinceridade republicana c paio eschuema do ataque
xão pelo bem publico.
se
approxim.im
or,
cruzadores
F.mquanlo
.Tl'IZ ÜI3 FOTIA (Minas), 2 (Serviço i
Para estes postos que nos sâo_ agora desios
voluntários,
desembarcar
do molhe liara
levamos, nio só as energias do nosso pecial da'A NOITE) — Chegou liontcjii
gh.idos
do
detrás
explodir
veiu
submarino
por
um
a fé na grandeza tio nosso Estntfo, a esta cidade o Sr. Francisco Baptista ilí >!
molhe para abrir, uma brecha. Tres navios civismo,
rcallsuu uma. excursão em niitoa
esperança dc servil-o lealmente, mas a_ segu» lo,
bloqucndorcs, carregados dc cimento, pene- rança dn nossa amisade, dó nosso apoio, af*} vel, que
percorrendo dous mil Itílóirnctros al1
Iram no canal e deixam-se ir a pique com firmados tão eloqueiitemeote ha significação vés dn /ona da Mattu^
o fim de obstruir a passagem. A mais bri- desta festa c nas
palavras do vosso illustre
Diante e heróica acção da marinha de gucr- interprete.
ra ingleza. A maior novidade,
O presidente, a cujo governo vamos prestar
HOJE NO ODEON
nosso concurso, que í- eifueado na boa escola
M. FERIU-iriA & 1RM.TO
e tle quem láS. Rua fíella S. .loão — Telep. 4fi7 Ti
de que se formam os estadistas
"homem
d* prinirpios
se pôde dizer que é uin
Secção de atacado, commissões e> cot
modernos e tempera antiga", bem sabe qnc gnaçòe.s ;— Secçío da varejo — Vendai pi
a
Miuas será grande não tauto pela riqueza
preços ria tabeliã do CòraràissarláilÒ da ,1
meutação Publica..Em nossa redacção foi depositada, para extensão dc seu território ou pelo volume Ae
de
Secção de fazendo* e alfaitaria —- r
ser entregue, ao legitimo proprietário, unw sua producção,. como pelo valor moral
do
regimen S. Christoifio 625. telep. 1(196 Villa.
cautela de casa dc penhor, que nos foi cn- sua política," pela pratica iincera
—
mim
tregue pelo Sr. José Rugariu Alves, que a republicano.
ti certamente não será sob sua direeção
encontrou na rua.
¦ -*•*• ¦
que o listado dc Minas interromperá .1 linha
alta e firme que lhe é determinada pelas
PERDEU-SE
virtudes políticas do povo mineiro
uma argola com tres chapas, no trajecto da epróprias
depende a nossa grandeza de. amatfn
qual
il>;
11.
rua
Saude
á
estação de Ramos até
r.b5.
O "Diário Official" dc 1 dn corrente "»¦
un
achou
entregar
a
peilc-se á pessoa que
c pelo meu Illustre cou a publicar as relações dos alistado-?
mim
Agradecendo
por
redacção,
nesta
ou
que
n.
70
111a da Saude
collega a homenagem com q.te nos sensibili- diversas classes nos distrietns dc allslami
será gratificado.
saes. é no listado dc Minas que faço a nossa inilitar desta capital, pelo que são coiiviili
1 mmm ¦
saudação, a terra gloriosa por onde corre os interessados que tiverem reclamações a
ainda c sempre a fonte dc todos os cntbusias-. zer. a comparecerem de 15 i|c setembro a ü
mos cívicos c de todbs os grandes ideaes, e novembro deste anno, na Repartição ilQ '--'
onde, como já se disse, a Republica terá sem- viço dc Recrutamento, no quartel-general
ore n seu centro dc gravidade, ao Estado de região militar.
¦,.
—
1 a.»
Minas representado pela sua Dançada na Ca- —;-,
QUATIS (E. dn Rio). 2 (Serviço especial da mara e 110 Senado."
A NOITE) — O Tiro 491, dc Barra Mansa, sob
-Mt» »
ir 1 ¦
1
o commando do 1" sargento instruetor, João
0'3r'^, "''rafias^dos prine
lispceinlistn» nu iiuença» do» olhos. 1
da Cunha Delirão, fez hoje # um PftlüáNfP^
llnllanifh
("ohsiiltas de 1
"raid" dc resistência a esta localidade, vindo RUlTlrUlvCO cipaes autores nadonaes e es- vidos, nnrlz e íiisuou,
5. —• Ass-mbli'fi n (Ifi.
rua
do
Cu-rfdor
6<i,
dc
Livraria
nn
Botelho,
distancia
dc
Minas,
tr.uigeiros.
da
Oeste
leito
pelo
24 kilometros. Os valentes atiradores parti- esquina da rua do Car-nü.
ram d'o Barra Mansa ás 3 horas e 35 minutos
1111
1 mm 1
c chegaram aqui ás 9 c 'lã. Depois «le pequeno descanso fizeram exercidos cm uma das
praças desta freguezia, sendo estes de ordem
aberta c contra cavaiíaria. O 491 regressou a
Barra Mansa pelo trem da Oeste dc Minas
S. PAULO DO MCRIAIIF'
O embarque «lo Sr. Dr. Osório tle Almeida, (Serviço especial da A NOITli 1 (Minas
— CM
que passa nqui ás 3 horas c 35 minutos.director do Lloyd Brasileiro, cffcctuoi-se, ho- aqui o delegado tenente Fonseca, eiiciffl
1 IM. 1
jc, iis 2 lioras da tarde, no cáes do porto. O do da syndicancia aos factos latuéiil'1
do Lloyd vae directo a Montevidío, no oceorridos no dia 23. Restabeleceu a
director"Pará".
No seu embarque, fei-sc re- dem na cidade e apurou hão terem.
vapor
presentar o Sr. presidente da Republica, pelo syrios atirado contra n povo, nem ter'
Commandante Alvitn Pessoa, c o Sr. ministro ferido o delegado Teixeira Mello, nel»
comparecendo, pessoalmente, o Sr. morrido pessoa alguma, lista dando m
RECIFE, 2 (Serviço especial da A NOI- da Fazenda,
senadores, deputados, tias c apprcheiidendo grande qiumii';
jj?) — Os jornaes publicaram hoje o sc- ministro da Agricultura,
acto official dirigido ao Thesouro: representantes do alto conrmercio. a Sociedade d-;- mercadorias que haviam sido ròuci,
guinte
'•Officio n. 470. exercicio dc 1917-1918. Cre- Nacional tle Agricultura, Centro de Industria, durante o ataque á casa «tos syrios; P'1
dicamlo-.ns cm cerca de fiil contos de r'
dito ao n. iil! da lei orçamentaria, aos Srs. etc, etc.
Acompanha o Dr. Osório de -Almeida o Sr.
\'âo tk-pôr, hoje. os promotores e C?
Ilardmaiin & C. pague-se a importância de
(i:t mil réis, por cem laranjas fornecidas, Dr. Álvaro Osório, director do Eosig» Profis- res do CwOaWiw que deu logar aos W»
sional do l.loyd.
«•" mez de iidlio ao palácio do governo.
cto*.

0 assucar no Uruguay

O glorioso cruzador
"Vindictive"

Dous mil kilometros em at
tomovel, na zona da Matta
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QUEM PERDEU ?

O alistamento miIita
nesta capital

VlSl
a.i|
lio*

ll„]

4*

Um raid de resistência
do 491

Drs.Leal J unior e Leal Ne!

A viagem do director do
Lloyd

Cem

laranjas por
63 mil réis

Syndicancia aos tristes aco
tecimentos do dia 23

. liei
ra
cás
se

*1í
nic
alg
sua

mi

be

pos
b.vi
lhe
dui
-I
anc
mel
qui

aT

II
...,.'.'!

',.',
¦_. '

.il.'-_.":,:._J'.'.':i t'.'

\É

'ias

t noile de hoje no Recreia
lia nniilos motivos para (pie a noite de liono-Recreio, seja «le grande nttracção. Marjf,
luis veiga, artista patricio, faz a sua festa*,
coincidindo coin ella ser o cspectaculo di
diispediiía dá companhia de operetas.
IrãnaUiiiva iii-sse lheairo. Mus não 0 que
só isso.
Leopoldo Imócs, eomo especial
i.omeiíàgein
iqucllq seu collega, irá desempenhai- o Tio
Gaspar, creação sua lia anno-,, aqui, liaslanlc
apphiudida, «Ia opereta "Os sino.- dc ("orne(ille-*, que i- a peça escolhida pnr Martins
Veiga para a sua festa artística.
A opera popular
Novos applausos cslá recebendo tio publico
Cínoc.i a companhia lyrica p-ipular da empresa Jose Loureiro. Sua temporada uo Lyrièn
propu-llis ii mesmo suecesso dn unlcrior. «lain-, as enchentes alcançadas estas ultimas
uoites. Variando sempre, seus espectaculos;
tui liomenjiKein á troupe italiani dará hoje
« "Tosca", com a Sra. Maria Viscardi e BalIrieh, nos protagonistas e pi-omeltc-nos iá
para u manhã a^Carmcn'*.
Está niarc-ida
jura quinta-feira vioiloíi».
ra a rõappurirãó níi Recreio dá companhia
dia.llaliiy nacional Itália F.iusla.
¦
Hoje no Trianon lia "reprise" da "Ar.
doutoras", a interessauXii eoinciPia tle ¦•"rança
Junior.
— A companhia do S. ,Tosí a min ncin
para
esle mez duas peças novas: a revista "Tubaròes", do Sr. Victor Pnjol. ,-i 1_>, e a fantasia
"Carta de alfinetes",
de Itenalo Alvim é Erico (iraclndo, uns fins da segunda quinzehà.
—-—Espectaculos para hoie: l.yricn. "Tosca": Palace, "Marido cm branco"; Recreio,
"Os sinos (fe
Cornevillc"; Rí-publlen, "A liraslleirliilia'?; Trianon, "As doutoras"; Carlos
OòmçSj "Parcimônia & (*."{. Plicni.v, variado;
S. .losé, "Adão o Uva", na 1* i> na
nn 2*
1» sessões,
e "Matuto do Ceará", ua !l*_
———
i
eeém
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NOTICIAS

;

Onze

naufrafof do
•Maceió"

Ao abrir o porlo, hoje, já n paquete hes»
Paiihol "l.eon XIII", na barra, esperava pratico para entrar. E logo a"*>òs a entrada do
"IlijíIiLuid
Rower", o vapor hespanhol recebia
o pratico e entrava o porto, largando ferro ás
7,15 da manhã, pura detrás da ilali das Cobras.
Visitado o "Leon Xlll", quo veiu com 25
dias de viaKcm, de liilbúo a esle porto, atracnn ao cáes da praça Mauá, onde desembarcou
l'J8 passageiro-, scnifo 29 de 1* classe, 19 «le
l!' e l.'U de ,'l4. No mesmo vapor chegaram
tambem Jl náufragos do vapor brasileiro
"Maceiti", embarcados
no porto de Vigo O
(|ite são os Srs. I'dgar«l Leal, commissario;
Flavio Andrade de Oliveira, piloto; João NVves. foguista. c ns marinheiro,? .losé Martins,
Dinnyslo Loun-iii-o, Waldema** Valc-nlim, Maiinçl (ioii/aga. Maiinel Verissimô, Luiz Cyrillo. BiM-illõ Cãrvallíal e Augusto Pires.
O "Leon Xlll" veiu carregado de. vários

gêneros.
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Chegou o "Leon XITÍ"

Da Platéa
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Escoia Moderna de Dactylooraphla
Tfabãlliófi ile- dáctj-lójíraplila e tráducçOes. Kun
lãsentblèji -|. Teti p, ijent. íto6.

Mais um grupo escolar em
Sergipe

ARACAJU* (Sergipe). '1 (Serviço especial
«Ia A NolTE i — roí solcmncmeiiti' inaiigurado, hoje, o Grupo Escolar Oliveira Valiadim. o (|uo cniisliluc mais um grande feito
oin beneficio «ia iiistriicção; O batalhão ila'
policia prestou as eoiitineiicías do estylo.

»>a-»**(»>l>«WM.

Corridas
AS DE JIÕNTRM — O Dftby-f.lnl» reaüsou bontem uma excelleute corrida, tio bem
comprehendida pelos turftncn, que fizeram
passar pelos gnichets de apostas a elevada
somma de 118:125$. A prova máxima da tar»
de, o Orande Premio Extra, foi brilhautcmente ganha pelo potro Othelo, dirigido com
perícia por Alexandre Fernandcz, quc, apezar de apresentar-se ligeiramente sentido c
dc ter feito o coiueço tio percurso eneaisotado, derrotou uo final a polranca Tac.-use,
em emocionante chegada. O oulro pareô imporlanle da reunião, o Dr. 1'roiitin, olfereceu uma lindíssima disputa entre Aymoré,
Milik e Montenegro, findando com a vieto»
ria deste, muito bem dirigido por F. Barrosó. Houve, entretanto, uma nota dcs.içradavel nessa carreira: os x>a.rtidos que o Jnciccy
d.- Mclik affirmon lhe ttrem sido applirados
pelo de Aymoré, na ultima curva. IMo IP*
gar <n. que nus achávamos nãn pudemos vcriflçar a completa razão da queixa, in.is_i>
liu-to «le ter .Montenegro, «pie corria atra
entrado pelo lado da cerca interna pare?
pelo menos, provar que Aymoré abriu Melik
na entrada da recla final, fi, si tal nao
tivesse dado, o resultado do parco teria sido
oulro, pois que Montenegro trinmpliou ape
nas por pescoço. Outra victoria linda da
tarde foi a do nacional Edil', «lue, com imfacilidade, derrotou um bom
prcssionatile.
lole do estrangeiros. Dirigiu-o Domingo Suarez, VMc jockey obteve outra victoria _ com
Zuavo. Alexandre Fornandez outra com Zampa o F. Barroso oulra com Ciiulcrs. tendo
as duas restantes pertencido a Z.llial.i, com
Grand Due, e Alberto Flouthleilge com Pilangitcira. O divertimento findou ás li hoias tia tardo.

Football

Falando á Nação

• (Só se responde a carta» às^aada* com
iniciaes).'
A. D. C. Z. — Si for devido k fraqueza:
lomcos, banhos de mar, vida ao ur livre;
si for devido a....; outra cousa, deve espe
rar pelo fim.
«I. A. A. A. — E' preciso examinal-o, autes de mais nada.
. T- 11. B. E. R. O. — Completamente
ínoffeusivas essas injecções de assucar não
são. li' preciso sermos, antes de tudo, sin
ecros. Nâo ha perigo de vida; mas ha, nos
primeiros dias (não em todos os doentes)
nm pouco dc febre, calefrios e máo estar geral. Isso, porém, não dura. São pheiiomenos passageiros. Mas í preciso estar prevênido para não julgar que seja alguma cousa, grave. Para evitar esses inconvenientes,
que aliás são muito nossos conhecidos das
opplicações do '-9U" t«lo tem)K> em que sc
empregava com muito liquido.', nós temos
modificado um jioneo o sysienia I.omonaeo
e teinoso pr.i/er «le dizer quc essa modlli
cação uão foi para peor l
- Ha
T. H. 1. S. T. !•:. irua Larga)
uma operação gyiiecologica,
clássica, para
aeudii- ao seu caso.
AL O, L. L. Y. — Esse facto é coraplcxò. Nâo se tratii de destruição local. Seria^ necessário conhecer o estado geral.
S. A. N. S. -¦- E' preciso exame.
A. G. I'. I. A. It. - E* o próprio'.' Adrriittamns qu« stja mesmo ao "seu*' A, fi.
I'. 1. A. H. — que estejamos falando; alli
vae o remédio:
subtrabir umas horas ao
tempi» «pio passa fechado nu seu qnarlo e
gastar esse lempo cm passeios na rua. l'rohibidii de apanhar sol. Seria preferível que
esses passeios fossem mais á noile.
I'. A. T. I. T. A. V. A. t'1-1 annos) —
E' impressão, Pode alistar-se e seguir para
u Trança. A repetição «Ias mesmas seehas
violentas do cnmbalé habitua a tudo. Temos visto muitos outros casos eguaes. O
senhor tornar-se-á um heróe. 13' mesmo provavel que ganhe algumas condecorações. Rntão teríamos limito prazer cm vel-o...
P. I. il. ii. —- E* caso «le cirurgia; E'
preciso ver, apalpar c, talvez, operar.
DP.. NICOLAl! CIANGIO.
—.,-.—- ,.—,.
¦
. mem

Rios, bexiga, fígado

0 embarque do novo juiz
seccional no Pará

LAMBARY

Um caso deveras
escandaloso

TIRO 6

Devem ser tomadas enérgicas
providencias

CASA ROCHA

0 porto pela manhã

Collocacões

1

Doenças

Interessa a todos

secretas

8

As feiras de gado no interior
pernambucano

Nomeações e remoções em
Minai

i
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Imprensa mineira
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i Dp». H. Aragão e à\. Moaos
§,v tixames de sangue, escarro, urina, vae^ Pinas. etc. RUA DO KUSAK10 N. 134,
proximo á Avenida. Tel 4480 N.

Cessou a "parede" dos trabaihadores do porto de
Montevidéo
MONTEVIDE'0, 2 (A. A.) — Após uma
visita que uma cummissãi) de operários fez
ao presidente da Itepublica, cessou a parede
dos trabalhadores do porto, teudo recomeçado o trabalho com regularidade.
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Memórias de um
commissario de
policia
PRIMEIRA PARTE
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Çrnm quasi 7 horas da noite. O chefe de po»
Iicia titiha saido. mas o seu secretario recebeTa nedem de dizer a Nivert tpie se dirigisse á
fasa do Sr. Villeneüve, a qualquer hora que
e apresentasse.
Xivt-rt rctiròn-se muito intrigado, e pouco
Jêpois
entrava cm casa daquelle magistrado.
'
Kra eVidènti? (pie se tratava dc uma «.•otOmitlieaçâo importante, c «ão queria por fôrma
ilguraa contribuir para que se demorasse por
ua causa qualquer diligencia policial.
Quando subia a escada «pie conduzia an gaíilhete do Sr. Villeneüve encontrou-se com Al»
lerlo que descia;
Ali! oh! disse o agente, veiu mesmo a prolosito. HeccaVa não o ver c tinha previsto a
i>pothese escrevendo duas linhas, nas quaes
lie narrava circnmstanciadament» a que fiz
liiraiítç o dia.
-Cohse.nuiti alguma cousa?
perguntou com
?nciedade Alberto.
—Muito 'aliim das nossas esperançai.
Sónente ha ainda certas particularidades para aí
"Ufieí
preciso chamar u sua attenção.

HOJE

Mais um adorável programma, de
inapagnvei recordação, cora

Btiiio Borriioalo

vida aaaoaa... a dor
Quando a *nato«»a!

l*ni p^*^n,Jt•, o novo .litmjpíio cnm mais uniam»»
l.nrl nilisln nmcilnna, «Io ínoia pela sua arte e
ri-la fiia Wlw.i, ijiiosp a|iri«inliic(u uma tiella
c rmnrionaiilo ubia ile 'lli. Ini-c, » eieadnr Jí
vCMlisaçâi»", um lllra ijiic yiie marcar ípoca:

quatro actos de poesia, emoção,
magnas c soffrimcntos, dit matipifica fabrica Tespi-Füm
E mais:
: i

Sna torrivol notado i

'
Hilariante comedia, em dous
actos, de situações ultra-cotni.1
cas.
.;,
"O Orgulho",
Quintá-fíira: —
segundo dos SETE PECCADOS
MORTAES.
-Com que fim?
*
—Conhece o Sr. Boursault?
—Muito pouco.
—Tem alguma idía a respeito do que elle
faz quando vem a Paris?
—.Nenhuma.
Pois muito bem!...
si quer seguir tim
bom conselho, trate de se informar disso cnm
o maior cuidado... c ereia que se ba de dar
bem.
—Que quer dizer?
—Tornaremos a falar a este respeito.
—Por que não se esplica JA?
—Porque eslão á minha espera no gabinete
dn Sr. Villeneüve. c para negocio urgente, ao
que parece. Aqui tem esta carta: achará nella
todos os esclarecimentos que deseja; e si 111teriormcnle tiver necessidade de algum supplcmento de investigações, aebar-me-i sempre
prompto a servil-o. A's suas ordens, Sr. Alberlo; vou onde o dever une chama.
Nivert entregou a Alberto a carta em que fa»
Iara, c subiu a escada.
l'm momento depois era introduzido no ga»
binete do Sr. Villçiieuvc, oude o chefe de poIicia o estava aguardando.
Ora, até que appareceu! disse este ultimo
apenas o avistou; temos grande necessidade
dos seus serviços, Sr. Nivert.
Ksle inclinou-se, e apresentando as suas desculpas pela demora, acceitou a cadeira que lhe
foi offereciía.
¦ -O negocio para o qual necessitamos ainda
uma vez dn seu auxilio, proseguiu o chefe, é a
continuação daquelle que motivou a sua ultima viagem a Angotiléini* e JoD/.ac.
-As notas falsas do banco?
—Kxactamente.
-Os esclarecinwnlos quc pude obler nessa
minha viagem não forneceram elemento', de
grande valiu ãs investigações começadas. Percorri toda a província c em nenhum ponto pude obter indícios graves. .._
—Sabemos issa.

IDEAL

Garrai de Satan
cujo tlipina «¦• a "IK.\IA(;Ã0...", ella so apr»nula rum tmla a sua sõiliictüo, com ioda a ma
nile in pcnlicão.i, Ai il'aqiielle quo rão soiikr.
lesidlr,,,

A ol'ílrtirç5o «lo porlo «lc Zrcliniggc—O factilkio
^•lorio'0
«lu crii?"J"r «Viiuliciive» jdl e.iclioma ilo alaqiw.

—Depois cni«/-i que ns falsificadores,
prevênidns talvez das pesquizus a que sc procedia,
tinham suspendido todo o fabrico c que, desdc então, a circulação tinha cessado.
—15' verdade, e assim era ha oito dias ainda,
—E hoje?
•*¦
—Hoje recomeçaram.
—Diabo!
—Esta mesma tarde recebi de tres negocian»
tes de Paris communicaçòes, acompanhadas de
provas irrecusáveis, que attestam que os falsificadnres não renunciaram ú sua industria c
que neste miomcnto exploram a capital com
uma audácia e uma impudencia que parecem
nm desafio á policia. E* necessário pois nào
adormecer sobre o caso. Tomemos' immedintamente medidas enérgicas, para que um semeihante escândalo acabe quanto antes.
—E* em Paris então,
perguntou Nivert, que
temos dc exercer a nossa vigilância?
—Em Paris, sim! Amanhã mesmo o senhor
dirigir-se-á aos estabelecimentos que estes bi
Jhetcs indicam e ahi procurará
obter os signaes dos falsificadores. E* com effeito indn
bitavel que temos que perseguir uma quadri
Jha organisada, pois que não é sempre a mesma pessoa que apresenta as notas falsas. Tc
mos em vista disso a mais urgente ncressidadc cm sermos instruídos sobre este assumpto
e contamos com o sen /elo e intelligencia.
A physionomiu de Nivert linha tomado uma
expressão grave. O sorriso ainda ba pouco
slereotypado nos seus lábios tinha desapparecido; o olhar lornara-se-lhe sombrio e pensativo, c nàó cuidava cm cantarolar alguma copia favorita.
Tres notas dc mil francos estavam estendidas sobre a mesa, e elle examinava-as com a
allenção de um verdadeiro conhecedor.
—Kis aqui, disse o chefe de policia, contiriuando. tres notas que foram apresentadas em
tres estabelecimentos differentes.
--Sim, senhor. E quaes foram esses eslabelecirrieiitos?
—0 primeiro foi a casa Delisle, que toda a

A rainha da doçura, da meigiiice, a fascinadora JUNE C.APHlClí, na sua magnífica creaçào de

t recolhida n. 274Cinco sentimentaes
1-OX-FILM.
Jí ainda:

actos

da

Toataolo daa grauúea cidadãs
Grandioso trabalho da NordiskFilm
O BACHARI-X,
Quinta-feira
suecesso
ico em dous actos.

gente conhece e que é situada, como sabe na
rua C.hoisenl.
—Muito bem! disse Nivert, tomando apon»
lamento em uma carteira que acabava de tirar
do bolso.
—A segunda veiu do Siégc de Corvntbe, na
esquina da rua de Provence.
Nivert fe2 um movimento.
—Ah! disse elle, abi está uma coincidência
notável!
—Que é? perguntou Villeneüve.
—Oh! um detalhe insignificunte, mas
um
acaso singular. A' hora cm que o falsificador
exercia a sua industria nos dous estabelecimentos quc acabava de nomear, estava eu a
dous passos delles. ncntovelando-os,
talvez,
sem a menor desconfiança. Mas isso nada iuteressa. Quer ter a bondade de me designar o
terceiro negociante explorado?
—Este 0 na rua da Paz, respondeu o chefe
de policia.
—Um joalliciro?
—Naturalmente.
—Qual é?
—Ttirgot, nn n. 22.
Nivert ergueu a fronte empallidecida e sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha dorsal.
A sensação
acabava dc passar
por qne
era forte de mais, e mil idéas confusas lhe
invadiram o cérebro; procurou pol.-as em ordem.
O que Ibc>suecedia era inverosimil.
Esta coincidência
assumia proporções que
faltam geralmente aos acontecimentos
puramente filhos do acaso.
E
depois...
certas
particularidades dn tra_
jo quc elle linha notado cm Boursault. as suspeitas vagas quc lhe linha despertado; aqüclIa cara, cujas transformações o titiliam impressionado... |
i;*""*'?** ° *4l'c é que tem? perguntou o Sr.
Villeneüve. vendo-o ussim enleado.
Nivert meneou a cabeça cora energia, l.embrou-se que tinha promettido a Alberto suardar o segredo que elle IM ««._*«. 4 iidã

ANS1VÍBSAM0S

Tres aggressòes
Esta manhã, por questões mínimas, os nacionaes Salustiano Silva c José Prestes travarani-se de razões, na rua dos Capoeiras, em
C»mpo (irande, onde. se encontraram, Disctitlram, atracaram-se c, em dado momento
roncou o páo.
Quando chegou a policia (to 2,*i" districto,
que os prendeu, ambos estavam feridos.
1'orain pensados cm uma pharmacia local
e regressaram ao xadrez.
Olegariu de Souza e. Alberto da Silva
são' tamanqueiros c, portanto, officiaes d»
mesmo officio, residindo ambos em Jacarépapiiá. O primeiro, no logar denominado Pecliincha, e o segundo no Campo de Areiu.
Hontem á noite o Olegnfio, que hu muito
não v," com bons olhos o sen eonenrrén^ Alberto. encontrou-o cm nm botequim; no logar denominado Pechincha c. sem Ilie diztv
palavra, deu-lhe uma formidável surra de ea«.etc, que o deixou cm eslado grave,
Olegario foi preso eni flagrante pelas ím»
toriifadcs do t'4* dislrielo, emquanto Alberto
íoi soecorrido no posto central «los liombeiros Voluntários «lc .lacarepagtiá e recolhido
em seguida á sua residência.
Ainda em .Incarepaguá, no logar Mun«Io Novo, PorflWtj Tavares de (ilivíir.i foi nggredirfo a cacete pelo seu antigo (tcsailrcto
Albino José dc Souza, que lhe produziu ferimentos graves por toda o corpo.
O nfféndidoí após ser soecorrido pela Assis»
teneia. foi internado na Santa Casa.
O aggressòr fugiu ò tia delegacia do »l°
(íistriclõ foi aberto inouetlto,
«nw*.
i

üSHUMi

Bronchite

fa/era anno*, amanha:
.Mme. Amnlia Maurell di Silva, capitir)
Fraucisca Guerra.
Faz annos hoje o Sr. Joaquim José <l**
Freitas.
CASAMENTOS
¦ '¦"
Com a seultorita Maria Dios Santos Moreira. professora municipal, fillia «Ia Sra. vlnvii
Santos .Moreira, contratou cisameiito o Sr.
.losinu lJiKenio (To'Nascimenio Silva, funecionario «lo üanco llollande/.
Contratou casamento com Mlle. KJitli
dos Santos R-irla, filha Uo Sr. T.heophJJ,.
Chrysanto Faria, funecionario »kn TcleaTaplíòs, o Sr. Alciiiio de Oliveira Alvim, filha
«lo capitão dc mar e guerra Arthur oV OU»
veira Alvim.
. _,
VOSFEREACIAS
:;*-'
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I Rol"*lli,1il0* ^m'
| tuberculose pulmonar
Ernesto Souza | ¦ **}99m,
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Phraies e Curiosidades
Latinas
(Com prefacio do Exmo. Sr. arceblipo
do Diamantina)
1 volume ene. com mais de 500 pa*
qlnas, 10S000
(Proatei a aair do prtlo)
Encommendas a Anhur \'.. Rezende
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A missão Rockefeller em
Pará e Lavras *
r.AltA' (Miiiusi, 2 (Serviço especial da A
NOITKi • Seguiram para Lavras mais ai«uns membros «Ia Oòtntnissüo lloekcfelliM-,
íim.- esteve aqui traballiáiido. dnr.mtn vario«lias. foram então examinados <W4 cohsttltantes, dos quaes-JW «leram resulturío positivo o
liti negativo, íris positivos foram /nedienilo';
iiü.'i, (lel.vtuiüò de comparecer Ml.
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Papei seda de cores (nueco)
, primeira
*•- ...Grande stock
Alexatidre Ribeiro & C—Rua Ouvidor, 70 e ;2—Rio de Janeiro

"Os culpados da
guerra"

_.

Twn sido mnite visitada, por molivo üe
sua enfermidade, Mlle, Hntli, lüivimna do collegio Sacrí Cceur. Mlle. Itutli (¦ filha do OJ-.
César <fc MaRalhães e neta ilô Dr. Ilenriqu»
Baptista, clinico nesta t-iiladíi
ÜISSAS

ii

<«l»fc

DOENÇAS

in,.

DOS RINS

ciriiriíi.i, intervenções sem

'(Serviço
VICTORIA' (E. Santo), 2
cs»
-—
Eoi inatlgiiriida
pecial da A NOITE)
hontem nesta cidade, uma importante usina
para bencf.iciamento e imnilihisação de cercaes. Compareceràni ,-í inauguração b piesidenle do listado i- representantes da> cia-'ses conservadoras. Os proptielarios da nsina, Srs. Cruz Sobrinho & C, fiJeram set1»
vir urn lauto <lunr.li,-.
i .,
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Aimmunitação de cereaes
na capital espiritosantenee

¦»

O Sr. al.bail.» Olivier DflliMO.nt, na próxima
uma èoníerênéií.
nninta-feirii, ás ¦! ijã, fai*:i
110 tlieatro Pheni.*: ^ollr.; "A fratic.i «ias triucheiras", onde o côriférèiiclsta viveu por ruais
de dous snnos, até (> dia nn que ali foi íerido. Essa conferência será illüstrada com
films di*- gama', inéditos, «,* (tur «lario maior
vigor sem duvida as palavras coloridas (14qüelle capellão do Exercito íi-aDce;. que merecen (Te seu pai' a condecoração da (.'.nu de
Ouerra o d.í J-c-sUio Ue Honra.

E* amanliã, ás S liorai, que n Exma. viuva
ei filhos do Sr. Fruncisco Malafaia, _pac de
nosso estimado companheiro dc redacção*-' Beu«1^
fo Malafaia, mandam rcstir missa de
pelo descanso de sim nlma, na egreja de Sfiu
.loaquira, ú rua de S. Gtiristòvüo.

rrAAco»aílft
U cusuiduu

clilorofonnio,

Cttra radical daa hamorrhoido* !
Dr. von Dollinger da Graça dá Sta. Casa e da

Itciiel'. PortttgneMi. Mem de bu xo sobr.
t- -, i|j. Te). 4Ç10 Central.

11 ás 13

"O aborto criminoso", suas
causas e seus remédios
Recebemos tini exemplar da conferência
que d Sr. Balthazni- da Silveira iéi, ao Institnto da Ordem dos Advogados Brasileiros,
c que resolveu"Revista
publicar agora, em separat»
.luridica". Dissettanextraída da
do proficientemente sobre o aborto criminoso, suas causas e seus remédios, o autçr
mostra largos conhecimentos sobre o sssiimpto, que trata om Mi paginas de vivo
interesse.
. "m» « ¦

¦¦

MANIOURE
FEDF-SE uma boa Toanicnr?, para nub#»
Ucímento de ptltndlra ordem. Cartas para
1. P., no <?scriptorio desta folha,
¦¦
1 ¦
¦ mem 1

Manifestações ao
deputado Gamará
Era rtigòsijo pelo restabelecimento do deputado ÍJr. Octaeilio dc Camará n populaçiu
d:- Campo Orande reaii-ou hontem ú noiit*
uma carinhosa recepção .1 S. Rx... que ali
chefiou cm companhia do Dr. Miguel Montelro c «lo advogado Bcn.iamin Magalhães,
director do '"Suburbano". Ao chegar o deputudo Or. Camará aquella localidade Toi
iiidçscriptlvel o enllitisiasmo popular, Ulando cm nome dos manifestantes o Or. .lesse
Tavares, direcíor do ''.Monitor Suburbano".
Depois discursaram os Srs. (.«astão Duarte
Pereira da Silva, Dr. Caldeira de Alvarca»
ga. advogado Benjamin Magalhães e C.nrlindn Pimentel Coelho, sendo todos os oradoreri applaudidos.'
Por ultimo, produ2Íu um discurso de agradécimciito o deputado Dr. Camará, que recebeit de senhoras e senhoritas palmas t.*
flores.
As ruas de Campo tírande estavam ornamontadas, tocando nos coretos as bandas
Francisco Braga «• (jymnasio 24"de Feverêiro.* fór.irn servidos dous banquete*! um no
salão,do cinema local e outro na iresidc-ncia
«to major Amaral Costa.
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Associação dos Empregados
no Oomtueroio do Rio de
Janeiro

O Sr. Eduardo Llaldessarini acaba de publicar, numa elegante "jilaquette", algumas
cousiderai-õcs sobre os culpados da guerra,
encerrando-as com a Iranscripção dos telegrammas trocados entre o czar da Hussia e
A directoria desta Associação, desejandn
o kaiser.
A venda desta sua obra reverte
em beneficio da Cru/ Vermdlia Brasileira e. ter o maior contacto possivil com os seus
das familias dos marinheiros que partiram associados e facilitar o destes, entre si, resol ven designar a primeira quarta-feira de
para a guerra.
e
cada
¦
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MOBILIÁRIOS ELEGANTES
AU COHFORTABLE
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O festival do Orpheon Club
Juventude Portugueza
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Consultorio Medico Os subúrbios còií- ANôité Mundana

Interestadual
i i mem ¦
FUNCHS»MRBE
slu-presa
Mais
tuna
Gratifica-se a quem entregar uma alliança (íio sport: o elovailo seorc. verificado hon'IA-7-D01,
» 9 lk.C
o
seleceípcom dala do
perdida m» percurso tem, lia victoria dos paulistas sobre
i «««ii ' i
sim. n victoria
Esperávamos,
•?
dc Mariíiicz de Abrantes a Copacabana, ao Sr nado carioca.
Hemii.
tão elevado
paulista, nus não por» um senre
Peixoto, á rua General ('.amara 8(5 iloja).
itlieri«-! .como foi; Os jogadores da Associação, mais
rela dí;í<.
uma
mete
ve/. mostraram a disciplina e o ,-inior qne
13*0 mnior siiccesso da imprensa brasileira,
Hnriiii .
dispensam ao sport. o «pie, infelizmente, tião
sobre ii politica federal e dos listados. <_• o
imentc;' ^;
sc
verifica aqui no llio, onde os players csea«)iie fonlisa, semanalmente, iis sextas-feiras,
in niji./'":•.lados, na anle-iespera «los jogos, se cxciisarain
a revista de grande formato, em papel de
1'2. i.í
do seguir, e onde os clubs, nos dias dc ensaios
luxo. combativa e illüstrada •- "A VOUiria, ii'.",
do nosso scratch, nelyiin
de ensaiar as suas
TICA".
,
.
esMARANHÃO
(Maranhão'),
2
(Serviço
íira F,v_, i'
equipes. Por felicidade
nossa, ainda honlem
Director : Coelho .Volto,
¦¦%¦•>'
—
lieda
A
NOITE)
Embarcou
pecial
paia
i; MiHV
Djrèctòr-fiorobtB: João Rodrigues.
Icm o poela maranhense Igiiijéio Xavier de encontrámos cm Cazuza um digno substituto
s 9 nal í Começam
o terminam ns tissignatufas em Carvalho, que foi nóliieudo juiz seccional sub- rb Marcos, .sináo o seorc teria sido mais lastiA uielbor s,s:ua tuiueral
tio Ki,,
irunlqiier dia. Para todo o paiz: íiddo — stitulo no Pará. Ao seu embarque comparece- ninvel. Em compensação, os fnll-bachs estive'lOSQOO; semestre —
Ao. i>
sendo
unais
vez,
ram
Vidal,
uma
IfiSOnO.
rfiie
péssimos,
que
quantias
ram numerosos amigos e toda a magistratura
¦
devem ncntnprinhar os pedidos.
"CSCom."
local. Nó momento do òmbiiMilte o procurar concorreu para a victoria paulista, sendo canJ'ft-'
Rpdacçúo
sador,
embora
involuulariamente,
de dons
e
administrarão:
avenida
Rio
'Now:.
"franco
dor fire.il do Estado, l)r. Carlos Reis, di.séiií-l'J7 (sobrado).
con sobre ns méritos moraes c profiisiiòiinós goals! Quanto á má figura «Ia nossa linha «le
-Fettj). ¦ _•
•*——
¦ çíé
i memi
' ¦¦» ¦
lialves, culpamos somente a commissão de desIngere
jtil» que se ailsétilava.
1 ¦
i
¦ ,.. - pnrlos da Liga, que consentiu que Lar niio semymtm
tinisse o. que, sé. á ultima hora, foi qüe escalou o ceiiter-half, ape/ar de saber que Sissoii e
Commiinicam-nos;
"fteiílisa-se lioje, na .séile social do Tiro il>:
Especialidade em netilos e pince-nez, com ar- C.-inluaria não poderiam sejuir. Tudo isso é
iGüerra n. II. á rua Barão de Mesquita Uri.'.. tnazem e officinas de instrumentos scietitificos, triste, sem duvida: porém, o que é para mais
0 caso irle que nos vamos oecupar é dfsse lamentar é o modo pouco corle/ «los-torei- sçs cuja importância
uma assembléa geral extraordinária, em pri- ,riC. rua da Assembléa.
ler; (li
merece um largo ce"paulistas
con
vocação,
¦¦
>
"
ilas
¦¦
¦¦
com
Welfare.
Esse
eleição
tle
cargos
«
ior, mi
para
i
para
jogador «isto. Não é a
mem
pheira
vez que elle suevagos, /ledirido ri Sr. presidente cm é.xeivinosso, como se sabe, tem sido o heroe nos jo- cede e, por issc< primeira
lhris|ii'.
mesmo, „ sua reprodiicçâo
o
comphreçiniento
ciu
«le
os
Srs.
todos
asPaulo,
Isso,
(tio-S.
cerlnmenle.
mio
agrada
gos
II. i;í.
pôde resultar, si não forem tomadas quim(ki.-iadú.-; ijuiles maiores de 'Jl annos."
muilo .ios sportsmen de S. Paulo, que, aprò- to antes enérgicas providencias, eonsequeuI «lo jpi
-MU*1
'
"Iligliland
a
veitando
fraqueza
do
nosso
combinado.
Iiõiilustitii
cias bem mais sérias ainda,
HoEntraram: o paquete in;;le».
vingar-se desse oplimo player.
Poi nn rua Marechal Floriano, Dous solI; F»
iver", proeedetite de Londres c Lisboa, coin tem, resolveram
-notivo
sem
algum,
vaianilo-o
Welfare,
dados do Exercito tiveram um rápido attriSmle
pois
vários geueros, 1411 passageiros para o llio
com
ser
nm
leal,
é
de
facto
um
oplijogador
tu. Discutiram, insultarurn-s.- mutuamente, e
e Asjí*
hespanhol
c 3'J em
o
transito:
"Leon Xlll", «le Bilbao c paquete
dc elogios.
12 por fim um delles puxou do revólver detoPerá
escalas, com vários mu footballer, só merecedor
¦•¦
—•
vaiado.
tf
ESCOLA
Welfare
foi
incrivel!
A
se
IJNDER\VOOD
encarrega
omii.lí
quando nando-o contra o outro, á queima-roupa. A
para o l\Io e 40(1
gêneros. 182 passageiros "Itapuea".
di: conseguir collocacões para seus alumnos cm
$;%
de Pelo- abriu o seorc do uinlch. marcando um goal pa- Liilu. fior um milagre, não attingiu o alvo.
transito; o nacional
de dactylographia e ingle/.
Pois bem. Nesse momento,
Avenida
Uio tas t- escalas, com vários gêneros e .11 passa- i-a os cariocas, bem assim todas as vezes que
cm qué a
li. I:
Kraiii-o, por cima dó Cin.' 1'alais, 149.
o (magnifico deantéiro do Pltniiiueuse eiifrcn- praça tentava inalur seu collega. aeiitlirnm ci
tm J:
geiros para este porlo.
o
Uionysiu.
lava
dc
7,'ül
o
¦
E'
acabar
com
soldado
.
•Mt»
guarila-cii.il
o
eeem
...
goal
de policia -121
preciso
Qsa è
isso que niio é digno, não é sportivo. Que ga- da .'!" companhia dò 1? balallifio.
Foram
da |,>
Centro Nacional dos Emprega*
libem os paulislas, mas respeitem os seus ven- firesns em flagra D le o.i dons soldados do
S. ,loi :
Exercito,
foram
tal
fazem
os
cariocas,
logo
levados
liidos,
lhes
quc
deuiaiiqual
eiii
quando
fllfOll,'Momehü, senliorai e creanças. Andradas ,*3 —
dos em Escriptorio
infligimos derrotas. Appellamos, emfim, para du da delegacia do <l" districto. Antes de
D,i.-i -. á>i •„ — l ir. iiçtellit.-i l.ius.
chegarem
ã
essa
sportiva
«los
delegacia,
isto
boa
educação
verdadeiros
a
sportsé,
na praça
niareadu
lüsUi
uniamanhã,
ás
8
da
horas
filha (:
¦ eéeim i
lc, na sua sé*le,
men da Paulicéii, pois que, quanto á Associa- Tiradentes, de um grupo de praças do Exeruma assembléa geral do
í^ntro Nacional dos límpregados etn l-'.r,ct\çàò, todas as providencias que essa tornasse oilo que ali se encontrava cm palestra desii. f
scriniii poucas para evitar faetos Ião feios, tão lac9-.se um sargento ila mesma corporação,
ptòrioi O fim dessa rctiuião é tratar e.xcliísN
inc-t. tu
i|iie se dirigiu im.lnediàtantenle aos detentovatne.nle «Ia prestação «1«- contas, eleição e
tristes. . ..,
res dos dous insuhordinados.
¦ -' ' L. M. D. T.
pOÍStí da nova administração.
llliV!
O sargento, protestando contra a prisão dos
..—„„„
¦ mem-.
¦
liea k
ANDAIIAIIV VEIISCS VII.I.A ISABKL - Fo- companheiros, disse que o guarda c o solespe- ram .'10 minutos de
/Ternambitcnl. li
(UEO
(Serviço
iilin Xí
disputado.
bem
Amdado -l'JI não podiam prendei- uma praça do
jogo
O prefeito determinou lios os teains 'muito sc eslorçarilin. sendo que Exército'; Deviam
ciai da A NOITE) io Sih:
si-r, para o poder lazer,
ãs terças- o Villa desenvolveu muito melhor
a creação de uniu feira de gado, "1.(1
Aiiloni fi'
jogo quv o soldados on offiélaes da mesma corpprüçiiòi
«le se?f Novos cursos de povlugue*. ingleí, fran- feiras, realisando-se a firimeiea noa commerFeliílw
E o sargeuln, tomando nttitudeii, exigiu a
sen rival. O goal do empate foi conquistado
tembi'0. Ha graiulc animação
fitmo'4
Otlion. de penalty.
ci/. e tachygraphia; a começar hoje na "fis- cio
0 juiz, Sr. 1-Vrreira entrega dos presos, promcttemlo leval-os ao
e entre agricultores e marchantes, na por
«]e Bgre.
Vianna, fez. retirar de campo os players Bran- quartel gi-ncral, o que a policia ignora terndi-nvood",
cala
á
avenida
119,
Rir»
llranco
optimos
negócios.
de
expectativa
1*1 n, 51
Isabel, <i Cliiquinho, do Andnraby nha sido feilo.
festas dão. do Villa
O iiíê.snio prefeito vae
promover
por «íiniu do (*ine Palãis.
liora l
O soldado -PJ1 e o guarda 789, muilo enler esle aggredidò aquelle,
por
de
com
alvorada,
formatura
civieo-cscolares,
<mmm •¦
A preliminar, entre o Carioca e o Atue- fiados c — por qiic.não dizer? - nmédroiiIdalir.
em
continência
ú
bandeira.
Jjy/iihos,
creanças
Paulle
tados com a ai-rog.iticia do sargento, ènfreexercícios gyinnasticos, pássealo^ intt.siea, ba- rica despertou grande enthusiasmo'; A linha
'raneis;
se npro- gai-am os dons valentes e foram depois cojitalha de confetti. ílore^-e -uma •wssão -ma» .Ü'.1. America jogou pessimamente; disso
veiíârido o tetyiii do Carioca, que saiu vencedor lar a historia á polieia do districto reterido.
gna no Paço Muuicipal. e conferência, ás 7
Isso não é. porventura, um fáclo éscànpia: Jl;
acadêmico Santos Leite. por 1 a fi, O goal foi conquistado de penulty,
noite,
da
horas
pelo
icisco 1;.
porém, os jogadores do Carioca perderam Òpti- dalosn e que exige medidas rigorosas das
O Orplieòn (llub
i
i «¦»
dnvenlitdc
Portnstiezn — .........j
autoridades competentes'.'
mas oceasiões de fazer goal,
realisoú im Lyrico rnais uma das suas costu»
SEGUNDA DIVISÃO — Os ravoritos forajn
üiadaíi festas qne resultam Kcmpre brilhaslionlcm os vencedores nessa divisão. Houve,
[er: m
l«rs. Enlregue a uma nova directoria que toUri is!
iV; os esforços tein utilisndo para o desenporém sustos, O Mackenzie, por exemplo, pasvolvJmeiit.i, cada ve/ mais
izaita m
intenso, desse
RI-I.I.O HORIZONTE, '.» (Serviço especial sou o seu snstosinho com o Cattete, Os jogos Vendas c informações rio deposito geral
» íjiMrí
núcleo artístico Ua colônia lusa, o Orpheon tia A NOITE) —. Hor acto de hoje, foram foram bons e bem disputados.
CH ARI.TA RIA l'ArU'--l!nu do Ouvidor 120.
bielir* i
organlsou o seu ultimo festival com critério nomeados juizes «le direito, em Estrella du
¦¦¦
¦¦
*-mmm «—Torneio» íntimos
üuad bom gosto,
Rangel,
em
e
Moura
Sul. o Dr. José
PALMEIRAS A. C. — São ns seguinles os
Loi tioO Dr. 1'iuto da Rocha, mercê de lima en- cliúes o Ur. Pedro .Motta Junior.
laqueca que o releve
no leito, não pflile meado desembargador o Dr. Américo Luz, resultados dos jogos de hontem nesse torneio:
paseto'
Pernambuco, vencedor, São
íomparecer, mas o resto do programma foi juiz de direito nesta cidade, e foi removi- S. Paulo versus
Temos A vista os ns. 1 e 3 do semnàarió
*>
f, tm
a 0; Ceará versus Bahia, vence- "Paru de Minas*', que acaba de iniciar a
cumprido de fôrma a agradar a todn n assis» do da Câmara Civil para a Criminal, no Paulo por
i rua li;
Bahia por 1 a 0, e Goyaz versus Rio de sua publicação ua cidade do Pará, sob a dl»
.& temia que enchia o vasto recinto do Lyrico. Tribunal da Relação, o desembargador Ro*
*g Si foi perfeita a interpretação das "JRosas de desças.
Janeiro, vencedor, Goyaz, por 2 a 0.
Iilqr,
jrecção do coronel Torquato de Almeida.
e eorrecta n recitação de um
,ci todo o anno""Aljubarrota",
da
da
por Alves
te:|}trecho
Oinha, foi simplesmente
soberba a apre% sentação do Orpheon em todos os seus nuí.« *uerns, sob a djrecçuo do maestro Martinez,
.¦i'.-..eiithiisiasmaudo
todo o publico, que lhe pro'áSaigalisou
os uials prolousador. applàU.sos.
o
Sr.
cônsul de Portugal e o
K-<''í**Jparece(i
Joncciçl
Duarte Leite fez-se representar.
^.embaixador
ri* li ¦¦&$
d;l Si!
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São presos tres ladrões e
assassinos
'2

'(Serviço
GUARANY (Minas),
espe»
ciai da A NOITE) - O cabo Armiiido
Reis, commandante do destacamento local,
effectuou a prisão cios gatunos Ncstol- Oliveira Santos, Antônio Siqueira Rocha e
Olympio Martins, autores do assassinato e
roubo dum negociante, em Entre Rios. Já
chegaram aqui informações sobre os irmãos
Martins.
mem

¦ "lllustração

Portugueza"

Os Srs. Martins & Irmão, agentes
da "lllustração Portugueza", 110 Brasil,geraes
en»
vlaram-nos os n. flttí da 2" serie desta inte»
ressaiitissima publicação, que, como sempre,
sc apresçnft largamente illüstrada e com
um primoroso texto.

mez para receber os Srs. consocios
suas Exmas. familias, no salão nobre da
Avenida, das 8 112 ás 9 112 horas da noite.
A primeira recepção terá logar no dia * «to
corrente.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1918.—
Pedro Xavier de Almeida, V secretario. '' ' —¦ mim i'

"Industria e Commercio"

Foi distribuído hontem o n. 28 da "Inditstria c Commercio". Revista largamentc conhecida, com tres nnnos de vida ab»
solntamentc dedicados a estudos do linteresse indiscutível, apresenta-se o numero
de agosto, como aliás se têm apresentado
os outros, brilhantemente collaborados.

SECÇA0 INEDIT0RIAL
'ammmmmmm^mJÊÊf^Êjm—mmgimtt,
—mmmm^memmmÊm—éemeain 1 1 _¦¦ 11
mm

A' Praça
AMARAL & C, estabelecidos á rua da Alfandegu n. W. com fabrica c. deposito de calçado por atacado, participam aos seus amigo*
e freguezes. quc acabam dc adquirir por compra a fabrica dc calçado GLOBO, á rua do Lsvradio ns. 144 e 14G, onde esperam continuar
a merecer a mesma distineção, como até hoje
lhes tem sido dispensada.

queria fazer sem que primeiro o visse.
tinha necessidade do se consultar antes detecEnsaiou um sorriso, e voltando-sc para
os tabolar a conversação
demasiado seria que
que o interrogavam, admirados do seu silen- queria ter com elle.
cio, disse:
Somente
previa nisto muitas difficuldades.—O que tenho seria bom difficil
de definir. Estava sobremodo perplexo.
Lastimo não ter sido informado esta manhã
do que se passava, porque C- fora dc duvida Vamos! Babct, alguma
complacência.
que, si ja então tivesse o alarme, talvez n esta Tr.izc a gemmada e o meu barrete branco».,
hora seguisse uma pista certa.
—Amanhã mesmo se
porá em campo, objc»
Murmurou elle melancholico,
me(tendo»sc
dou o chefe de,policia.
na cama.
—Pódc ficar descansado.
Nivert
não
tinha
Babet;
levou a pensar uma—E sl tiver algumas communicações
a fa» parte da noite, c dormiu apenas algumas ho••er-ime encontra-me
até ás G horas da tarde, ras.
no -meu gabinete.
O dia seguinto era aquelle em que .loanua
Nivert cttmprimcntott-o, e como viu
que Villeneüve e Carlos de Renncville deviam rea conferência tinha terminado, saiu do gabi»
ceber a benção nupcial."
nele c_ dirigiu-se para a rua.
A felicidade é uma cousa grave, disse um
Sentia necessidade dc respirar. Quanto mais dos maiores
poetas do nosso século.
reflectia no assumpto, mais lhe parecia
E parecia, com effeito, que a gravidade do
estava em via de obter indicio grave. Nuo que
ha- acto
se ia celebrar penetrava o coração da
via cousa alguma, até mesmo a sua viagem a linda que
parisiense.
Angouléme, que não recordasse com certa in
•lá não ria. As snas faces achavam-se «ves»
quielação.
tidas da pallidez-dá commocão e o seu olhar
Não habitava Boursault entre Angouléme e impregnado
dc uma doce e terna tnwlanchoJonzac, as duas localidades em que a circula- li.-i.
concentrar-se
ção parecera
durante algum
Si lhe reparassem bem nas faces, talvez lhe
tempo?
descobrissem os vestígios dc algumas JagriQue queriam dizer aquelles boatos estra» mas. Lagrimas
de
seguramente,
nhos que corriam a respeito du sua residência, mas tambem de vagas felicidade
.ipprebensôes.
conhecida em todas aquellas redondezas
A pobre menina in dizer adeus a todas as
por
"a casa do condemnado"?
alegrias tão puras, que tinha gosado no lar
O que era que ali sc passava, c o qne devia
inferir-se daquella espécie de terror que elle paterno.
Algumas horas mais. « ser-lhe-ia aíee«4fjo
inspirava aos seus c-lrcumvisihhós? Além disso deixar o seu
pequeno quarto de rapariga solhavia nm mysterio na existência desse homem. teira.
para entrar na casa conjugai. Estava
As invc*t|gãçõcs solicitadas por Alberto pro- 110 Jimiar
dum nA*st«rio. duma cousa diseonhevavam-n o abundantemente; arrastado a seu cida
que 11 attrahia e assustava
ao mesmo
pezar para o precipicio das supposiçôes,
Ni- tempo.
verl perguntava a si próprio que singular paO Sr. ViUeneuve não estava menos comamrepresentava cm tudo isto o moço official. vido
pel
que sua filha, e quando a veiu buscar *
'•ra
jú tarde; entrou em casa fortemente im- a beijo na testa por debaL.o
pressionado e pensando o que faria no dia im» laranjeira, foi-lhe necessário da sua «orfoi d»
um etfofoo inaumediato.
dito para conter ai Ugntms".
Queria, a todo o tran;e, ver Alberto; mat
--....
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homens gastos! Aos velhos !j
esgotados! AosESTIMULANTES
Aos OOTTAS
£

LUESOL

ig%-'iJ^tS*»* f-V """«W-'; í •

Senhoras e Senhoritas

¦" l^v

PECAM

#II llElii A lillli m$*lí
Por lí-iuü em meios

SP -'.*^|S

Ultimo invento nGrte-americano, melhor que a electrirM.vle; tira, sem deixar manchas nem fe-iíhs.
K-rfos os cabellos do rosto, barba, braço; e fronte
Apptovado pelo Laboratório Xacional 'le Analyse-.
n. |-,-: patente 0001, invento e fabriração dt:
Nacional — I--5-

Central — flotei

O? pedidos de bilhetes, ài inte- vradio, s; - Cnico deposito. Mme. Harris altcn-Jtv a chamados .1 domicilio
rior. devem vir acompanhados de para app.icação tia I)t;>i:.;na e responde com soaretio toda correspo-v.l-nea.
mais 700 rei? para o porte do Correio c dirigidos nos agentes NA- «¦K*BSS5X*rI2;
I>7TiT*i^iit»-^'"'--»-'rcJ-^"Y**-g"Wl»J »*'*-'J*™'
RÜA DO OUVI5ÍÀRETH .v C„
UOR N. 94; CAIXA N. 817, TELEU. LUSVEL, e n.i casa F. GUIÃfAIUES, rua Jo ROSÁRIO N. 71,
e<;;uina dn beco das
Caneellas.
Oii.vi dn Correio :• 1.273.
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Teme o ínfallirel

XAROPE DE
S. BRAZ
Vende-se em tecas a.= aharmacias e
drogarias. — Depósitos! Marechal
L-loriano, 55, UrucTi!,\yana. çt e
iDrc-enria Barccllos, Nictheror.

Ia

Rotisserie .Hutta Bastos
Antigo STADT MUNCHEN
Gabinetes 110 terraço
Amanhã an almoço : Mocotó a portugueza o ostras frescas.
Ao imitar :
CABRITO A' BRASILEIRA,
Pecam o vrnho de mesa Lagrima
tjo 1'ouro.

|

É PíllSfi

PROCURE JA

PROFESSOR MltUl

:• lalirh ar.immat iealmentc ''conitrucção, traducção, coniposição)
inaiysc srhiiimatical c lógica.
I.itcralura. iiifiez, francez, porD:i
u.íuc-z, hespãliltol c italiano.
líõe' a domicilio a familias de disíneção, lio;* um methodo theori.-o, pratico e rápido, couversaüvo,
I.ecioe
racional.
iradtiado
iü truiibcni surdos e imid"1-. pe,os niêthudos
mimieo c phonico
Para esclarecini.ii.-- modernos..
mentos c infai inações uo Moinho
lê tini", nó Sr. Joaquim Freire, á
ur. Lni.r dc Camões n. -'.

i-de encontrará o? rriais LINDO? e = I.irDOS MOVKIS pelos 1-Ri ÇOS mais CONVENIENTES

Severino Augusto

Pereira

Avenida Mem de SA'. 33 e 34. Telephone
Central, 1178

DINHEIRO SOBRE JÓIAS

Uruguayana, 09—f e 2- andares

do Monte de Soecorro

gjGàütélas

ESPECIAES

CONDIÇÕES

X."Bichas de pérolas"

DE CAMÕES, 43-47

LUIZ

45-47, RUA

: Par de solitárias, bonitas, de
timaiiho regular, vendem-se por
!:oooSooo. Custaram ira cous inr."S quatro cr> tos, Prata Tiracentos, $ó Vendas por conta d<
mediante commlsi4o
particulares
*'.

Casa GONTHIER, fundada em 1867-Henry & Armando

PHOTO SÜPPLI
PriEÇOS MÓDICOS
RÜA .r-ETE DE SETEMBRO,

Pinturas de cabellos

F.
1
|

I AlO

D£

JflNEiRO

L-j

•Sl^ípiNTEJPE

(Em todas as manifestações, phases e períodos)
Moléstias de pelle. rlieunintisnío, chapas,
cancros,mnnchns de,pelle, quedado cabcllo.
e todas as doenças resultantes cia impureza do
-.ratam-st.' até á cura radical e completa com
potente dos depurativos.

plncns,
ulceras
sangue
o mais

.¦í I -.' ^.'AuBTÍ
r.H.8ETiri'.LE.-F 1 5
^fW-Hui»» ¦ »p«»""«>»»i*r*%

Campesíre

'"[aiiliaCiji
A' venda
em todas as jj
líarrbàcihs e drogarias
do
'
Brasil

Pão Petropolis
Páo Cará
Keka Mineira
¦*^mmmm*m****

¦

Páficaçào Primar
Sete de Setembro 1o9

'

R
. •;¦

CONSELHO

ÚTIL

fahnestôck
Cura ai moléstias causídas por

VERMES
RAS CBIAHÇiS E âOCLTOS
0 melhor Vermifugo do mundo
P«rg-uBt« ao íca sedloo
¦ i»-»wn—WMK^<^W

*~mm

MODO DÉ DIITiECAli:
'*,. 1 iirí-«c á- cicanças d-; I a

lanaados,
Central

Moveis a prestações
e a dinheiro
RÜA DA QUITANDA
Especialista erri arti*
•40S para escriptoiio

A. P1N1Ü & C.

i

1

1.

ein todi* aa
Veude-ae
pbarmaclaB e drogd.ri.-.t :0
Brasil.

B

ir»)

É milagre ?!
A Joalheriá Odeon. dev'(|<
;Í5 suas pequeníssimas de».'1
pesas, não faz liquidações ínntasticas, mas vende, mais barato que qualquer outra cn«a,
juias de lino gosto.
AV. HIO BRAXCO. 137.

FOOTBALLS
In:'.e-rc-s e amencan
ülympic e outras. Pr

1

K. GdJ-teís creanças atí 10 &:.- ,s
De 13 a 10 annos dio-íe n-. ¦.¦ e j
de urna só ve?.
'• -¦.
Ite lT nniius eindeanledão-ie
Ce ir tíe u.-j-.i ;¦' vez.

Hua Gonçalves Dias, 37
Acceitam-i

>

K. i

-. rrovas de qualquer im;ias verrraexieímos que sejam de
ortancia,
boa procedência. joalheriá Valentirri,

"5 *rr.ú7CA5 Grc^o:

e. bom senso

Parcimônia

sultado. Reduzam a dinheiro, que ;
mas fácil de guardar e pode rendei
•..•r;
juros. A Joalheriá Valen im cm
desde
seian
que
quaniidide,
qualquer
de boa òrocedencin; paga o ::.„..>./
do valor, rua Gonçalves Das 11. -,Attende a chamados. Telephone
,•
Cjirtral.

n$mAr3_m
m

ifclA.)

Dôr nos pjsíí
Tont
e habitual, cura raa va.
o purgt
rsativo ideal, composto de
•- florem rncdícínflí3
CHA' DE" SAUDE

CASA GRÃO TLRCO
Ouvidor,

96

— Te'..

Norte 4 03

Teinturerie
Parisienne

4 C,Granado íc F:!hc= e no
sito gera'.: MouraSrasil, L'rr:,*.r

Rheumatiuurá

domicilio! roa.M-irqn^ãeÁbrãiilcsiOjiei.. |
Poderos--) Anti-rheiiniat
Sul 1.010
rrrrrll Poderoso Anti-árthr:;.'^

Poderoso Anti-syphilittco.
Preparado do clmn •o *

Tintas ta

-,tr*3

OCTAVIO MIIÍANDA,
Vende-se na phármacia Sanitária, í
rua ítci Ciii-rC.i ti. i;., ti:i tüoas 8»

ve;nos ult
approvacõeí

Caixa do i orreio 104

2ÍJ>otO.

i .012

1: 3-

Bier

Tell's

|, A cerveja preterida pelas Se4 : nhoras f iev« s saudável),
rar
Ihlrodtizida no 1 Jrnsil desde
Ea I 1S65. Premiada na Exposição
KJ | Universal de Paris em l&3>J
™|com
MEDALHA DE OURO.

Hiaclinelo

Soffreis

do

Estorna-

go, internos e
Coração ?

miARAKESIA

Crrj qualquer blem-.o;rhágia
fi .-.v-"ctar cs -.nrestüics neai o
ésto-aago - Casa Hubier. — *-e:e
dr í-ete-iiiro. 61. Preço: :S::j

Loteria
POR Soo
'

do Estado üo Rio
/5-OOOSCOO
i\z.

QUAK íUi .-v :go

Amanha

RS.

irenda em toda parte; pin:ai!do-íe os prêmios d rua Vrscor.'
ce cio Rio B'*:íz2 iz'., Xíciteioy

/^A

>V^

Professor Enéas Campello

'2* 1 m
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£1111111111111 niiiiiimíiiiiiiiiiic
= En-r-resra i
= fazendas, i

Me jt:.í-, roupas, =
s, pianos e tudo 5

ERÜA LLI/

Dlí"CAMÔESs

5

N-

= Teleplione 1.972 Norte §
= (Ábertodss 7 horas da ma-=

=hliã ás 7 da noite). =
J. LiB£i?AL & C. |
|"'nimiiiüiiiimiiiiiüiiiiiniiiiiiniiT

iiis m
¦ .

......

. ..

BACCARAT

CASA SEGURA
139, Rua do Ouvidor, !39

(Entre Avenida e Gonçalves
D.;is>

Km r.raea 'ie jairo do or
Vara ie:;.;. wii-lMõs, na ii*
Ur.., us predies -•..¦ s ., r.. '
Li, G*i, 72,'Si, SJ,>G e 5S il
tu , avali-ulnj cíú ?.l cònío-:
lillliücarUs no -Jurr-a! do C:
IÜ p 1'' e o iie sçtèr.itTO
cpnservadis,'dandii r.a.a re"
meniaés Em um 5,;, |uie,
iii-t-,

I
ag
I .w*3 *'¦*.

I

Isento ce qualq-jer
substância íiociva
ou irriir.rite. Producto puro e recommendavél
Vidro 1S500.E m toda**-; os bonsarmazens
Pedidos: Max Fra::kel. - ce Setembro,
;S, '.elp.r;.-: Central.
S. Paulo: A. p. Almeida t C. Rua
Quintino Bocayuva

Brito Maia
LEILOEIRO

Gomrnumca a seus amigos
e conhecidos que installou seu
armazém á
95, Rua Uruguayana, 95

etíQMil'

inif-rmaçao
«s-Moura.

BANE05iMEZA5,CADEIRAS,VIVEIROS PARA
PASSA.
R05. ARAME PARA CERCAS E GALLINHEIRQS.

W
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Apparelho elaslico de parede
para exercícios a
ssSooo
Haltere com sete molas de aço.
-a::modelo
dc\v:> a ifcyxk».
Pesos dt qual*
quer tamanho,
regras de exercicios com 05 mesmos a e5 o todos
cs mais artigos
para exercícios
mentos
phvsicos.
Oeps. Campos Heitor L O.
Remetterri-se
Cruguayana 35, Rio
para qualquer
j-or.io do paiz
Peçam prospectos.
MOLHO INuLEZ
Curso diário de
[Xome resinado
exercícios phys:Anaiysscio pelo liacüí. nier.àaiidiice
boratório Nicronalde
idSdoo.
Anaiyses

Um calix aa deitar, ao
Itív nt-jr. ás ivieições,
ev.ta mu.tos soiípí-

Cura af purga- j
çõei e inflammaçõesdos
olhos. Vende-s»
ein todas aa pharmacias e drogarias

Aos capitalista

CARDÜ517& FUMÜ- hospício 102 -Rm

—Ru.1. Barão do Ladario, 58—
M
rti
v.i,r-í

Ê

GONOCELLE

Ve:-;
;•). imuo, com
mais de dons
muita praci,
quilates, por.iroouSooo. Praça TiVendas
radentes,
yi, Lácruix.
por coir.a de particulares, mediante commissão de ro ,.

A Svphilis matava muita Vende-se uma com motor
gente; hoje .1 SYPHILIN A do íabricante Dion Boumata ri syphilis. - Agentes ton. de 4 H P. Trata-se
geraes para todo o Brasil, . com Pinto Ribeiro & C.
Perestrcllo «Sr Filho, rua J á travessa do Commereio
' n. 20.
lílrugiiáyriha, tifi.

ÓQ*.

rt!oavui;-,w.
K».

Com bem montada wíiclr.a de
ioeiro e especialidade em '¦•.-;-:
'-•?. Communica s;;a ;••
, :.rx
-...
defronte a casa or.de s.

FABRICA oeTECIDGSoe ARAME
A
e ESTAMPARIA oe ZINCO m*~

Depurativo e anii=sypíiiliíico

^im^>.-W^K*í-^^-Ã^?^ví^.%.?*,

Relojoeiro

.VO ihWPO ANTIGO... LANCHA A GAZOLINA

92

TELEPHONE 2?6I

^

W'l
n\4'Zett..M-?rA-os
INST*NTANEAMEHTE 0

Luiz Doring

¦

\

Praça Tiradentes, 62 - Kio de daneiro

Oi.

I E tifl PI M1C i C C Z Pi S ICC -^^^fjfêfí

Brilhante solto

Professores do Pedro II

HERBER
Cuidado com as imitações

EMSAÍ

BVSD1/

NICKELAOEM-LíusU
mellior estrangeira. Fabrica ue
instrumentos cirargicos, conce::os em geral e me;a:ii:^ de
precisão. Amolacão fina. OF
FIC1NA COLOMBO. Rua de

Curso de preparati rios

anlija Cervejaria Logoi

de todos o mais preconizado pela ciasse medica. E
O UNICO com que os doentes se podem tratar até
;i cura completa (c sem deixar o menor vestígio)
andando nas suas oecupações habituaes, nas suas
viagens, nos seus passeios, sem o mais leve incorrimodo e sem o mais ligeiro inconveniente ! Kíticaz
em qualquer época ilo anno e podendo ser usado
com qualquer temperatura, china, frio ou calor!
Grande remédio de effeitos admiráveis, recommenilado pelos médicos e pelas innumeràs
pessoas que
o têm tomado. Enérgico e inoffensivo!
O mais enérgico depurativo e mais efficaz púrificador do sangue ! O L.MCO que não é
purgai ivo
nem exige_diétn 011 resguardo. O IWICO
qtie não
causa a minima alteração no organismo do doente,
quer seja tomado por adultos, quer
por creanças,
quer por pessoas iracas e de edade avançada! O
L.NICOque abre o appetite. dá energia e um bem
estar geral ao doente! O UNICO que não exige o
auxilio dè lavagens, pós,
pomadas, gargarejos e
outros tratamentos secundai ios.
Que todos se tratem pelo DEPURATOL. o unico
e verdadeiro remédio da SYPHILIS !
Tubo com -.: pumas, - a 10 dias de tratamento, =Sxo, peíocorrero rr.ais Í40D: 3 tubos ij$;O0, pelo correio mais S-ioo.
O DEPURATOL er.comra-seã venda em todas as boas pharma.
era; e drogarias.
DEPOsITO GERAL: PHARMACIA TAVARES

C. MACtIADO & C. avisam aos;
Srs. proprietários, que acabam de j
receber grande quantidade de tin-!
ia--, vernizes, gesso para trabalhos j
á pintura dè 1
c artigos annexos
egròjas. automo-j
casas, theatros.
vi-is. etc. llua Buenos Aires, 79,
Telcphoiie: Norle 2921.

S. Pedro. 210.

as Pastilhas Herber

Rna

injecções

DINHEIRO
sobre jóias, roupa?, metaes,
íazend,*?. pianos e qualquer
mercadoria ene represente valor; emprestam Vianna & Irmão
—Luiz Gama, 2S'(antiga Espifiio Santo) Teiephor.-* Ç'fi"7'é

A" venda em iodas as perfumarias.
Depôs:»: Assembléa, ;::, 5* an-iar

QUANDO
Tossir
Tiver dor de garganta
Estiver erídefluxado
Estiver com o larynge irritndo
Estiver rouco
As cordas vocaes estiverem fatigadas
*tfW
Sair para um tempo humido
^b"^\
Estiver ao lado de um doente contagiosc
Pen trar em um logar poeirento
:-.
s "rc'r **e uma bronchite
m íqüos SSSGS
""
For asthmatioo
_„_'
-L.SI-3ÜO
Estiver
atacado de grippe
de uma doença qualquer das
ciryppr
—.ocíMI
i\i: Scífrer
v-as respiratórias
Cantar, orar e proíessar

Importação directa ¦
«leias-ei L
americanas c rrAos para toilc:::— a melhor Agiia cie Colônia
E
Impéria —ANTÔNIO SILVA & C. Avenida Rio Branco
Tããüeurs a prestações 142 — Tel
phone 1.318 G
AVENIDA RIO BRAXCO
,..:...:.. •;,;.'. ^¦tt-MfeMliBIftJt. j^mM^M^M^^^ fUse
RUA S, IOSE' X

TOME

conservar a biüirra

Poro! ina Esmalte,
Pó de Anoz Perolina
e o Sabonete PeroHna

BERTEA

ESTE

Vestidos de iuxo

Soffredo estômago,
fígado e intest nos?

145

Vêrmilugò infallivel

r,^»^W^—J«^ .¦¦.,,,,¦

de
Alfredo dc \;
0 Heinato-renol
Carva.ilio -1 u imi;.i que crua esta
lerrivel molcstia; innumeros attes- g
lados,
A venda nas bra; pharmacias c;
riroçarin* do fliò e diis llstailo*.
iieposilu: — 10, Ií-í :; dé Slàrç
- «ia.

Hoie ; Gratiuí janlar.
Amanhã : Colossa] mocotó ã portu;ue;a, carne secca assada. Gabinetes e
alas reservadas no i» a:-,dar. RL'A
UOS OURIVES, sy.-Tel. 3666 Nortèi

Para adquirir e
ria cutis. só a

5 HERBER

|
]

!

<°'Aonl^ FiraRRÍ

Attenção

írescas. Fabrica

IVr.-i inluicn

Preço: 2>)Oo c frasco

d ? IO

e e.\r
Estados do Brasil, Tem sempre e recebe por toe
papeis e produetos i Inraicós dos melhores fabrican

\V- Carneiro & (UiimíirSesJ

NEURASTHEMA

{•¦¦:?:

MANGOCAROBA ' ''¦
Usaé L-nra colher ás refeiçúcs e f.caréis curados de todas as :rr"lest a= <i?
funda syphilitico; Diz o notável scientista medico Dr. A. Ale;.*:o : Prescrevo
habitualmente ELIXIR MANGüJ.-•
110 BA.

CASA DO JULIO

DR. SANTA ROSA
[ 0 rnc-lhcr depurativo contra locas
as manilett.icúes da syphilis
A'venda em todas a? pharmacias
e dr-ieaiias

â>2tn

Tek-phone 1.SÍ5Ò Central—Rio
de Irt-ciro

D&SUOZA PEREIRA

cabellos
Mme. OLIVEIRA tiijse
phrticulannente e só a senhoras. Seu
preparado completamente iftóflérisivoi
(ie exclusiva base de tHenné., não
sina roupas nem impede de lavar a
cabeça.iazCASTANHOS.LOUROS E
PRETOS. Trabaiho e duração garantidos. Avenida Gomes Freire 11. 10S,
.«¦obrado. Telephone jSOó Centra'..

& C.

lores
Armadores e T.
33. Rua úa Quitanda, 33

A

flSCflRIDOI;

C0Wprâm-S6 sim» do;yalor:

HELMO PINHEIRO

Grátis

•- AtaoCozinha d; 1« ordem
co cinco pratos — Jantar C pratos
— Recebe pensionistas e entrega
a domicilio - Refeições a domicilio 13700 e 2-**,'0'J — Pensão a pre-c
70?, 90?, 110!
ços reduzidos:
.
130S por mez.
DON LEE fi C. - Rua Josu dos
Reis 13 — Engenho de Dentro.

n**.irrfi*!r.n imiTftvrri l flíi

IELIXIR CABEÇA DE NEGROJ

1

(APtÇARlAS E

Üe;e;a mobiüar a sua casa com eie~an-

E=:o curso, freqüentado o atino passado por 512 AI.TMNO"".
ji tem firmado a sua reputação como importante estabelecimento de
ensino, comprovado pelos excelientes resuliadus pubiicados e obtidos
nós estabelecimentos ufficiae.s de ensino.
CORPO DOCENTE cnn>titT,d? pe.^s mais notáveis professores do S
Externa» Pedro II. Polyteelimca, Escoa Militar, Colieeio Militar, corn O
Uina PONTUALIDADE, ASSIDUIDADE, COMPETÊNCIA iá tradi-g
:ii naes em nos-o meio escolar, com gabinetes de Physica, Chimica e
H. Natural, numerosas aulas de repetição, este estabelecimento, quanto
íi seriedade d? seus compromissos e methodos'ie ensino, tem sausfeilo
aos senliores paes de alumnos os mais exigente!*,
MENSALIDADES REDUZIDAS, grandes iibatimentos para os aue :í
matricularem no inicio
H 1

tíjEMBgsaaas^^

cabellos

Mm-». Ribeiro, particularmente, tlnz* cabellos com um preparado vecetil inoffensivo, de sua propriedade
tambem c >m Hennè; Kua
Trabalha
S. José n. 67 sob., pruximo á Avenida
-Tel
5 9 S. Central.

&&iUçt

Nocturno
(Fundado ern 1°13]
com
o
accordo
de
Primário, inteiramente
programma cio
Collegio Militar e Extcrnato D. Pedro !!. — Secundário,
destinado 20 preparo para 03 exames r.o; estabelecimentos o!-

Tese. 5.224 c.

Pintura de

A' venda no Rio, nas pri' •aes drogarias e nas
; C, ruaS. Pedro 39,
c eguintes cas?.s : Silva Gon*.
-•-J. K, Pacheco, ma Acdrr.. ^ 95,

Diurno

TOàSE...rí

SCIENCIA !

A

O LUESOL, fjue i um e'ÍTÍr depu•ativo SEM At.COOL, foi experimenlado e adaptado nos principaé*. Hos-:
pitaes civis e militares do Rio Grande'
do Sul O LUESUL •¦ prepara-io dej
accoido com as mais modernos con-'
'.
quiftas da «ciência medica L' o depurativo por ejccellencia 1 Não lalha —
CURA SEMPRE !

Mine. ERNESTINA HARRIS
\í,(ç

LICORES BELLARD

SOARES

SOIZA

Í_üÚiúHkeSrÚ\t p.re-'-iila ge-iratttiM
--ualiiuer modelo, f,.-...- „ IniJ>
e (¦'iti'"'
e com Cipeefaii-laJe
ma
prrfeiçjo
'õaLiriic1. i.Vtta rriolic- sob nein!», oi
fm
(tírniAmoa etn qualquer tel»,mi.ritn,ete,
*
¦
SíOüü uil
1*>**W
rr.er.u- <.m I>-'1<1
ítjl.lc;... mVvü.lo--. - 5* '-; mei» confe

— Antigos distilladorct em Bordeaux — \ ende-se cdònadòí, I5>000, 20-»<JttU e 25$oua
rtirrero ; 4v$0;-)
Prefiram esta r.rarca, unica esr.al ao; estrangeiros
On: eitão^o-ni
r^itoòu, < i>$o o ^ v-*í'Ki >
cm todas r.s boas casas
Mme Kuneí de Ahrcu e idiur.ta
32
—
n.
Rosário
IRENE DUAR l'L GÜÉDES.Iiiia i:ra.
C.
&
Franco
J.
representantes:
pisjana, 116, I• and-r lt-.;*¦-.' j^jj
.N rte,n r cima da eir.*sÍ2*ari WhiieStat
Pensão chineza

rrofeítecer uo 1..'
ror da Faculdade He Mediana do Rio.
Pr. AUGUSTO PAULINO :
«Attesio que empreguei o preparado
I.IKSOL em doenies internados nà
iS' enfermaria co Hospital da Misèricordia. a meti c-ruo, óbteiido sempre
optimos reiultadoi.
Rio, fevereiro 191S.1

JE_^_B^^II*\

PROSPECTOS

DEPÍLI.NA SARAH

TeSephor.e

de

PERANTE

ATTENÇÃO

Depois de amanhã
545—o-S'

HERMES

DFJJLR,\riVO !

NOTÁVEL

A cura da Syphilis!

Formula i!'i illustre L'.. Bettencourt, um dts maiores pesqmzadores- da m
A' venda nos unicòs depositários: ARAUJO PREPH
fiõrá brasileira.
TA 5 .'i C. roa do-* Ourúc*. i-S

totraeções publicr.5, sob a fiscalisação do governa federal, ás
2 1|2 e aos sabfeiidos ás 3 horas; á
rua Visconde de ltaboraby n. 43

:*

l_^^—^-^^^^mmmmmmmmm
PROFESSORA DR CORTE

CLUB
AMERICAN
APPEniTIVO DA MODA

fSSSSSÊBÊÊÊS

Cempmhti da Lotaria* Naolonui
de Brasil

X.

*'
¦

*^

'

* s "*

*«»"3.rrwBiíixrj=3X^3^-t:i.^-.var:i-jaRii.íi!ttia» / *'B

M» h [apitai Federal

l

MHH"a*aaMHMi

.

__m____m__m_*_a^_mm^__m_m_____^_^__m^_\_w__mfm^__m*\_mmímn_^^

Ttr.^ftt

'-'

hh

DOR DE CABEÇABILmSIDADr INDIGES-T^ffi
DIABETE:S:>DOENCA :Ó^:â^lGWTáííí«•,
r°—- "-tttiitu

geasmu

UKJBiíãWJ-WAsBUáíJiw-jVs .

SCHOENE
& SCHiLLIXQ
Representantes geraes para o Brasi!. Caixa Postal n<
-ni D^::hniLLLNU
o64
Rio de Janeiro. A--7 venda nas principaes
pharmacias e drogarias.
Theatros da Empresa José
Loureiro
ESPECTACULOS DE IIÚJE

LYRICO

TOSCA
PALACE
Ccmpinbia Ã*UnA-CnABt
A's S 3(4

! Marido em branco
0 mais completo exilo de riso !
DE AMANHÃ

LYRICO

CARMEN

Thiatrei üa Empresa Paichoal Segreto

~s.~7õsi*:

HüJE- 2 de setembro d« 19I3 - HOJE
OPOSTO PREFCálDO DA ELITE QRIOCA

Companhia ri-; opera ilaüana

ESfECTACCLOS

TT e=Mii=^\ CH Qi cv.
Empresa STAFFA i FIÍOES -Companhia
LKUI^Lüu FHÜBS

HOJE- Seg iniia-reira, 2 —HOJE
i'i -;-.V'i !0
A ctra prima do theatro brasileiro
A comedia

IS IU

Qoalro acto? üe FRANÇA JUNIOR.
o c.-ui.d: comeiliugrapbu
Brilhante desempenho da excedente com|an;na deste Ibeatro
de JAVME S.LVa e A.
Cenários

"ALALL QnaiU-feira-rJlAMPGNOLA
Englisli spoken On parle Trancais
FORÇA
.
Kio de Janeiro
iMando em brancoUsdV^úuJíò

d"sòía."ü0'ue;

no

* • ' ' '•

:• e í- ses$5e;-A'*

Adão e Eva
'
MATUTO DO CEARA"
Amanhã-MATUTO DO CEARA" t '
ÜVRaDJ HA.
E:n eiisalos-üS TGDARÓES,

No Carlos Gomes
/ 3|i

-

Daas

tasies - .¦

}

O casameuto óo Costüiha
snecesso du nr-v-t r;u?dro 'Ja rc-i1'-*

Parcimônia Á C.
Dia 12 do correntí
TOlIIEs Dü ÜUEo.

Pedro
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