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Dous escriptores gormanophilos
DON JACINTO BEU AVENTE-PIO BABOJ A

Por que se é germaraophilo em hespanha
Entre os escriptores de renome da ultima

geração literária que» se hnpiizcrnm á ndiiii-
rnçfio do publico licspaiihol, ha uma grande
parle que c gcrmauuphilu. Falar tle todos
seria impossível no limite dc um artigo dc
jornal, pois representam quasi uma legião.
[) que muitos me disseram nas varias pa-
Icslras cm que busquei a rnzflo da gemia-
nophiíln que os faz, propagadores dessa
pnusn nn publico mie os consagrou e os sc-
fue pôde reilu/.ir-sc ú opinião dos dous
prlneipnes represento nlcs dn geração, os
meus antigos amigos e companheiros dc lu-
tas literárias c nrllstiens nos meus tempos
ile exilio cm Mndrid. São Bon Jacinto Be-
navenlc, o (Ilustre autor dn Comida de ias
ficras, considerado hoje como o melhor dra-
mnturgo hcspanhol, c Bio Baroja, o philo-snpliii romancista ila Arvore da Seieneia, do
Paradoxo liei, ila Busca e de tantas outras
obras cm que o seu espirito tle tendências
iilciíes, nnis. mu pouco anarchicas, cl-ilico,
dissociador c negativo, rcalisou um amol-
gama literário ile um gosto pnrlicularisla,
que lhe dá uma feição original e forte.

Dou Jacinto Benavente responde ao meu
inquérito com n sua ultima producção Ihc.i-
trai — La cindad alegre, y confiada, querevolucionou de tal fórmn n sociedade de
Mndrid que a Câmara Municipal entendeu
dever mudar os nomes da Calle de A tocha e
a da Plaza dei Oriente (onilc está o palácioreal), em calle dc Benavente e em prnçndc Benavente.

Cuia siibscrlpçfío está aberta c já tem
uns milhares de pesetas para pagar os gas-tos ile unia estatua ao autor de Cindad
alegre )i confiada, que é, entre pnrcnthcsis,a segunda parte de uma outra obra chamada
Interesses ereados.

Cindad alegre y confiada é o symbolo deHespanha no actual momento. Jacinto Be-navenlc mostra a cidade alegre e confiada,
vivendo dcspreoccupndnmenle, sem se im-
pprtíir ila guerra entre venezianas e geno-vezes, que, nn intenção do autor, represen-tiun respectivamente os inglezes e os alie-mães. Benavente quiz fazer uma syntheseIhcalral e prescindir dos outros belligeran-

que, na sua opinião, são elementos acces-sor.os ila guerra curopéa. A luta é só entrevenezianos c genovezes.
A: Cidade alegre e confiada não só se des-preoccupn da guerra visiiiha, mas passa otempo a divertir-se, a tomar tudo pelo ladoíolgasiio e -a troçar tias idtias de Pátria e da

Mas Hespanha, perdão Ie confiada — é expio-
iiléa de Dignidade.-— a Cidade elegre
rada por dous sócios. Polichinello, que' re-presenta a usura, e Pantalon, que é a ilha-«em dn vil astucia. Ha um tal Publio, quee o protolypo da má imprensa c das suasnicas dissolvcntcs, buscando enganar o povocom logares communs rhcloricos.Pantalon e Polichinello são os verdadei-tos donos da Cidade alegre, e, como dispõemdo thesouro publico, aproveitam para ga-J-har muito dinheiro impingindo n cidadeum lote (le velhos barcos de guerra e «ran-<le quantidade dc munições avariadas; Aomesmo Icmpo, traficam eom os dous belli-gerantes e vendem-lhes Iodas as laranjastodo o gado e todos os viveres da Cidadealegre e confiada. A cidade fica semcomer, mas Pantalon e Polichinello
podres de ricosI...

E' neste momento critico que apparcce emscena um personagem chamado o Desterrado•c que e a representação de tudo quanto está
íimn'10' ?Vdaí*n,5.l°, é> ° ^ntidoPcom-muni, o sentido da Pátria e o da Dignidade.O Desterrado começa a gritar que estão en-ganando a cidade c que cila está sobre umverdadeiro vulcão I

A gente ri-se das maluquices do Dcster-rauo, mas 11:10 passa muito tempo sem mieos inglezes, perdão I, os venezianos, dccla-um gUerr.r á-f Cidade alegre e confiada. E,como a cidade n„0 tem nenl al.nia, némunições, nem viveres e nem siquer digni-

ter dc
estão

dade, os vcne/.ianos entram na Cidade ale-
gre e confiada como quem enlra em sua
casa, sem soffrcrciii a mais fraca reslsten-
cia. O povo queixa-se, revolta-se, lyncba
Pantalon c Polichinello c termina por pc-
gar fogo á Cidade alegre,

U n mor.il da obra, diz Benavente, 6 quens cidades como esta devem soffrer o cas-
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Pio Baroja, philòsophó e romancista
tigo que soffreu Sodoma,; pelos seus vícios,
a não ser que se-ouça -f chifiml — e se
tome a sírio a voz do Desterrado, qiic está
gritando allucinadaiuentc: — Pátria I Pa-
tria" Pátria!..,

Quanto a Pio Baroja, que ainda não está
em vésperas dc ter ruas com o seu íionic
e nem estatuas que o representem em cima
de um pedestal, encontrei-o nn redacçfio dc
Espana, de que elle é um dos principaes re-
dactores. Pio Baroja não me respondeu com
syinbolos, quando lhe perguntei:Que impressão lhe produziu a entrada
de Portugal na guerra?Produziu-me o effeito dc uma acção
romântica — respondeu-me o grande escri-
ptor, mVis sem nenhuma efficieuein. Ta*-
vez que dentro dos interesses nacionaes por-luguezes tivesse sido uma medida de pru-deiicia,

Em que sentido?Pela communidnde de interesses com a
Inglaterra.

Não haverá complicações com Hcs-
ponha ?Não creio. Hespanha está inerte hamuito tempo. Ha a differença entre Por-Ingal c Hespanha, que cm Portugal existeno horizonte uma illusão de futuro, em-
quanto que cm Hespanha falta o ideal eisso é causa da inércia hcspanhola,Mas (tomei a liberdade dc dizer) Hes-
ponha pôde ser obrigada, pelas • circumstnn-cias que a rodeam, a sair da sua inércia,Hespanha supportarú ludo porque o queella não quer é perder a sua tranquillidade.E o carvão? Dizem que, si houvesse

qualquer conflicto e o carvão faltasse nos
portos bespanhoes, seria um desastre uo
fim de oito dias.

Não é tanto assim. Forçando um pou-
co, poderíamos cxlrahir das nossas minas
mais vinte por cento da producção ordina-
ria c isto bastaria para as nossas necessi-
dndes internas. Dc resto, o apoio de Hcs-
ponha c demasiado pequeno c a Inglaterra,
que domina os negócios intcrnnciouncs dos
alliados, não o necessitaria,

Comtudo, ha propaganda c busca-se a
opinião hcspaiiholn. Parece que se lhe liga
uma certa importância.

Certamente, mas é um pouco pela igno-
rancia do que cila pôde valer. Tudo quanto
poderíamos dar seria um apoio moral e
quixotesco. Comtudo, talvez que Hespanha
busque inclinar-se para os alliados, por me-
dida de conveniência econômica, mas nem
por isso perderá a sua neutralidade. Hcs-
panha será umn espécie dc campo cominum.

—' Mas "usled" é germanophilo c um dos
chefes da legião intcllectual germanophila.
Que o leva á admirar a Germania?

E' que a Allemanha é um povo acoslu-
riiado ás condições da vida moderna. Por
mais que os adversários queiram ridicuiari-
sar o seu gênio, não deixa de ser evidente
que cila representa a technica na seieneia.
A orientação antiinystica dc Kant tirou a
esse povo o sentido do milagre. Nós, em
Hespanha, necessitamos dc uma grande co-
lonisação allemã para soffrer o benéfico
contagio das suas virtudes. De resto, 6 a
única raça que é capaz dc sc misturar com-
nosco dando bons resultados e rcalisar
qualquer eousa cm Hespanha. A raça alie-
mã é, cm Hespanha. uma raça mãe. Está
representada na Península, enlre outros, pe-
los Wisigodos, pelos vândalos e pelossuevos na Galliza.

Mas, qual é a razão por que ha um certo
divorcio com a França?

Hespanha está saturada do que se cha-
ma correntemente "civilisn.ção franceza".
Eslá farta do espirito da revolução franceza,
do positivismo secco que deu ha cincoenta
nnnos uma seieneia chocha, está faria de'radicalismo 

c da transcendente causa lite-
raria franceza. Hespanha quer libertar-sé
da tutela intcllectual franceza o tomar a
çivilisaçãò nás próprias fontes onde ella
nasce. A gcrmanophilia dos iiítelléctuacs
bespanhoes' e, hlais que nada, a-reacçiTÓe
o protesto contra a préteneiosa dominação
eivilisadora do boulcvarq.Y. ; .'.'.'.

Comtudo, os niethòdos de ensino da
França e da Inglaterra têm dado bons re-
sultados.

Engana-se redondamente. A pedagogia
franceza e ingleza não nos convém. A Frrtn-
ça tem a monomania dc ensinar a ser cida-
dão e a Inglaterra a pretcilçílo de produzir
gcnllemen. Os mclbodos allemãcs prece-cupnin-.se simplesmente dc ensinarem u te-
chnica das cousas, deixando ao indivíduo a
liberdade dc ser o que melhor lhe convém.
Por isso a Allemanha é a professora ideal
para Hespanha.

E que lhe parece a iiléa da União Ibe-
rica?

Impossível, pelo menos por agora. Não
lia iu-nhuma razão que nos obrigue a fazcl-a.
As fronteiras hispano-portiiguczas são quasidesertas. As raras povoações dessa fronteira
não tèm actividade. Para fazer a união iBe-
rica seria necessário que Hespanha tivesse
mais vinte milhões de habitantes do qüôtem e que Portugal augmentasse de dez ml-lhoes, pelo menos, a sua população. Até lánao entrevejo a necessidade da União e tam-bem nao vejo as razões fuiidamcntaes deuma divergência.

Nem mesmo políticas?Políticas, talvez; mas os nossos dous
povos ja chegaram á edade de terem jui-zo I...
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O Sr. Vespucio de

A breu

O anniverssario amanhã
da independência

boliviana
elamnção dc sua inde-
pendência, em que o
general Simão Bolívar
o marechal de Aya-
cucho e Antonio José
do Sucre se immorta-
lbariini nas paginasda historia da naçãoamiga. No momentohistórico que o num-uo ora atravessa, sa-eudido pela conflagra-
çao que assola o velhocontinente, ;l Bolíviafigura enlre as nações
que encaram com van-lagem as crises decor-
rentes de tão a norma)
situação, em virtude
da crescente exporta-
ção dos seus mineraes
e da acertada direcção
que lhe imprimem os
seus homens públicos.

De grande monta são
os interesses que ligam
o Brasil á Bolívia, cuja
sympulhiu para com oPovo brasileiro não perde oceasião de mani-testar.

Commemornndo a data gloriosa da inde-
Pendência boliviana, o Dr. José Carrasco,enviado extraordinário e ministro plenipo-tencinrio acreditado junto ao governo brasi-leiro, e Mme. José Carrasco, receberão, nasede da Legação do seu paiz, á rua Coiise-llieiro Pereira da Silva n. 3il, das 17 ás 19miras, iis pessoas que os forem cuniprinien-lar por esse molivo.
'"" » '<»» i"

Os Fstüdos Brasileiros em
Portugal
—•—

A Academia Brasileira é quevae escolher o professor•LISBOA, 5 (Havas) — O embaixador dcJ orlugnl no Bio de Janeiro vae ser encarre-gado de convidar a Academia-Brasileira a es-collicr o professor da cadeira de Estudos Era-silelros, recentemente ercada na Faculdrde de
j-ciras 

c Philosophiii da Universidade de Lis-

Álbum da guerra

O Sr. Josi Currai co

A li.sco/a de feridos dc Touivillc—Alfaiates
£3

A entrada de Portugal na guerra
A 1'HOXIMA ORGANISAÇÃO DO

GABINETE NACIONAL
LISBOA,- 5 (Havas) — Avolumam-se os boa-

tos, segundo os quaes, depois da reunião do
Congresso Nacional, marcada para depois de
amanhã, teia logar uma remodelação mlnis-
terial, afim dc sc organisar um gabinete na-
cioniil.

A REUNIÃO DO CONGRESSO NA
SEGUNDA-FEIRA

LISBOA. 5 (A. A.) — Nas rodas militares
desta capital dizia-se hontein que na reunião
extraordinária do Congresso, convocada para
o próximo dia 7 do corrente, além do .v-sum-
pto econômico, que na mesma se ventilará a
propósito da viagem dos Srs. Affoiiso Cista e
Augusto Soares a Londres, se discutirá a ma-
ntirá por que Portugal cooperará mais dirc-
etamente ria presente guerra, acrcdltando-se
que se trata de uma collaboraçâo de forcas
portuguez»» n* fronteira ocoidenUl.

Artistas italianos que partem
para a guerra

DUENOS AIRES, 5 (A. A.) — A bordo do
paquete "Toiniiso di Savoia" seguirão para a
Itália; os Srs. João Capellini, addido com-
mercial á legilção da Itália, aqui; Felisberto
Matteldi, aclor e coricãturisla; téiíòr Cesare.
Spailoni, esculptor Belloro e vários outros.
Todos esses artistas aqui niuito conhecidos e
estimados, assim como o Sr. Capellini, vãoincorporar-se ao Exercito italiano.

O «TaiKoyo» teve baixa
O Sr. almirante ministro da Marinha mon-

dou dar bnixa do serviço da Armada ao cruza-
dor-torpedeiro "Tumoyo", gêmeo dü"Tii)iy",já
posto fora da actividade.

O armamento e as machinas do "Tainoyo"
vão ser recolhidos ao Arsçnnl e o casco será
proYnYtlnieuto vendido em concorrência, pu-WJo**.

UM DOCUMENTO PARA A HISTORIA
- DO N08S0 PARLAMENTO—-+

As emendas "preciosas"

á cauda orçamentaria
A. mesa da Câmara dos Deputados houve

Sor 
bem mandar tirar 600 avulsos das cmen-

os aos orçamentos nfio acccitns pelo Sr. pre-
sldente dassa casa do Congresso Nacional, porserrou infringeutes do 1 1" c suas letras do
«rf, 195 bis e i 2* da reforma regimental.

Ksses 500 avulsos, si tivessem sido im-
pressos cm qualquer typogrnphia particular,dadas a qualidade do papel e a mão dc obra,<om -un-0 m„ menos de 8O0$000... E"

uma despesa que pa-•ece inútil. Para que
imprimir cm volume
emendas que nem ao
monos mereceram o
beneplácito do Sr.
Vespucio do Abreu,
que fuiiccionou como
presidente na sua sc-
leçção ?...

Essa pergunta não
ficará sem resposta,
para aquelles que sc
derem ao trabalho de
ler o avulso cm que-
stao...

E' um optimo repo-
sitorlo dc valiosos do-
c.u men tos, para o cs-
tudo do valor pessoal
dc cada um dos Srs.
deputados e da pro-
pna Cornara, cm con-
junto

Como se sabe, não é
permitido apresentar
aos projectos dc orça-
mento emendas com

cniMieter dc proposições principaes, que devem
feguir os tramites legacs dos projectos de
lei. São considerados taes as emendas quecream ou extlngucm serviços e repartições
publicas, atignicntam os ordenados dos fun-
ccionarios, convertem em ordenado parto oU
toda a gratificação estabelecida cm leis espe-
ciaes e revogam leis que ntto tenham rela-
ção alguma com as matérias dc orçamento
ou das finanças publicas.'Os Srs. deputados, no plenário, queixaram-
se do "arrocho" da mesa na sclccçao das emen-
das. Alguns conseguiram fazer valer as suas
razOcs; mas n grande maioria nada consc-
guiu. Entre aquelles, figura cm primeiro pia-no o Sr. Josó Bonifácio; entre estes, bateu o"record" do caiporismo o Sr. Mario Hermes.

O louro, representante da Bahia foi de uma
fccúndidndc assombrosa na apresentação de
emendas, S. Ex. chegou a organisar "cha-
pas" para as emendas que ao depois lhe fo-
ram ref ugadas I...
.Por exemplo: cm todos os orçamentos o Sr.

Mário Hermes apresentou, além de outras, a
seguinte "chapa":

: |' Serão suspensas, até que a situação fi-'',. 
ntnceira do paiz melhore, todas as obras

'..nio iniciadas c mesmo as já autorisadas,
| para as quaes tenha o Congresso votado

on o governo solicitado verbas.
Sala das sessões, 6 de julho de 1916. —

Mario Hermes.
A outra principal "emenda-chapa" do Sr.

Mario foi a que pretendia prohibir os concur-
sos em todos os ministérios emquanto per-
durar a crise financeira."

Oulros Srs. deputados tambem passaram
pelç» dissabor de verem as suas emendas ati-
raijas á cesta da não açceitaçno do presidente
da Câmara. E, como o Sr. Vespucio foi mui-
to atacado peia sua severidade, offerccemos
a. curiosidade publica alguns especimens das
emendas não acceitas c pelas quaes sc poderá
bem avaliar não só o talento, o patriotismo
e as Rreferencias dos Srs. Paes. da Pátria da
Câmara, mas ainda as máximas preoecupa-
ções dé SS. EEx.

Quem diria, por exemplo, que o Sr. Evarls-
te Amaral, representante do Rio Grande
do Sul, levaria o seu "orthodoxi.smo" posili-vista ao ponto de nao se esquecer nos orça-
mentos da Republico, cm pleno >ecuio XX,
das - tradicionqcs anquinlias, que fizeram as
delicias e os encantos dc muitos dos seus c
nossos; antepassados ?

Pois o Sr. Evaristo do Amaral propoz ao
orçamento da receita a emenda sob n. 2, que
aqui transcrevemos:

N. 1,026 — Quebranozcs, pôde ser re-
unido ao n. 1.017 — Sacarolhas.

1.026 — Anquinlias, ha muito não po-í dia figurar na tarifa, por inútil.
r 1.068 —¦ Pós ou outras quaesquer pre-
parações insecticidas, por ser absurda è

H axioniaticamente inconveniente tal taxa-• (Jâo.
Sala das sessões, 9 dc julho de 1916. —

: Evaristo Amaral.
! E o sizudo representante gaúcho não ficou
soj nessa'.'!.' Ainda ao mesmo orçamento•S.jEx, apresentou esta outra, que teve o mes-
maj destino da cesta:

| 
*. Imposto de consumo sobre bebidas.

i; ' Accrescentc-se : — E' álcool a aguar-
,1 dftnt.e que contiver mais de 20 gráos ai-; coolicos. .'¦ , -
Justificando essa categórica affirmação. queia sendo'pespegada á receita, o Sr. Evaristo

doi-toiai-al,"cor evidente infallibilidade, dis-
se,- k-pag. 0 do avulso a que nos referimos:— ¦"¦D* facto, a agriardente até 20 grãos é, a
verdadeij-!). cachaça"... "A cachaça ou
aguardente raro excede de 18 a 20 gráos"."A União, elevando a 25 gráos, para o effeito
da tributação, perde, etc, etc.'.'.

Por commodismo e por gratidão revelou-se
um enjerilo patriota o Sr. José Bonifácio, quedeü também, uma grande prova do valor em.qnè lem qualquer promessa... E' um mimo-
so modelo de virtudes a sua emenda ir. 19:

Os gnardas-dormitorios da Estrada de
Ferro Central do Brasil gosarão dos di-
reitos e regalias concedidos aos contínuos
da, secretaria dessa estrada, sem augmen-
to do vencimentos.

Sala das sessões, 12 de julho de 1916.—
José Bonifácio.

Perfeitamente satisfeito na sua curiosidade
em saber por que o Sr. Frederico Borges pas-sa horas e horas "lainbarysticamente" posta-do á porta da'agencia do Correio da avenida
Rio Branco, ficou o Sr. marechal Osório de
Paiva ao ler a emenda n. 17 do seu collega
de bancada, c que aqui damos na integra:

Onde convier :
Considerando aue a agencia do Correio

d»_ avenida Rio Branco é uma das de
maior movimento e renda;

Considerando que a mesma agencia pre-
enche todas as condições para ser eleva-
da de classe, como dispõe o art. 3(>5 do
regulamento vigente;

Considerando que "suas serventuarías"
têm dado exuberantes provas de capaci-
dade no trabalho profissional ;

Considerando finalmente que convém
ao publico serviço que as agentes e aju-
dantes do Correio tenham a capacidade
resultante de uma boa aprendizagem pro-fissinnal;

j-RespIve':
Fica elevada a agencia especial a agen-

ci» do Correio da. avenida Rio Branco,
qu>.'t'ei'á, além dos encargos actuacs, o de
preparar as candidatas aos logares de
itgeilteb e ajudantes do Correio do Distrl-
do Federal.

E abi. tem o leitor um paiuio dc amostra
das emendas não .acceitas pelo presidente da
Umara. §ulientamos apenas meia dúzia dasSÇUtig Impressionantes,..-

A GUERRA

Os atos» da nm
tais i Un
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NA FRENTE OCCIUENTAL
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A importância da rcoccupaçdo dc
Fleury c de Thiaumont — Os fran-
cezes obtêm novos1 c importantes sue-
cessos na região de Verdun — Os
esforços inúteis dos allemãcs para rc-
cuperar o terreno perdido — A co-
operação dos acroplanos — O. ulti-

mo communicado official

LONDRES, 5 (A NOITE) — A oecupação
simultânea, pelos francezes, da aldeia do
Fleury e da bateria do Thiaumont, causou
nesta capital grande sensação. Esse successo
tem uma grande importância, porque denota
que os francezes estão firmemente dispostoa
a impedir que os allemãcs se apoderem dc
Verdun,

A reconquista de Thiaumont dá aos fran-
cezes enormes vantagens locaes, porque era
dali que os allemãcs bombardeavam intensa-
mente as linhas internas de defesa de Ver-
dun e os fortes dc Souville e de Tuvanncs.

Na frente Ingleza entre o Somme e o An-
cre nada houve de importante, Todas as co-
lumnas de reconhecimento allemãs que avan-
cavam foram postas cm fuga pelos tiros dc
barragem.

PARIS, 5 (A NOITE) — Todos os jornaescommentam longamente, congratulando-sc
com o exercito de Verdun, a retomada de
Fleury e do Thiaumont e salientam a grande
Importância dessas duas posições.

Os allemães contra-atacaram energieamen-
te os francezes, mas foram repcllidos depois
de terem soffrido enormes baixas. O nume-
ro de prisioneiros feitos em Fleury eleva-se
a 1.812. Em Thiaumont foram tambem feitos
muitos prisioneiros.

Os acroplanos francezes lançaram 125
bombas sobre a estação de Noyon, a fabrica
de munições e os acampamentos allemães ao
longo do Somme. Foi tambem destruído um
balão captivo ao sul do Peronne.

Nada menos de 34 esquadrilhas de aeropla-
nos francezes evoluíram hontem sobre a rc-
gifio de Verdun, deixando cair algumas to-
neladas de explosivos nos pontos de conecn-
tração do inimigo e principalmente nas cs-
tações dc Sténay, Mont-Mcdy, Sédan e Dam-
villcra, onde havia muitas tropas inimigas
blvacadas,

PARIS, 5 (Havas) (Official) — Bombar-
deámos no Somme as organisações inimigas
e destruímos um balão captivo.

Na margem direita do Mosa o combate
continuou todo o dia. Todos os ataques paranos desalojar das posições conquistadas fra-cassaram. O inimigo contra-atacou vigorosa-
mente e repetidas vezes as nossas forças queacabavam de tomar a obra de Thiaumont,
mas foi sempre rcpcllido. A obra contínua
em nosso poder, a despeito da violência doscontra-ataques.

Na aldeia do Fleury continua encarniçada
a luta. Depois da evacuação da povoação,hontem do manhã, devido aos contra-ataques
inimigos que tornavam insustentáveis nos-sas posições, retomámos de tarde a maior
parte da aldeia e aprisionámos cerca de 400
Jhomens validos.

Nas regiões de Vaux, Chapilre e Chcnoíshouve violento bombardeio. Trinta e quatro«eroplanos francezes bombardearam cemsuccesso as estações de Sténay, Mont-Médy cSedan e os acantonàmentos da região deDamvillers.

A CAMPANHA SUBMARINA

Pormenores sobre o afundamento do
«Letimbro» — Dè bordo do subtna-
rino foi feito fogo contra os botes
em que os passageiros e íripoiantes
procuravam salvar-se — A indiffe-
rença dos Estados Unidos — Mais

navios postos à pique na Mancha

LONDRES, 5 (A NOITE) — Os submarinos
teutonicos entraram em franca actividado.
E, para demonstrar até onde estão dispostos
a ir, metteram a pique, nas condições mais
selvagens, 9 vapor italiano "Letimbro".

O "Letimbro", vapor-correio, vinha cheio
d« passageiros de Bengasi para Gênova,
quando foi intimado a deter-se por um sub-
marino austríaco.

O submarino disparou vários tiros de ca-nhão contra o "Letimbro" mesmo depois
delle se ter detido. Os trlpolantcs do subma-
rino exerictarain-se, especialmente, em fazer
fogo contra os botes cheios de passageiros e
do tripolantes quo procuravam a salvação nafuga. O numero de victimas é muito grande.Havia hontem esperanças de que os Esta-
dos Unidos, de accordo com os casos prece-dentes, exigisse satisfações completas daÁustria por esse crime. Mas parece que o go-verno dé- Washington não ligará mais im-
portancia ao caso, quer porque não havia abordo nenhum cidadão dos Eetados Unidos,
quer porque ha uma declaração austríaca de
que o submarino atacou o "Letimbro" por-que este tentou fugir.

Um jornal coinmenta amargamente este
boato, dizendo: "Si tal coasa vier a sueco-
der, não devemos estranhar, porque são jábem conhecidas as theorias "yankees". Es-tá, no entanto, provado que o submarino fezde preferencia fogo contra os botes com os
passageiros o os tripolantes do vapor. Pela
theoria "yankee", e para bem da humanida-
de, o_ melhor é que todo navio contrate umcidadão norte-americano para assim impedir
que os submarinos germânicos os ataquem "

LONDRES, 5 (A NOITE) — Os submari-nos allemães metteram a pique, na Mancha,dous navios o duas golctas de nacionalidade
ingleza. Os seus tripolantes foram salvos.

•^> <•*» 'ti* —

A FE' DOS ALLIADOS NA VI-
CTORIA

Um telegramma do rei Jorge aos'chefes de Estado dos paizes alliados

LONDRES, 5 (Havas)—O rei Jorge. V enviou
ante-hoiitcm, á meia-noite, o seguinte tclcgrnm-
ma, a todos os soberanos e chefes das nações
aluadas:"Neste dia, segundo anniversario do come-
ço da grande luta em que o íheit páiz C os seus
bravos alliados estão . empenhados, desejotransníittir-vos a expressão da minha inque-brantavcl resolução de proseguir na guerraaté que os nossos esforços combinados nos
Icuham levado ao resultado, para obtenção do
qupl tomámos ns nVmas conjuntamente.

Estou certo dé que, de. accordo commigo, cs-taes resolvido a proceder de maneira que ossacrifícios tão flobréiüchte feitos pelas nossasheróicas tropas não sejam inúteis e de fôrma
que as liberdades por eme os nossos soldadosse batem sejam plenaiffehta obtidas e assegu-radas,* -.- — - - - — 

O Sr. Raul Veiga

OS PROJECTOS DE NOVOS
IMPOSTOS E A BANCADA

FLUMINENSE

"Nem mais impostos, nem
mais empréstimos: redu-

za-se a despeza"
—•—

Uma entrevista com o
leailcr Raul Veiga

Ouvimos alndn nn Cnmnrn o Sr. dcpulado)
Raul Veiga, sobre 11 moinei.tosa questão dos

novos Impostos aven-
lados pelo relator da
receita.

— A minha opinião
6 que não devemos
mais pedir A nação
nenhum novo imposto
— os quo foram lem-
brados tem graves in-
convenientes e, penso,
não deverão pas: ar do
projecto.,. O iiiigmen-
to dn quola, ouro, 110
-10 pura li,*, ojo Irani
unia enorme elevação
nos direitos alfaiiilç-
gnrios já th masiiido*,
pois lia artigos qyÇ
lém a sua importação
quasi prohibldn, não
havendo similares na
producção nacional'.
1'udo encarecerá, po«&é sabido que 03 arti*

gos produzidos no paiz
acompanham era pre-r
ço os importados, -t- a
elevação dos direitos

alfandegários virá, portanto, encarecer do
um modo geral todos os productos. *

Estou sinceramente convencido dc que oi
objectivo que a medida colima, islo é, o
iiiiAinentu da "quota ouro" não sen'i altingi*
do — 110 contrario teríamos para o anuo uma
diminuição dc importação e cotisequcntemci*'
te dos direitos respectivos. Não sc poderá-sustentar .1 tliesc dc que direitos alfândega-
rios elevados produzam elevadas receitas,

Accrcscc que teremos incrementada a pro-spera industria do contrabando, que constituo
o escoadouro principal das rendas publicas,
como varias vezes se tem affirmado por au-
toridndes competentes. "

E quanto á taxa sobre transporte ?Penso que, longe de a augmenlarmos com
um addicional de 10 o||o sobre os fretes, dé-
veríamos adoptar as providencias 110 sentido
dc facilitarmos a circulação das nossas mer-
cadorias. Esse imposto lembrado trará as
maiores c mais graves conseqüências para os
nossos Estados e principalmente para o in-
terior do paiz. que será o mais allingido, poiso frete é, entre nós, baseado na distancia.:
Difficultarcmos a vida dos campos e dos cen»
tros produetores,..quando o noSso dever é cs-
timular as fonteside. riqueza da- nação.

¦ Eu mesmo, cm-il1gitnsT>areceTcs dados nes-1*1
Ia Gamara, recentemente, em um sobre a
questão nacional do carvão, declarei que u
magna questão —- a essencial, n vital questãoda industria nacional, é a do transporte,.

_ Como pois, envés de rcsolvcl-n, como o rc-
clamam todos c ate o próprio governo, quaúrdo convocou um Congresso para resolver a,
questão de-tarifas, se vão ercar novos e gra»'ves entraves á mesma '?

Para mim, a questão deve ser posta do sCj»
guinte modo : A'e/11 mais impostos, naíi
mais empréstimos.

Como, então, resolver o equilíbrio or- .
çnmenlnrio —

Pela reducção inflexível das despesa»
publicas. A nação deve proceder como o paíticulor — adaptar a sua despesa á sua rece-» .
ta. O que fazemos, com a devia veuia o digo,
parece-me errado. Fixarmos a despesa e pro-curar-se a receita necessária não é o bani
alvilre. O contrario deveria se fazer : Ver
qual a receita do paiz e sobre esse "quau-
tum" calcar-se a despesa.

Nós fluminenses temos a guardar uma Ira»
dicção a respeito. .Iâ por duas vezes o Sjv
Nilo Peçanha assumiu a presidência iíq ESr
lado do Rio, em condições da maior difficult
dade cm matéria financeira. j

Succcdcndo ao Sr. Quintino Bocayuva, to-
111011 conta, 110 dizer do mesmo, dc uma mas»-'
sa fallida e agora ao termino do governo 13<5-
telho as difficuldades não foram menores.,

E o que se fez no Estado do Rio ?
Somente o seguinte — reduziu-se implac*,»

velmente a despesa. Os orçamentos pasgaránji
a ter saldos e os compromissos do listado sa-
tisfeitos com honra e pontualidade.

Por que não fazermos o mesmo nn União ?
Em terceira discussão aprcsenl^rcmòjj

emendas no sentido de uma diminuição da1"
despesas publicas com o objectivo de "nqiul*
dral-as á nossa receita. Peii6o que não sei-Q
difficil obter-se uma reducção geral de 10 à
12 o|o sobre a despesa de cada ministério,'
Alliada essa medida a uma bo.i arrecadação!
dos impostos existentes 6 a um provável aii-
gmento de importação, teremos o desejado
equilíbrio orçamentário. ',

Resumindo o nosso inodo de pensar, "obre-
a questão que nos propõe : Somos frímea*!
mente contrários aos impostos alvitradis,
propugnaremos pela inflexível reducção das
nossas despesas e só daremos o nosso volo á
novas tributações, si o governo da HepiiblieRJ
a quem prestamos o nosso desinteressado
apoio, achar que sem clles estará baldo dc
recursos para dirigir os negócios públicos ei'
assim, compromettlda a honra da nação,. i

^•9*

Reliffião io "venha a dósV\

«0 Conselho Munii-ipul iiprcsoiili n um proíeélp;ilarj;anilo pura 115 imune o li>hi|in .!.: sci-viwf
jmi-il i|uc os professoi-cs jiiiülii-us |Kissaill sçj
JllllilíldOH",! ^.. 
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O pregador da capellinha da Mãe do Bisfi)— Fazei o que eu digo, mas büo fflçaes o «Naeu faço —" — -- *" *-*-
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A NOIfli — Sabbaíio, 6 «e /.gosto ú« 19I6.

Ecos e novidades
Vue filtrar em sooim a "caso" do PnrA,

este, porém, iniiU linpiiiiiintc do ipie Iodos
os iilllloi sob o ponto dc vlslll dlt moral po-
llllcíi, A' iiii'diila tiiio se upproxioin a época
dn eleição, o Sr, Kiiens Martins uiiils aperta
ti npparclliii ciiiuprtiKhor de que su prciiiiiniii
pnrn garnntlt1 a reeleição, golpu que fere
flllldo a Constituição da Reptihllrit, Parece
pouco provável, coniludo, que O liiinosu po-
lillio consiga n rcallsnçno tio seu desejo, Tu-
dn Indica que o PurA vne ser mnis uma véu
tliealro de uma Inlcrcssaiilc ugiliiçúo eleito-
rui, quo Deus queira min degenere em sec-
nus multo mnis graves. A rcacçáo A Icntatl-
va do Sr, lOiièns serA, nu quo parece, muito
Intensa, Sabemos mesmo que ,, Sr, senador
Lauro Sotlré, depois du conhecida a opinião
tle vários pcrsoiingoiis de grande responsa-
blllilade uo PnrA, decidiu ncceilur n sun can-
dldoliir.i c pretende seguir p.irn esse listado
lio primeiro vapor tpie partir em setembro
C que é o "llahiit",

* •
Por aqui nfio passou;,.
Ila historias velhas que são sempre uo-

tit'!. A do "por aqui mio passou" c dex.e
gênero, li como entro cem pessons ha sem-
pre duas ou Ires que uno ns conhecem, npe-
2iir tlc velhas e muito safadas — safadas no
SCIltldo clássico — aqui MIC cila:

Era umn tez um frade santo c barbado,
que cm companhia tle dous outros frades tão
santos c tão barbados, gosavn n bella tardo
íi poria (lo seu convento. Eis senão quando
lhes appurcco A frente um pobre diubn mui-
trnpilho c offcgftllto, que, ntirantlo-se tlc joc-
lluis nos pés dos Ires "hurhadiiihns", sup-
plien-lhcs com voliemcnciil — "Snlvcin-inc!
Salvem-me! que cslou perseguido por dous
soldados, Si for preso sou um homem mor-
lo. Salvcin-ine pelo iiinor de S. Francisco 1
(Esquecin-ine dc dizer que os frades eram
FrancisiMiios).,.

¦ Os Ires santos homens cnlrcolhnrnm-.se.
Como poderiam dar refugio no as.vlo sagra-
do do convento n um criminoso, perseguido
peln justiça'.' Mas, o olhar tio infeliz era lão
súpplicante, que o mnis velho dos frades
SC COimnOVCU, Mandou que O fugitivo SC CS-
condesse bem nguchndo atrás do seu amplo
habito, c ficou firme e tle pé, com os olhos
fitos no ivo, como si estivesse cm ardente
oração,

Appnrccem os soldados correndo. Olham
em redor e vêem os lies frades, Dlrigcni-sc
no mais velho, que eslava tle pó, c indagam
afobados: — "Vossa reverendissima não viu
passar por aqui um indivíduo a correr? EI-
le acaba de cominetter um crime horroroso!
Queremos prendcl-o; Não nos pode dizer pa-
j'n que Indo foi?"

O frade levantou os olhos pnra o céo, met-
teu as mãos nas amplas mangas do habito c
respondeu: — "Por aqui n5o passou"...
(lira no tempo em que os frades não men-
liam...)

Os soldados fizeram uma continência res-
pcitosa e continuaram a correr...

Os oulros dous frades levnnlaram-sc ater-
ratlos com o que ncavahuiu tlc presenciar. O
seu sanlo irmão, o mais respeitável mem-
bro dn confraria, acabava tlc commettcr o seu
primeiro necendo... E que pcccadol...

O santo frade, porém, tranqiiillisou-os: —"Socegtieni, irmãos. Não pequei. Gommetli
apenas uma falia venial. Não menti, Quando
disse que esle desgraçado por aqui não pas-sara. referi-mc As minhas mangas, onde
meti! as mãos, quando respondi. Esta claro
que Ile não passou pelas minhas mangas,
li' a isso qnc os thcologos chamam uma res-
fricção menlnl...

_0 governo acaba dc repelir com a commis-
são do marechal Hermes n historia do frade
c do "por aqui não passou"... Como seria
um rematado escândalo a confissão de quese tinha realmente dado uma commissão in-
útil, ridícula c remunerada no marechal Hcr-
mes, cxaclamente nos mesmos dias cm quesc pensa cm arrancar o couro e o cabello
desse pacato rebanho dc ovelhas que o o
povo brasileiro, o governo destacou o Sr.
general Caetano de Faria para fazer o papelIdO santo, frade! i; Ex.,- em um largo gesto
«ne- abrangia o edifício do seu minislcrio,
declarou categoricamente que pelo Minislcrio
da Guerra não sairia um ecitil para as des-
pesas com a commissão mareehalicia. li S.
Fx. não faltou á verdade; Como o frade, fei'
apenas uma reslricção mental, porque essas
despesas vão correr por qualquer verba — c
cilas lão lautas c tão vastas! — do Minis-
lerio dns Relações Exteriores!

Pelos pequeninos po-toros üü N.ctíieroy
O festival do amanha no

Canto do Rio
t'llimniiil.1 ns deliberações sobr? a oncmi-iiiilora fcsin que nromcllo ser n urgfliilgndnnela. Diiinns do AssMeiiflii A Infanciu tleMclliero.v, esllvernill aluilii liuiiteiii reuiilil.iscm unliiiiiilii sorrIIo cssiis ilciliendiis tilneiias

tio bem, graças n quem deve a min mniiu-
lonçíln o liislliuio de ProlecçAo A Infância
tia vMiiliu cidade,

Presidiu ii reunião a Sra. Américo I.ns-
sr.iice, secrclarlntlti pelas Si as. KIvnío dc
Araujo t- Multo. CiiiiIomi,Do Qxpodloiito constou n lojlurn do umn
caria dn Sru, coiiilessn de Nova Frlbnrgn,
proinrllciiilo enviar iiliuns litros de leite
diariamente pnrn o instituto, logo que seja
possível: uma unira carta dn coiimicIii Sm.
llcriuiiida Aniar.iule, desculpando-io por não
poderem tis suas filhas tomar parle nn com-
missão parn qiiç foram designadas; connuii-
iiiençiui du ltio Mulo Club, tifferecenilo os
seus "slile-cnr.s" pnrn o corso dc domingo
próximo IUIR praias de learnliy e Ciuilo do
Rio, o officio ilu Club de Regatas Icnrnby,
eollocnndn-sc no serviço da comniissão re-
Rpcclivn pnra u "iiuilch" de "wnlçr-polo",
iiuquclle mesmo dia.

Em seguida Mlle. Dinorali Pereira com-
mímica que a Sra. Eduardo tlc Souza offe-
rece umn "clmrrelle", com quatro lugares
parn crcmiçns, nfim tlc lomar pnrle no cor-
so, e que os Srs. Corrêa & ('.., empresários
tio Polylcrpsiu, lém orgaiiisntlo o progrniu-
mn a ser desempenhado pelos nrlfs|ns dn-
iliiclln casa dc diversões. Por fim, entrega A
Sra. presidente o produclo de um rateio
feito na lojn Accncin.

Todos esses offcrocimciito* são unanime-
mente ncccltos com espcciul agrado, pois
que vem tornar mnis auspicioso o resultado
tln helln festn cm prol dos pequeninos po-
ores ila vislnhn cidade.

Sobre a nclu falou a Sra. America Ma-
deira, a respeito, tia omissão involuntária
tio donativo dn consocta Amélia I.nfourcade,
na sessão anterior.

A Sra. presidente pede As senhorilas"vcndciiscs" parn ornamentarem, cada uma,
.as suas mesns, c determina que as commis-
soes tle conviles As nlln» niilt.riilatlcs tio Es-
lado c da Municipalidade desempenhem a
sua tarefai

Ficou, pnr fim, resolvido que a festa te-
nlia inicio ás 15 horas dc amanhã, C do cor-
rente, devendo totlas as senhoras o senhori-
lns commissionndns sc apresentar ás 11
horas cm ponto.

. «««». 

A OONfLAQftAOÃO DA P.UHOPA

Ura nÉja v
A OFFENSIVA RUSSA
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A Jnlcnsa luta que sc trava na íren-
tc dc Kovcl, (indo os nuslro-nllcmües
sc defendem descspcradainente —
Novos suecessos do exercito do fle-
neral Sakaliaroli — O ultimo com-

muiiicodo offieial

Os oommercíantes serãoexcellen-
les eleitores

¦in § 
-

Proteiidc-sc fazer o alista-
nicutu cummcrcial

33302.
y^0O:000$OOO^

—#.
Meio bilhete vendido no

CENTRO LOTERICO•-
Rua Sachet n. 4.
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O projeeto de responsabilidade
dos funccionarios públicos e o

I Sr. Gonçalves Maiá

m
e

vaccas
sas

A' rua General Pedra n. 02 è estabelecidocom cstabulo Joaquim, Gonçalves. Ha diasvendeu clle duas vaccas a um indivíduo tjuenao conhece. Hoje, indo effcctunr um pa-gamento, verificou tine no meio do dinheirorecebido havia 1<!0? cm notas falsas.
Joaquim queixou-se á policia do 14» dis-tricto.

¦^lOS-»" %-
Elixir dc Nogueira — Cura rheumatismo.

» *• As mesas tln Cornara e do Senado não con-
seguiram ainda chegar a um accordo sobre
a questão das suas sedes. Como a Câmara
parece tlispostn a ceder o Monroo para o
Senado, a difficuldnde cslá cm sc saber pa-. rn onde clln, nessa hypolhcsc, deva ir,

.A opinião dominante no governo — c nãoé imperliiiencin do governo tet umn opinião
nesse assumpto — ca de que se deve apro-veitar o palácio Guanabara, ou para uma,
ou para nutro das duas casas do Congrcs-
so. Parece, porém, que nem uma, nem outra
deseja h' parn o Guanabara, porque esses pa-lacio, segundo a expressão em uso, rica mui-
to tora dc mão". A conveniência dos cofres
públicos t|iie não teriam grandes despesasno adnplação desse sumptuoso edifício pu-blico, nctiialmenle dcsoeeupndo, não cala dcmodo nJgmn no espirito dos nossos pátrio-ticos legislai fjrcs. Acima dessa conveniência,esta a conveniência pessoal delles, ou tlemeia clnzi | delles, tine, pari não terem dcandar a jv alguns metros, ou pnra não se-rem obrigados a despender alguns mil réiscm taxis, nao so importarão que a nação
gaste algumas centenas de milhares de con-los no remendo dc algum pardieiro docentro.

Hontem, no Monroe, dizia-se que 0s inte-ressados uns concertos da Cadeia Velha ain-tia nao consideravam a partida perdida, e
que, anles pelo contrario, confiavam muito nancçno dos -eus padrinhos, cada vez mais in-eansaveis nn defesa do seu projeeto Estenoa In, porem, não deve
Mesmo na hypollíese tlcJiz idéa d

O Supremo confirma a con-
ilemiiaoão dc um semeador

dc praias falsas
Pelo interior do Estado tlc S. Paulo an-dava o Sr. Antônio Martins a fazer entra-rem forçadamenle cm circulação luzidiiismoedas dc li?, que, com rara habilidade, ha-via iahricado. Em determinada povoaçãoentrou o Sr. Anlonio em o botequim do Sr.dose Gomes e, cm pagamento de despesa,tirou do bolso umn das tucs nioediulias eentregou-a ao vendeiro.

O brilho da moeda causou admiração aIodos que ali se achavam e, assim, andoua pratinha de mão em mão. Um soldadode policia houve, entre os basbaqnes, quedesconfiou daquelle brilho offuseaiitc c pelocérebro lhe passou a genial idéa de, asa-chnndo-sc, batcl-a no ládrilhd do chão.
ü Sr. Anlonio Martins saiu tia venda dobr. José Gomes preso pelo soldado c sc-"

guitlo de grande acompanhamento.
Contra elle foi instaurado processo. 0 juizseccional, por consideral-o reincidente, con-tlcmnou-o á pena tle sete annos o seis me-zcs dc prisão c perda das 45 "pretinhas"

lalsas que trazia cm um dos bolsos.O roo, porém, não concordou com esta sen-tençn c appellou para o Supremo. Esle con-cordou com a decisão do juiz seccionalconfirmou unanimemente. c a

ter fundamento.
prevalecer a infe-so gastar agora mil contos dereis no remendo de um edifício para "sede

Í,™VI,"" d2 Câmara, não se comprehcndo
í]IIC íí C.NOC
sim rln ,„- Y°- U,esse se,'.vi«° seJa dada as-sni de nino, beijada ao primeiro que a pedirUma obra dessas, no valor de mil conlos tlc-Tt.s so pode ser dada cm concorrência pu-
ferecer 

co"slructor ci"c ma!s vantagens of-
0 Sr. presidente da Câmara, mais ouc

nu 
Jnrol,ii:e,,0r' r0-n,U'? a "is'10s^° d« 'que piolube termmantemcnle

tratem obras publicas,renein. A disposição é taxativa e cheira icomm.nnr penas ás autoridades q„e ài In-fnngircm.

que se con-
sem prévia concor-

E o Sr Dr. Astolphò Dutra, quo tem unnome a zelar, não l.a ,1c querer, pois, q„ <om capaz de ter favorecido illcgalirclciiçqcs descabidas.
supponli.-im
mente j:

Elixir de Nogueira- [jnico que cura s^lis"

0 contrabando de
La Royale

O Supremo julgou extineta aacção penal contraEugênio Creach
Quando foi do Brande i>nnii..>i,..„.» j•ooias de La Ito.vale.Vjtó fedeSWVara

lSSrwiC 
contIemnoiV cntl'c outros, Eugc-nio Creach, como um dos autores do VuicIvao concordando clle com a pena qUf ò

Dr. Dario Pinto
I do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
j crcnnças. Consull. Carioca 44. Das 3 ás 5 horas.

»—qofci a ... _.

Pelo Supremo foi cassado
o habeas-corpus conce-

dido a «um dos gover-nadores» do Piauhy
Ao juiz seccional do Estado do Piauhy im-petrou o Dr. Anlonio José da Costa um "ha-

beas-corpus" preventivo, dizendo-se gover-nador eleito para o quatriennio a iniciar-seno corrente mez, para o fim de no dia Ioprestar compromisso perante a àssembléa do
«overní t ITi^ 

" SCfiUral' aS rcdeas ^
f^J \° E?,V"10' scm ciuc soffresse cons-giinci,loSiic«„es por parte de seus ad-versanos políticos.
„!•? .j"»z secci01|a! concedeu a ordem e, "ex-

lederal, que, na sessão de hoje, tomou co-nhecimcnto do recurso '

Mm0H„í,Ci!M01* 
d°, feit0 

"° 
Sr' mInistr" ManoelMurtinho, que deu o seu voto reformando a

m^ÇaJ° ÍlÚ-Zi E> ««onimemenlero Su-
?S 

de accordo com ° ™la'top. deu pro-vnncnto ao recurso, para reformar a senten-Ça do juiz federal' do Piauhy, cassando«habeas-corpus» 
que fora por este concediotao Dr. Antonio José da Costa, sol, o funda-"c.nt0. íf que o "habeas-corpus" 

na#é
íaCs,0deh?oveS. ^ W^ de *S8«Í

A grande importância de Kovcl e de
Leuiberu sobre que avançam os russos
está evidentemente demonstrada tieslc
mappa. pelo qual se pode ver lodo o sus-
lema ferro-viario daquclla região. A par-

le raiada c a oecupada pelos russos
LONDRES, 5 (A NOITE) — Tolcgrapham

de Pelrograd.oí ll"Toda a intensidade da luta ns frente- rus-
sa está limitada ao sector de Kovcl, que
abrange toda n região do Stokhod superior,
do Slyr superior c do Bug, na parte noríc da
Galicia. E' naquella frente, dc cerca di! cem
ltilometros, que os austro-allemãv. resistem
obstinada e desesperadamente psra impedir
que os russos se apoderem de Kovcl. f>. .

A aldeia, de Kiidka, cm torno da qual sc
combate ha quatro dias, tem passado várias
vezea de mãos. Afinal, hontem de manhã
passou definitivamente para an mãos dos
russos, que dali desalojaram os allemãcs nu-
ma furiosa carga a baioneta, (ornando mui-
tos prisioneiros e apoderando-se das alturas
visinhns. Os allemães foram obrigados a rc-
troceder cm diversos pontos do Stokhod su-
perior, onde os russos fizeram 611 prisio-nciros. O inimigo, com muita artilharia, ata-
cou, cm certo ponto, os russos por tres lados-,
mas foi rechassado.

0 exercito do general Sahharoff prosegueno seu avanço na direcção dc Lcmberg. Ao
sul de Brody os russos fizeram mais de mil
prisioneiros. A luta continua muito intensa
naquella região.

Na região ao sul do Dniestcr nada de no-vo. Ainda não foi assignalada a presença cmnenhum ponto dc tropas turcas "
PETUOGRADO, 5 (Havas) (Offieial) — A

batalha prosegue desesperada nus inunedia-
çoes de Itutlka, aldeia que evacuámos, reti-rando as nossas linhas 400' a 0'(I0 metros nu-
ra leste,

O exercito do general Saltharoff alacou vi-
gorosumente o sul dc Brody. Alé esle, 1110-mciilo^ aprisionou ali mil c tresenlos homens

LONDRES, 5 (A. A.) — Telegrammas offi-ciaes de Pclrogrado dizem que os russosevacuaram Rudka-Marinska devido aos ata-
ques dos inimigos que sc achavam cm situa-
çno tle evidente superioridade estrateiíien

LONDRES, 5 (A. A.) - Os russos oecupa-ram Kabsburno, desalojando dali os turcos
LONDRES, 5 (A. A.) - üm telegramma

de Berlim para Amsterdam diz que a Aus-tria esgotou todos os seus recursos de tro-
pas capazes c disponíveis pnra comJbater

1 
r,oíln'Jín"Sf a enviar para a reSião dei Bro-(ly ._;000 homens que compunham a-riRunr-niçn.0 de Brcst-Litowslc.

A ITÁLIA NA GUERRA '"
-»...» _

Cs íorpedeiros austríacos nas cosa.sitalianas — Bombardeio de Molfèíia— Um combate entre aeroplanos aus-tnacos e italianos na Istda — O5alpinos ás portas de Toblaclí

Algumas iniciativas quo
poderão dar bons

resultados
Por voxe. tem-se fnlado do que teria n

cvolüfflo política do nossn commercio, si por-
ventura, esqueeido oste por alr.uii. 111.tan-
les dn mecanismo quo o impulsiona, bus-
casse iniiii nova lul.t ua nctlvlitiide política,
Pura multa genle, dlr-.«c-i;i que, si tnl nciui-
tecesse, o comiiierclo quebraria 11 linha con-
hcrvntlora de suin nspirações uo terreno dn
ncçno própria, Para outra parle, porém, e,
alias, fundamente Justificada, aquella ncli-
vidíule seria tnn somente a escala ascendente
dc Iodas as aspirações ciiiiiucrclacs nn mnis
riecentiiiiilo terreno pratico parn d direito de
.iiistns conquistas pela voz nutorlsndn c of-
íieitil dns seus legilimiH represciitautes.

Dessa dualidade tle pcusauibiíto a pouco e
pouco vne so .iiintaudo uma serie de enti-
sas que nvolumn n razão dc ser de uma dei-
Ias, o que eqüivale dizer, n rcprcscnlaçfio pu-
lilica do commercio grnngearia npplausos em
lodn n parlo,

Agora mesmo n Associação Cómmercial
acaba tle receber offcrcclmcnlo tio um ceu-
tro politico para que o còmincrclo sc aliste,
vá As urnas e eleja o» seus rcprcseilllllllcj,

ICsse offcrcclmcnlo foi calcado nas seguiu-
tes lia ses:"l'\ Concorrer para que o Districto Vc-
dernl tenha um grande eleitorado, condição
indispensável parn merecer a política do Dis-
tricto Federal a consideração dos chefes par-Hilários, que tlispueiUi do destino do paiz,\\' notório que nos magnos assumptos dc in-
terosse nacional, só lém nudieiicia os Esta-
dos de grande, eleilomdos, como Mluas, S.
Paulo, Hnbia, llio Grande du Sul, Pcrnainbu-
et» e Rio.

íi*. Conseguir que n cnmincrclo do Rio de
Janeiro IntcrvcnliR na administração federal
e do município, de modo cfficaz, isto é, ele-
gcudo cnudidntos dn própria classe com-
mcrcl.nl psra o Conselho c parn o Congresso,
o que será dc inquestionável utilidade em
relação nos interesses locues.

Si o comnicrcio, o funccionalismo publicoc o operariado, não continuarem iiidiffcrcii-
tes a polilica do Districto, esta capital ha deimpor-sc à consideração, dos poderes puhli-cos e da imprensa, ao contrario do que oraacontece, por sermos considerados a capjtalda fraude eleitoral, que, aliás, domina cm lo-do o paiz,"

Ora, não resta a menor duvida que taescondições dizem altamente dos princípiospor que uma pnrlc do comiucreio se vem lia-tendo ha tempo. O. que, porém, deve oocor-
rcr o a realidade dc tal cnuncianiento, sen»apparcncias intcjresseiras 011 compromisso.'
antecipados que ilcttirpcm a acção primitiva.
Jla um caso lypico que significa a inlen*

çao, legitima do commercio, nascido c discuti-tio jio seu próprio seio: quando foi da fuu-dnçao dn Associação dos Coiumercianles dcLouças c Vidros, em ilü de março de 1015,dia cm que foram npprovados os seus esta-tutos, na àssembléa houve sensacional debn-tc sobre a representação político-social, do
qual resultou a acclamação dc mn capituloespecial nos mesmos estatutos, assim con-cebido: "Art. 23 _ Os associados brasileiros

A cinuinl.são de Justiça dn C.unara nc.ib.t
de nproiQUlar um ínojecto em substituição
au projcclo do Sr. Gonçalves Mala, quu regu-
luva o processo da responsabilidade dos cau-
hadores de dmnnus A luzeiitlii, O projcclo do
deputado piriiaiubiiranu leve suiiieiilc, além
tia sun, a iisslgiititura tio presidente dn com-
missão, o deputado Cunha Machado, contra
o voto dos Srs, Arntilpho Azevedo, Afraulo
tlc Mello l''raiicu, Pedro Muncyr, Guinei cindo
e Miixlmiiiiio de Eigiielreilo,

Resolvemos então pedir ao deputado per-
iiaiiiliiicaiiu ns suas impressões 11 respeito.
E ti Sr, Gnnçiilves Mai.i nos respondeu a sor-
rir:

—No dia _7 de inain (leste nnno, o ".lornnl
Pequeno", do Recife, puhlicuii uma entre-
vlslii mlnhii sohre alguns projectos em estu-
do, llel.ilhaincnlc ao projcclo sobre o pro-
cesso dn respunsiibilldiide civil dus causado-
res tln tliiiuuos A Enzeudn, e.11 tlisse estas pa-
lavriis lexliiacs: "Não creio que esse proje-cio consiga passar 1111 Ciiinnra, 011 110 Sena-
do", E' quo ha Idéus que totlos acham ulcis
e necessárias, mus quo fnzein medo. Vem en-
lão iiisciisívelmeiile o terror tins rosponsnhl-
lidutles, o receio dns coiiscqiicncias, pelo
meu iirojccto, citados desde o começo o ml-
nisterio publico e a autoridade de omle ema-
liou a medida que se iiecusa do lllognl, parn
que sc defendessem 110 processo, quando o
juiz aiiiiullnssc o nelo administrativo, ou
condemiiasso a Fazenda, condcinüaria tam-beiu a autorjdade n reparar o dnmno que ha-via cnusntlo. H, qunudo n 1'azciida tivesse pa-go, a execução logo se iniciaria contra o cui-
pnilo.

Era serio mesmo. Chegou-se, porém, a ex-
çlainar nos corredores: "Com essa lei nãomverã mais quem queira ser ministro, nollrnsil!" "Outro dizia: "E quando o netofor praticado pelo presidente?"Como si ministros o presidentes não putles-sem viver sem eoinmetler actos lesivos aosparticulares c A Fazenda publica...O terror começou a invadir os homens detemperamento ponderado, E com o terrorvem a rcacçáo lógica c Ihstlnctlva da reser-va, em que o melhor é deixar tudo comoesta. O meu projeeto, depois de emendadonu própria commissão, foi cnlão substituído
por um outro muito curioso.

I|nvia já uma disposição do regimento in-terno do Supremo Tribunal, que todo num-do. sabe que é lei Inmbcin, dispondo assim:Sempre que for condemnada a União emconseqüência dc abuso ou omissão dc algumdos seus funccionarios, constará do accordãoordem expressa para se extrahlrom copiasdos aulos, as quaes serão r.meltidas ao pro,
„m d»' fCr" 3a 1<0»,ublifa P»M proceder' co-mo de direilo".
,i,.I'iS'ia ,in(Ii:S"°.sil'a<? ,(1„°.. regimento Interno 6(le l.l de junho dc 1914
n,™í.„aiÍJU,!l íl lci ',,,e' 1>a,'cci;, draconiana,'losino 

,b \ !el<' 01H'''°S<Í ,dej>fttntló mineiroJosino de Araujo, c publicada 110
15.

DiárioOffieial» de 10 tle janeiro de iClfr.ssa lei dispõe assim:
Sempre t,ue a União for condemnada norsentença judiciaria a pasamento 

™ 
tante

' FWdaend,,reit°" 
'""ivi.luaes, o ministro1.1 fazenda, na mesma òccasião que ordenar. pasamen o, enviará á autoridade competee os papeis respeelivos, afim de ser propo"-Ia pelo representante du Fazenda a acção re-

çress.va contra a autoridade que deu caus-,a condemnação." ausa
que não forem eleitores serão""nlis'íad.'Y"'íü' | ragrapho' lp-" «Tn^fSi a.cc.resc5ntou.9 Pfl"

Os furtos no Archiiro
da Câmara

A PRISÃO PREVENTIVA DQ
ACCUSADO

»
Como Paiva procura

innocentar-se J
IVoscguIu o Inquérito no Io ilUrkto ni.IT. |ciai sobre n retirada clandosllnn, feita noló Ieoiillnuo Paiva, o "Alfarmhlstn" o .crvciitol.iiurliido, da Cuiiinra dos Doiiuladoi, tlc dn. .

euinentos dos Arclllvos daquellu Cnmnrn (0111os elementos JA colhidos, o dolcgndo pediu n 1
prisão ineventiva de ninhos, lendo flcndo rirei
judlcntlo o "hiihens-corjius", 

quo eni bcii fa. '
vor linha sido requerido 11 Vam Criminal, dY'vendo os dous nçeiishilos rospundur neranlo ,.
Juizo Federul. ' lc *

Os peritos, Srs. Alhcrlo Scliiiiidl, Insnccloptçchnlco du linprcnsii Nacional, e Üonrlqu.Loureiro, cliclc de secção, ftvnJInmin a pnrlelurladu, que foi cnniluzliln peln cnininlião cmb:57Q$500, o ;i pnrle encoiilrndn iú em ensíi n,.Paiva, cm 1:57.Ç_Q0. Islo peln vnlor materialdos volumes, pretendendo o delegado CultaPreta fazer a nvnlinção npproximutln d.jcusto coinincrelnl do lues volumes.
Nus novas tlccliiraçõcs prestadas pelo nrJn '

cipnl iiccusndo, o continuo Paiva, procurouelle lnuocciitiir-.se, dizendo ler iitlquirldo o que '
foi cntonlrudo em sun casa por compra, nor 

'
dádivas, trocas, ele

Assim é que, disse elle, os dopuliidos'jos. '
Bonifácio, Joaquim Pires, Raul Veiga c PedroI.ago deram-lhe de presente muitos volumeso.quo tanihçni rizcramoDr. Kwcrlon, dírectornposenlndo do Tribunal de Conlns; Igi.acio doAmaral, Paulino tlc Souza e llclio Lobo sc-cretarJo da presidência.Trocou, disse Pnivn, oulros com n lliblio-lhecn Nacional, a dn Marinha, e com o depu-lado Diinshce tle Abrnnches, lendo compradooutros em leilões e no Dr. Ruciio tlc Au-tirada.

A iinporlaiile collccção do "Annnes", del«.M a 1881), allegoií Paiva, foi-lhe enlregiie
paru vender pelo deputado Annibul dc Toledo
que, quando secretario tln Câmara, lhe dei!uma collecçáo dos "Documentos Parlamenta-Outra collccção desses "Documentos"
foi-lhe vendida pelo éx-deputndo, geiiertltilpho Paixão, cilaudu ainda vei' ascçoes que. diz clle, foram dadas
por personagens já mortos.

De forma que. pelo novo depoimento doaiya, tudo o que foi npprclicndido ora sualegitima propriedade.
. „°^ .,ekn,c'',tos. porém, colhidos, confirmamperfeitamente a sua criminalidade e n do ser-vento Laurlndo, .sendo criveis, nn entantocertas vendas e dádivas que lY.iva recebe". .'

ii rto-
colle-

ou vendidas

LüIVCrsaCS c'Prro- «Pecines pnra 200^«r.c» rclJ mm v.,,ioío. ürl|1(|eli
Lopes Sá i C.

forma das leis cm vigor, para que Incorrerão nas penas do

A greve a bortío do "Belém"
ensino cru que se preparava para pagar as
«'Sn.íi «'Ucrarios tpie haviam sitio dis-pensados por motivo da greve, dc tri- trá-tnnios noulri, logar, f„i Informada dcYqiie os.•Iludidos diaristas sc achavam dispostos a

dc eleitores. ' \ 
,ul> .° ministro que não fizer a remessa dr,s «, » ?L •0S (1:i 1!üilcla (1° 10° districto.

Paragrapho unico: _ Os sócios estrangei-1 Td^ Ü S?" 
° '°^ ^ Ç°«» iU-

ros exercerão a sua influencia de modo a cRvi» ' mmy.er a acção resne- '
couseguir dos seus sócios, emnrètffltlns n âmi. ' ,,..." '—¦ «a»a>~«Vem agora
couseguir dos seus sócios, empregados c ami-, , ,.„, .,,„, . .
gos todo o apoio polilica e eleitoral de que ;llsi;(-n o .r,J In?,ona í,;l commissão de
puderem dispor cm bem da Associação. I ròsi^o % i 

","la"do a ftwlb penal da leiArt. 21 - A Associação, emqiianto não Pv,\ÍSkâ il Z™' ^ »«rbi:Idnmcnl. ader por st ou com o auxilio de outras as- ! Tribui n ,r • 
'f? 

.Ue" 
° 

,"!UV'"° íl0 Supremo
,"'.-. V: . ' JCí.To.sino de Araújo!

lazios

LONDRES 5 (A NOITE) - Um comimini-cado recebido dc Vicnna, e ali publicado hon-tem, á tarde, annuncia que os torpedeiros aus-trlacos bombardearam Molfetta e combate-ram depois com seis torpedeiros alliados, quelhes saíram ao encontro. Diversos aeróol;alliados ficaram avariados.
Diz ainda o mesmo communicado: "Qua-

torce aeroplanos italianos passaram sobre aIstna, levando a direcção de Brinno. Um an-parelho austríaco, dirigido pelo tenente vonbanfield, combateu contra sete delles, derru-bando um. Os outros fugiram".
Os jornaes italianos, devidamente aulorisa-
t >r ^^ l"0 esta informação é falsa,

l orna que segundo o ultimo communicado dogencralisstnio Cadorna, os alpinos appròxi-mam-se de Toblach, cuja estação está já com-pletamente deslruida.
LONDRES, 5 (A. A.) _ unia esquadrilha

felia S 
austríacos bombardeou Mol-

LONDRES, 5 (A. A.) - Um suhmarinò ita-
gnet°».aVan0U 

° tori,edciro austríaco «Ma-

sociaçoes congêneres eleger represcnlanles
ou delegados seus nos postos legislativos daUnião,!, dos Estados e dos municípios, cs-colhera entre os que delles façam parle, uniou mais deputados, senadores e conselhei-ros, que consintain defender, desinteressada-
mente, perante as suas câmaras, 03 inlcres.ses da Associação ou dos associados attingi-tios_pela injustiça ou exigência da adminis-tração publica.

Art. % — A Associaçã oonfidárá esforços
para com o seu prestigio eleger um dos seusassociados, concentrando nelle Ioda a votaiçao que puder conseguir, para que elle seja,dentro dc qualquer partido, ou fora destasagremiações, o representante da classe cmespecial ou do commercio cm geral

_Art. 
'29 — A Associação, pela sua 

'directoria,
nao entrara cm negociações políticas nem to-inara compromissos com quaesquer grupos011 partidos, reservando-se o direito de acom-panhar aquelles que maiores e melhores ser-vtços prestarem ao commercio em geral e áAssociação cm particular.

Art. 31 — A directoria promoverá o alista-mento eleitoral tlc todos os que queiram cque pertençam ou não á Associação, desd¦• i

classe ColIoc-açao no commercio
Aqui está uma iniciativa. A Liga do Com-mercio também incluiu nos seus estatutosthsposiçoes semelhantes e, agora, a Associa-

çno 
Cómmercial também ácceitn o movimen-to para sc chegar á conclusão justa tle ouco commercio quer votar, quer ter os seuslegítimos representantes no Parlamento e nascpmaras municipaes.

interior de uma casa guaa-necitfacom moveis de nosso fabrico
apresenta sempre um aspecto— tifôtincto e fora do vulgar —

MARTINS & C.

da

ponsabilitadc dos dcfrnutiadores "
Nao cslou exagerando; ahi está oda maioria do comniissão:

a res-

projeeto

crininarã 110 -ir-

O novo embaixador Ises
panhcl na Argentina

BUENOS ¦AIRES, 5 (A. A.) _ O governote Hespanba designou o Sr. Pablo Solèl"y duardiola, seu ministro nesta canilaT
v.-rüid"^!1'")"' ° C^° > ^baisndor"1'^.»'Vmude te haver sido elevada á categoria dembaixada a legação hespanhola aqui.

em
e

-I '«i>>.i

fAllhü PASSOS & C
gibbs, inglez.—Teleplione
£>"i, Central.— Itua Santa

Lüzin.íO.

do' d0.,.f.u'.lccion;"'i(>., °l"'igatÍo"'ão publico, con
resarcimei.to

ínutes dn Sf' Z™,,s.^s> d? ™ártãci&

contrario." Utí0=am-sc «s disposições cih

Severidade de cosíumes
MUSICAS QUE BOLEM—- O vatapá guinchou um iholccotequando n banda tocou as primeiras ,¦ '¦¦ 'td

Velho maxixe carnavalesco.Comida rara, cantou oulro.Assim Vòyò...
A banda continuava

çlo, ali 110 largo da
O delegado do . .

.„,. , ,. Gloria, endireitou
pincc-nez e... poz-sc n ouvir.Sena com elle ? Era provável.Mera da Bahia, a terra drmusica dava-lhe

:n

Assim para reproduzir o quenunca deu resultado, não valiprojeeto novo. l
lira o que ei, pensava mesmo.,

ja exisle c
a pena um

pimenta. A-UTcpios e elle iá sc senlii
jmpolcníe para contel-os. ChaniÒu

'—'¦Bi

juiz lhe impoz, appellou para o Supremo,l-ogo dciiois, porem, Eugênio Creach tal-
S.';ri.n°i p,OC,"ra(Ior ecral dn RcpubUca,.«cientificado, deu uns n„t«o ^,.»o»i. ^ara'.qne fosse julgada extineta a acção crimi-»al contra o apncllante.

Exames de sangue, analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros daFaculdade de Medicina - Laborat 
"io 

de !ína-Pyses e Pesnuizas : ROSÁRIO 168 esq. praçaGonçalves Dias. TeL do Lab. N 1334. P S

¦ame. ¦¦¦¦.. 
' ^**" ' 

j#i|ÍSi|
14g^ tosse pertinaz 1

' -^Cfc. -~—______

OURiVES, 39-41-43
OUVIDOR, 93-95 u:

Os ladrões assaltóm umconsultório e uma ra*a
cómmercial

¦*•*-

'Bom café, chocolate e bonbons sóMoinho de Ouro — Cuidado comas (míta>çõesa'~ - - . ^,

Actos do ministro £a
Guerra

0 general Caetano de Faria, por aviso de
fe t\C:ZT\ qUC, f03se «bonada umaetapa a família de cada praça que scmiiu dn
DcdicI„a0in?UUar-pa.ra Matl» OroUfw ex-
verno 

,nte"'enciouista, por ordem do go-
~oPar^dieter2í>!naçn? do m'"'stro da Guer-
«ária OTer™dVxt,nc,,« direcíSo de enslíana, que se acha no dena-' -sob a guarda do coronel Leal,sob aaáuardaSla,Cha n? dcP»rtamento centralrtiS^A^SiffiSe ser entregue

ctoT da° amí & 
a.ssi(.steílte.do Seneral inspe-1Stó«^eA%,3W^Í°tóf",ad0 Entrega de títulos eleitoraes

Como se desfaz um grandesonho de ouro
A propósito da noticia que demos hontemsobre a sentença final do Supremo Tribunalna acçao de índemnisação dos burgos agri-colas, fomos hoje procurados pelo bacharelSimuo da Costa, advogado do Sr. Queirod,que nos declarou estar o seu constituintevivo e nao ter feito a estrangeiros a cessãodos seus direitos. Esse advogado não juIr.ia questão liquidada, tendo aiuda esperançasdo vencel-a. J

As retretas de amanhã
Programma da tocaia pela musica do 52»

de Botafogo?:"0 ^"^ dC ^^ (i'raia
Primeira parle — Fogo extineto, dobrado,S. Souza; Guarany — Syiiiphonia — C. Go-mes; Manolo-Valsa - K. Waldlcufel; Flordo Abacate - 1 olha - Sandiu; Get aút andOet nmdcr — Two-Steps — N. N.Segunda parte — Songe adore — MorceauLyrique.— Percy E. Flctcher; Lavs - Valsa— J. J. Sampaio; March Of The Mantkins Y_HumorcsUe -^ Percy E'. Fletcher; EusucuoScductor — Valsa — J. Rosas e Â Lu™bire Ramblc - Idyll _ Feíix Arthur '"

.Programma da relreta pela banda de mu-sica do 1» regimento, á praça Saus Pena :Primeira parte — Tannhauser — Marchafantasia — Gounod; Pot-pourri — 97 Der Zi-geunerbaron - .1 Slrauss; Les Patineurs -Anlsa — E. Waldteufcl; Moreno — Tango —A. U. Smido; Pot-pourri — Casta Suzana —u. retras.

n«?iC.gAnda P.aH,? —?múo - Fantasia—Gou-íiod; Amor de Príncipe — Valsa — F. Lehar'Los Diamantes dela Coròna — F. I.ii;ner:Us Perles d'Valsa - Signard.e Piza áffi*nho — Dobrado — Claudino.
Vift?5^1"? 

díí rc,tlcta n-0 WW* fo BoaVista pela banda de musica do Corno deMarinheiros Nacionaes ™ ac
Primeira parle —March The Fencibles —Selection The Girl in thef taS -Un Sueno color de rosa —

NA RUA S_?T_3
l',Nd?„M'',Le ahulaI.!l 1'ollcia como os larápios' 

rc di Y OOOS íií? * i*^ ^ «»í *
dentário9 °°* "" ,n:"cnal »ara wHlnélo
^TAt\^Zxn^AÍr^-
gça ntlense-, deposito de' |„s do^^Sl^dtY:^:c.u,!)aud? «..«ala_dn frente do 1

'você ]
"bota azeite

demais

dc

o orde-

-ula; eu5l0?P^d'i£YCU nfl° «Woçdo-POT

neUa^-liS!1!11^ ! "^ ^mpa a pa-
O coro cantava

dendê... "
Chame o mestre.

A musica parou.Promplo, doutor.Nao toque mais maxixes.Mas esla no repertório...

çasT. CJUÜ1'0; 
6 lJcH8'°sp. traz le

Que devo locar, então ?ludo, menos esses tangoscom os nervos.
¦ E o Dr. Severo Bomfim, o deleitado acusto, conservava a linha. 1"-"-í>.kio, a

—- Não quero maxixes !...
Quando a musica tocou depois, o lartío dnGloria estava fúnebre. ° aa

,.i,?í0VO'.a chu,'al'' acompanhava uma mar-cha de enterro, que a banda tocavau Ur. Severo moralisava os costumes.

ubraii-

que bolem

" 
H,Yl"iJ,:l° aent\sM Pasilfo Gonçalves '
Hoje teve a poi cia do 1» ilUií ,.í„ : •' -dc que os ladrões haviam Bt$& VC"C,\aprédio. No consullodo dõSr Gou'Su"?,"?, 

2
zçram tudo em desalinho vinil • r .r ' ?"chapas ferramentas cC Desceram cn!"'0
raíavf' l?'Tcü' onde «»& a\,%raias dc vinho, rei ra,„l„.„ „... ,,s hai

¦ ITf Policia Centrai
1o -Leon Uiiiissouliérc

•sem serem hresentídos""^ „V" . s?.fi.uitla'

COLLYRIOcnransinflammaíõesdo'
MOURA BRASIL Rua „g^^ 87

Dl\. GODOY—&lt9ri_!: rua s«e
j b^j. .. , _ da Setembro n. 98. d«s,* i---4.ru IHacuadods Assis, 33, Cattele.' j

O Dr. Sampaio Vianna, juiz, presidente daRevisão do Alistamento Eleitoral começarásegunda-feira a entrega dos títulos aos ciei-tores que se inscreveram na ultima revisão.A entrega será mo Conselho Miuiicipal.!

P. Souzii
Gilbcrt; Valsa
Gomelallo; Rag Novcltv Cubínola^oÍMA• von Tilzcr.e Polka Soluçando i C Silva"Segunda parte — Final .'!• acto Guai^nv. Gomes; Valsa The Gradiors -. F w iT
i^/teSlep^^-^-^Wald-

c
te  "' "'J?0 Crawl — A. dc
Red Écath^-r"R7tí7KováudÍSt:'' * V™.

ÍOuereis 
apreciar bom « |},,ro caf6?So o PAPAGA.Oj

Um mimo da Bahiaa Ruy Barbosa
do Í?aVr^la amanhã, & noite,

Ç.tia a revisão tlc praxes tlc totlos os amosdos cartórios tios distrietós poli uY nor 
" 

<?superintendidos. i'ui...acs poi S. S,
' ¦«-»¦ l__

0 mercado io cane verde
m

a entrega

Elixir de Nogueira- Milhares de attestados.

COPIAS A' MACHINA
ou..

«o muno que a Bah ô „„„ , ' !: enl"fi»
•'«lar, de iniciativa do' onnT «'l11^ ,PÍ

« íuLsença tle todos os rcnresentanlni inluanos no Congresso Naeioíaf, sJSx dJítcçao de cores partidárias. «mm-vLT& i^xMS*.•?'fas» Isi^
nador9' Rflív'taBàerLfaIai'i' i'° palacc1^ d" «-
Mangrtg °Sa ° dclU,tad0 W'«TIÒ

 » ^>» i—

No matadouro dc Santa Cruz

no^nriabalill"s ao todo: 809 rezeporcos, 54 carneiros c (13 vitellos.
1 c.0,'emiirv!illadüí4: 1B 4|il 1|8 r" '- P-

Foram vendidos: G7 2|4 r. c 11 p.No entreposto de São Diogo

53Fc!'ac1 5^adid0s: 715 m 118 r., 203 p„
O total do "stock" foi de 1.919 rezes.-No matadouro da Penha
Abatidos hoje: 46 r. e G p.Exportação

riq,=.medica d^anta,ccri:.di,!;c^

Tabellião NOEIVIIO 0A SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 32.-Telephone'— » 

«<»fc i—
GII.

Os Glianileurs
\ 

LvmTiíom,!1.issri0 <le "cliauffeurs" veiu ff
ÍL,,- p?.d,r por 1K,SS0 intermédio provi-
rlVrií a?,.Dr' L6on Roussouliércs, 1° dele
SiS? ^uxl'iar, sobre o iiftKVlduo conhecido
nh!..,;*,íun.,,a dc "(;l»eo Navalhada" que,«ousando du prolecção que lho ó dispensada
mMtfU,ilcc,-onanos <la Própria policia, com-"?.. "'anamente desastres, como o de hon-

Drs Moura Brasil c Gabriel dc Andrade. ,Ocuhstas. Lar^od*Carioca 8 sobrado ou\,m \&** Salvvdor d" Sá, em que ma.^ «»vuo..wptaao.| »« um homem, prejudicando assim o bom- jiome da classe a que pertence.

i ¦

Ifll

P

¦X,,r?*'"-^-'«r-'-. *¦¦-¦'' yW^-l^^>gii
- í^^^vrir*')



*N

/ _ - ESMIMVnBRMMM

I t-aTiMO.1; TBLBGRAMMA8
r.oçOJRrtGhroNDCNTE';,ejpeíiam DA 7| NOITE
NO INTF.KIOR E NO

[exterior &çfrvi;o>l^AGIlNCt/VQMm^-__

I

. ft —„„„•;,„•,„ ,/A ^SS_——S_ÜJ g ^ ^___*jg___jj] '
¦—¦ Í-"?"V» ¦!¦¦ ii iiiiiiiii_^i —i ¦mu m in— iwmuimui ¦ ii WtaJaaaaaaaaaaaaW —_¦— 

" 
M-B-MM-MBMW_M_MMMWWW-WW-B-_W^^^ _-_r"'"*" 

*nã*__""N_L
Al-.'./

LTIMftS IKfOaMAÇOR?!?
KAPIbrVJ e MINUCIOSAS
dbToda a Reportagem

DA "A ISOITE"

i il! f IIÉ l|
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r LONDRES, 5 (Oíflclal) (Havas) -Dn-
ranlo n iiuiíc iciilisnmos uo norlo dc Po-
Blcres ntn ataque local dc que participa-
fiim as tropas dos novos exércitos. Os
resultados foram magníficos. O sogtttído'8j_fema da principal linha allcuiã, numa
frente dc duas mil jnrdas, ficou cm nos-
so poder e fixemos varias centenas de•prisioneiros. O Inimigo contra-atacou re-
|)ctid:is vezes, mas foi sempre ropeliltio
com perdas muito elevadas.-Os êa^cos estfto sitacaBa-
f§ do o ca_asil ei® ÜS&®3

LONDRES, 5 (Havas) - Communi-
cam do Cairo que uma força de qua-
(Orzé m."l turcos esta atacando ns pos.-
ções brlfannlcas de Romani, a liste de
Port-Sníd. Os atacante',, alé á data das
ultimas noticias, tinham sido rcpellidos
em todas as tentativas.
U:ii grando «rald» do.5
aluados sobro Gand

LONDRES, 5 (A NOlTKi — Os neronla-
nos alliados levaram a effeito uni "raid"

;sobre (iaml o seus arredores, deixando cair
algumas toneladas de explosivos sobre pon-tes d. grando importância militar. Os ne-
HiplainH eram cm numero do vlulo c trcs c
voltaram todos no ponto de partido.; 0.
juejiiizos causados forrtm enormes,

A líaHa perdeu dous
s u d m a p í n o s c ii m

cruzador
NOVA VOlll., 5 ÍA NOITE)' -- Um com-

iiiunicado recebido de Berlim diz que os nus-
trincos melieram a pitiuc dous submarinos
c uni cruzador italianos. .

55'coy da revolução \
Irlandeza

LONDRES, 5 (A NOITE)' — Informam de
Dublin ijue foi ali crendo, e está cm pleno
desenvolvimento, n industria das lembrou-
ç.is da revolução. Ila itinilos fabricas que
sc empregam somente em lazer de balas c
dc bocados de granadas toda a ordem dc rc-
cordnçõcs, como botões parn uniforme*, her-
loques, c-íj, Também estão sendo vendidos
cm grande escala sei los idênticos aos que
mandaram imprimir os revolucionados

O nn.sflõ é exce.len.e
pnra curar íerSdas"LONDRES. 

5 (A NOITE) — Num hospital
flesta capital descobriram os medico? que o
musgo O excellcnlc porá curar feridas, so-
lircludo quando estas são feitas por balas,
O musgo absorve completamente o liquido
que sáe da ferida c assim facilita a extra-
cção das balas.

rU-fii vapor sueco a
OÜque

STÒCK-.'0-.MO, " (Havas) — O vapor sue-
cj "Commerce" foi noslo a pique, apezar de
/cr mostrado que não transportava contraban-

O governo da Suécia vac protestar junto

Edifícios para o Congresso!!- Sonth Anterlcanl
-.»——

O Sr. Pctli'0 Moacyr ínla-uos
a respeito

¦ ¦ -•-

Seria uma loucura fiastarcm-so
niiora mil conlos

O Sr. redro Moacyr, cm nalestra com uni
dc nossos representantes, deu-nos hoje, na
Cn lll oro, a sua Impressão sobre n iiiiiiIoikm
do si-de das duos cosas dn {Congresso Nn-
cloniil,

— l''ui eu — disse o dcpuladò fliiniincnse
— quem apresentou, ho tempos, mi (ladeia
Velho, o rilvllrs de se .'(instruir um pulado
do Congresso. 8ott, portanto, Insuspeito poro
eoiideiniior n custo de I.OIIII coutos, calcula- . ... , . , ,-.
do pnra o nUo.itnv.io dc um edifício poro o\ ponsabiliçlaclcs tia companhia.
Cornara

Não é tempo de sc gostar, agora, essa
quantia. Seria uma loucura, no situação hor-
rivcl cm que so iichnni as nossos finanças,
quando o commissão respectiva dn Câmara
não offerece outro remédio sinão nugnieii-
tor cnoiinciucnte n Ia."a ouro sobro a ini-
porlnçSo o onerar os fretes dos merca-
dorias.

1'olocios c oulras despesas devem ficar
paro mais lorde, Quando muilo devia-se
fazer bons concertos ra Cadela Velha c
transferir pnra lá, de novo, a Câmara, A pri-são de TI rodou les tem, pelo menos, melhor
acústica do que a saio de bailes do Monroc.

O melhor, porem, o" licor tudo como eslá,
pois o i' secretario do Senado, que _• euge-
nheiro, disse que, com reparos na claraboio
c outros, de pouco dispendio, o cisarão da
rua do Areai ainda podo servir muito lem-
po, vislo eomo as suns paredes e lodu a
sua construcção têm nino solidez perfeito.

O palácio do Congresso é necessário, não
ha duvida. O campo dc SanfAnna ú um lo-
ga. admirável, mos... quando Molioinet dei-
xar do holer ás podas dc Consloiitinoplo.

Agora, vamos tratar dc reduzir despesas e
salvar o paiz de uma vergonheira iinnii-
ncnle.

Levar a Câmara para o Guanabara (• iso-
lnl-a do povo. Casos de Parlamento devem
ficar no centro dos capitães; oo contrario
dos estabelecimentos seienlificos, que exi-
gem retiro c solidão.

Bti_\m

Bailwiy
Unia resolução importante do

Sr. ministro da Viação
iTendo sido, por decreto recente ilo

executivo, tornado caduco o contrato da
Sotitlí American Railway Constritction
Company, Limitccl, o Sr. 

'ministro 
da Via-

ção declarou liojc ao Sr. inspeetor fc-
dcral das Estradas, que compete ao go-verno ti arrccadacüo tio acervo e, lógica-
mente, dc quacsquef rendas ainda não
arrecadadas, até que se apurem as res.

Otitrosim, resolveu o Sr. ministro da
Viação não poderem as demais reparti-
ções publicas liquidar transacções que
tenham com aquella empresa, sem or-
dem expressa do governo, resultante da
liquidação administrativa ilaqucllas res-
ponsiibil idades.

¦ ¦<»» 
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do.
á chancellaria de Berlim contra este farto c
contra os recentes ataques levados a effcilo
pelos navio;; allcmães no T-altico.
Vão ser iiieíís uoia vez
desvendados ao mundo
cs aí.eníados allemães
PARIS, ü (Havas) — Está cm vin dc for-

moção um grupo de jurisconsúltos que terão
por principal missão visitar as cidades dos
paizes aluados e neutros c ahi renlisar con-
fereneias cm cine sc ponham a nu' os atlcn-
todos praticados recentemente em Lille c
oulros pontos.do norle da França, assim co-'
nio iodo--, os outros crimes allcinães contra o
direito e a humanidade,
Um submarino a.lei.ião
nas costas por.ug uezas

LISBOA, 5 (A. A.) — Diversos pescado-res e pessoas chegadas do exterior falam no
existência de um submarino allemão cm
frente ás costas portuguezas, o qual foi por
yarias vezes assigttnlado.

Essa noticia correu célere, sendo muilo
commcniado o facto, sobretudo nas rodas
ínarilimas, notondo-se, etilrotanto, uma
ccrla descrença pelo mesmo.

O Ss\ m.nã!S..*o 180 Interior
saneciona uma resoBuçâo

(9o C. S. de Eg.si.io
O Sr, ministro do Inlcrinr, por portariasde hoje. equiparem aos officiaes todos os cs-

tabeleciiiienlos dc ensino superior e sccuii-
dnrio, dc accordo com a resolução do Conse-lho .Superior dc Knsino.

•«Wtí-

Um desequilibrado que se
enforca

S. PAULO, 5 (A. A.) — O italiano An-
tonio Gnmnro, dc 58 annos dc edade, ca-
sado e morador no prédio n. 12 da Villa
Millila. poz termo .'i sua existência com o
auxilio dc uma corda fina c resistente, Ga-
moro enforcou-se na privada de sua caso,
dependurando-se no travessão da porta de
entrada, Quando suo esposn o encontrou
naquella posição, requisitou os soccorròs da
policia, porém Gomaro já era cadáver. Al-
tribiic-se o acto de desespero a desequilíbrio
mental, que Gamnro vinha demonstrando
desde algum tempo, tendo já estado no lios-
picio dc Juqucry c no Insliliilo Paulista,

5* Congresso tíe Ge©_jí»apl_5a
O Sr. almirante Alexandrino de Alencar in-

cumliiu o capitão de fragata Antônio Alves
Ferreira da Silva, comniondonte do "Tymlii-
rn", dc rCpresenlol-o no 5o Congresso de-Geo-
giaphio a realisar-sc na capital da Bahia.

» ¦*tg3-&^ÍPw | i

O CAFÉ'

A SIupposía morte de
d.uni

Ângelo Evangelista acareado
com «Pernambuco» e o ex*

agente Athayde
Continuou esta tarde o inquérito aberto

em segredo de justiça, na 2X delegacia au-
xiliflt', sobre a historia imprcssiorianlo pormús noticiada da supposta morte do celebre
Ângelo Evangelista, mandado assassinar
pelo ex-agente Jorge Athayde, que aquelle
ameaçava continuamente, por Joaquim José
Ferreira, vulgo "Pernambuco".

Os pormenores todos desse coso não de-
,vcm ainda estar esquecidos. Dissera-se queAthayde havia pago 1:000§ « "Pernoinbu-
co" paro assassinar Evangelista, por esteler obrigado no ex-agente a nssígnar umafnota promissória de 4:000? c querer co-bral-a, recebendo, ainda que fosse, em pago-mento a \!:«a do seu "devedor". "Peruam-
blico", uma vez dc posse do conto dc réis,fizera cem que se propalasse ter sido morto
Ângelo Evangelista, conseguindo mesmo
unia noticio num jornal. Jorge Athayde sus-
tentou em uma acareação que s? reallsou esta
tarde, entre elle, Evangelista c "Pernambuco",
o seu primeiro depoimento, declarando ter,de fado, assignado a promissória ameaçado
de pistola, por Evangleista, mos não ler ab-
sohttnmcntc peitado "Pernambuco" paramotor o sou ameaçador c sim dado 1:000$

^coiiio com missão do resultado apurado com¦a venda dc um prédio dc sito propriedade,
V!tç> encarregara "Pernambuco" de uegociar.

. Pernambuco" confirmou os declarações
de Jorge Athayde. Evangelista, que está
Jireso no Corpo de Segurança, continuou, po-rçni, a_ affinnor as suas primeiras declara-
Soes, dizendo-se legitimo credor de Athaydo.

O mercado de café abriu c fuiicdonou cm
baixa e ao preço de !)-?100 por arroba parao t.vpo 7. A alta dc honlem, no fechamento
ila Bolsa de Nova Yòrlt, que foi dc quatro a
sete pontos, foi hoje onniilladn á abertura
pela baixa de cinco o sete pontos. Pela
manhã renderam-se l.OGO saecas e no cor-
rer do dia mais 2Vò, no tolal de 1.338 sac-
eis, Iloiilem entraram 8.200 snecas, embar-
corom 1.081 e o "stock" foi elevado a
191).740 saecas.

S
na

Funda-se uma revista escolar
oram recebidos, á farde, pdo Sr. prefei-inspectores escolares D. Eslher Pcdrci-Mello, Dr. llaul de Faria, Dr. Diniz

A , Domingos Ma gari nos, Dr. Cesario1 ¦" '¦'¦ Silva Pereira, que foram aniiun-
revista — 'A

.0
T.i d
.lui,!,

• ciar —oira,•'' S. Ex. o fundação d
y.l, Primaria" — cujo primeiro numero
i.;';! ln,°sinramenle publicado. Esses inspe-
„"!,fs solicitaram o auxilio do Dr. Sodré
i.i-'L- Vsc°l& Primaria", pedindo-lhe pue interesse do cnsiino.

Ma
—3»$»—.-

is uma escola para os
subúrbios

»adc*T««;sc' á ,arde' "a esl;iCão da PiJ-
hiercial Si I, a.manlldo Pela Associarão Com-
*-'r. ifrnn!I.>uí?*nn: Compárccett ao acto o.
iTdciiò 1, " ° Pe,x<>i-». que rc-preseiilo. o 

'Sr.-

Providencias do iiimlstro
da Fazenda

O Sr. ministro da Fazenda tronsinilliu no
Sr. prefeito do Distrielo Federal o seguinte
officio : "Sobre o assumplo constante do
vosso officio n. ÍMO, de Io de outubro ulti-
roo, dirigido ao Sr. ministro da Viação e
Obras Publicas, levo ao vosso conhecimen-
to, paro os devidos fins, que este ministério,
dc accordo com o parecer do Sr. Dr. cônsul-
tor geral dn Ilepublien, dc 18 dc agosto do
anuo passado, resolveu providenciar porá queas vendas a sc fazer dos terrenos obtidos peloarrosoiiiciito do morro do Senado, estando cs-
ses terrenos comprcliendidos na arca cie ses-
moda do patrimônio da cidade, e não poden-
do elles ser dc marinha, nem do mangue da
cidade, se considerem laes terrenos como ío-
rei ros a essa municipalidade.

A Fazenda nacional, entretanto, não está
obrigada ao pagamento dos foros desses terre-
nos durante o tempo dç sua posse, nem ao pa-
gamonlo dc loudciuios, quando os transferir a
terceiros.

Havendo a União, por motivo dc ordem
superior, chamado a si diversos trabalhos de
natureza municipal, destinados a serem in-
tregtics ao uso publico c administração da
cidade, para o que effectuoti, dc accordo com
novo plano geral, desapropriações e obras dc
avrasamento e aterro, de onde resultaram
praças, ruas e locaes novos pnra constituição
da cidade, não fez mais ilo que. substiluir-sc
á acção municipal, conslituim'.j tudo quanlolevou a effcilo um serviço essencialmente mu-
nicipal, subrogada no governo federal n
competência da Prefeitura.

Em taes terrenos não seria justificável quesc procedesse quanlo a fórns e laudemios em
relação á União dc modo diffcrente do que a
taes accinisiçO.es e vendas houvessem sido
feitos dircctomcntc pela municipal idade, cuja
acção a União substituiu.

Assim, reconhecendo o direite da Fazenda
á isenção dc pagamento de foros e lnudemios
pelos terrenos que possuc, provindns do arra-
sanicnlo alitidido, determinou, entretanto,
que na respectiva planta seja locada a área
íoreira da que a não for, sendo que nas alie-
nações comprchcndidns naquella, sc consi-

guará que os terrenos respectivos são íorci-
ros á municipalidade.

Na referida área ha, porém, uma separa-
ção ir- a dos terrenos adquiridos pda União
por desapropriação, a qual abrangeu tom-
bem o domínio dircclo, e a dos que o fo-
ram por simples compra, estando eslcs su-
jeitos a foro e isentos aquellcs,

lld.oro-vos os meus protestos de elevado
estima e consideração."

0 julgamento de uma acção
de seguro marítimo

No foro federal propnzeram ba tempos uma
acção ordinária conlra a Companhia dc Segu-
ros Terrestres c Mnrilimos Sul-Hrasil, os Srs.
Othcro (ionies ü C., pedindo fosse csla con-detonada'n lhes pagai' a importância de 
20:770§, juros c custas, seguro relativo ti car-
ga de 81'J fardos de paliei, quo haviam envia-
do a Porlo Alegre, embarcado cm uma chulo
que seguiu rebocoda pelo vapor "Poro", e con-
signada á ordem do Othcro Filhos & C„ os
quaes os deviam vender á succursol naquella
cidade, do firmo Itroinbcrg & C. Na travessia,
n carga submergiu, por ter naufragado o
chata.

Portadores dc unia apólice ale o valor (le.,-,
1.000:000?, daquella companhia de s.guros,
pediam os autores pagasse a ré, .iudicialincn-
lo, já que o nâo quizero fazer amigavelmente,
o valor da mercadoria perdida.A ré, contestando, allegou quo da apólice
uma das cláusulas resova que a companhia só
era responsável pela mercadoria emborcada
em navio á velo, ou dc boa classe, e a de quesc tratava o foro em uma cholo; que os nulo-res também não lhe haviam pago prêmios ven-
cidos; e uma cláusula ainda o exonerava dc
responsabilidade nesse coso, e, finalmente,
que n carga seguira consignada a Othcro Fi-Mios & (',., e não aos autores.

O juiz, considerando provado o ollcgodo pelori, c ainda, por não estar dos autos provadoque os autores tivessem feilo o seguro no
porlo de partida, julgou-os carccedorcs deocção. Interposta appellanão para o Supremo,
çsle confirmou unanimemente n senlcnca do
juiz.

A sessão da Câmara] A oratória matto-
grossenseí'oi» causa da «black-ISate

áindo não houve seseáo
JA Ciimarn dos Deputados ronllsou hoje sos»

suo, quo cntiitoii, cm resumo, do .okulnta i
Picsldciidii, a principio do Sr. Adolpho

fluíra c após do Sr .voupuclo du Abreu, sc-
crotorlodn dos Srs, Cosia Ulholro e Juvenal
Lainaitlne. A ada da ultima gei-lio nppiovo-
dn sem debute.

O expediente lido foi o hontem publicado,
mnli um requerimento de Informações do
Si. Mourldo de Lacerda sobre fornecimentos
ao Llo.vd brasileiro.

0 Sr. Pereira Leite continuou nas conshlo-rações que vem, ha dias, fazendo sobre o po-litlca dc Matto (irosso.
O Sr,'- dose Mario Tourinho sollclloii o pu-blica voa! do parecer de um engenheiro favo-

lavei ao troçado dn Eslraila dc berro Contrai
do S. Francisco peln chiado dc Feira dc
SonfAniio, ua llohia, O orador jtiillfteoil o
sen pcdlihi, lendo uma cada do chefe do con-
solho deliberativo do municipio n que olin-
diu, no. sentido do sen pedido, o addu/Iii vo-
dos copsldornyõos sobre a cidade c o muni»dino dc Feira do SaiifAiinn, cujo histórico
fez a lurgos traços para demonstrar a sua im-
portando sempre crescente e o seu valor eco-
noinlcn.

Os Srs. fados Leilão e Deoclecio Ilorgcs
apoiaram, ein aparlcs, constantemente, as pa-lucros do Sr. «losé Mario,

Approvado o requerimento desse deputado,
passou-se a ordem do dia. Apezar dc terem
comparecido no Monroc mais de 120 dcpu-
lados, muitos fizeram riscar os seus nomes
da lisla da porlo, afim de não darem numero
pnra que fosse considerado objeclo de deli-
beroçãn o projeclo conlra n "blacli-list". As-
sim, oflidalinciite, só Iflõ deputados esta-
vani prosou les, não havendo, por isso, nume-
ro nara votação.

Forain, então, eiiecrrndos, sem debate, ;.*
discussões dos projeclos : 2* do que abre o
credito de mil conlos parn pagamento das
despesas cm face do conflagração curopén c
do estabelecimento de bases militares nos
ilhas da Trindade e du Fernando de Noronha:
2' do que adia as eleições para a formação
do Conselho Municipal do Districtò Federal
c dá outras providencias correlatas; única do
que concede um anuo de licença a Marcelllno
Sampaio Cnstcllo Branco.

A sessão foi levantada ás 11 e meia horas.
¦»?*-

A criação do cavafilo de
guerra e a reproducção

ilo çtjado
Um projecto na Gamara

mineira y:%:
BELLO HORIZONTE, 6 (A NOU 

'.'' 
í-."'„

Gamara hoje conheceu o projeclo C.J Sr. JoãoMurlinho, concedendo prêmios nOs inniorcscriadores dc cavallos dc guerra c prohlbindoo matança de vacens c novilhos capazes dc
procriação. Embora a boa intenção do proje-do, 6 quasi ccrla a sua queda, vislo os pre-mios só beneficiarím oos poucos grandes cria-dores que, por isso, não precisam da prole-cção dos cofres públicos, Na parle, porém,que prohibc a mo lança dc vaccas c novilhos,
o projecto levantara com toda certeza Srr>tlediscussão, pois sc trata dc um problema dc
geral importância, ligado á limita-To dos di-rcilos de propriedade.

&siíiiàçr.o anormal de Matto
Grosso

O Sr. ministro da Viação transini.tiu,
por copia, o officio cm que o agente pos-tal de Campo Grande, cm Matto Gros-
so, reclama não ter até agora sido dado
pelo governo federa! o auxilio da for-
ça para que os serviços de sua reparti-
ção possam ser feitos, conforme aquelle
fiinccionario pediu por telegramma, cm
virtude de estarem ellcs paralysados com
a anormalidade da situação ali.

Assembléa Fluminense
iTenclo comparecido apenas 13 dcpu-

lados não houve sessão hoje na Assem-
bléa Fluminense.

No expediente foi lido um officio do
desembargador Carlos Bastos, commu-
nicandp haver reassumido o cargo de
presidente do íTribitnal da Relação do
Estado.

Si tivesse havido sessão oecupada a
tribuna o Sr. Maurício dc Medeiros.

Os estudantes e a Liglit
Bslcve esta tarde no gabinete do chefe dc

policia uma commissão de estudantes da i-'a-
cuidado Livre dc Dirc-ilo, que foi epriferendar
com S. S. sobre a diminuição dos passagens
dos bondes da Light para os acadêmicos.

A commissão declarou estarem todos dc
accordo cm conseguirem o abatimento pelo
qual se batem, sem mais desordens c depre-
ilações, contra o que é, na verdade, a maioria
da classe.

A mesma commissão já se entendeu a pro-
posito com a Light, devendo scr-lhc dada unia
resposta segunda-feira próximo, sobre o ffco-
lhimcnlo ou não do pedido,

i -«na» .i i ..,-.

Unia vaga de officiál do ga-binete do prefeito
O Sr. prefeito nssignou hoje n exonera-

Ção, a pedido, do Sr. Mario Bulhão Pamoí,do logar dc seu officiál de gabinete. Até á
tarde S. Ex. nada havia deliberado sobre
quem será o substituto.

cortes na Prefeitura
O Sr. Azevedo Sodré, lendo cm vista asituação financeira da Prefeitura, esteve

hoje examinando o quadro do fuaccionalis-
mo extrnnumerario, havendo resolvido fa-
zer dispensas nas direcionas de Estatíslida
e da Bibliotbeca Municipal. Quanto uns cx-
Iranumcrarios da Directoria de Fazenda, ns-
sentou S. Ex, reduzir as gratificações porellcs percebidas, uma vez que, por exigen-
da do serviço, não puderam ser lambem
dispensados.-

1 ««?»¦ ¦ ¦.

Sobre o Lloyd Brasileira
0 Sr. Maurício de Lacerda apresentou

hoje á consideração do Câmara dos Dcpu-
lados o seguinte requerimento:"Roqueiro que, por intermédio da meso,
o Ministério da Fazenda informe:

_ o) quaes os termos dos concorrências roa-
lisodas dc 1915 até esta data uo Lloyd lira-
sileiro para fornecimentos diversos, propôs-
tas apresentadas, propostas aceeilas c nome
do proponente destas como doqucllos;

b) quaes os fornecimentos feitos pir Gal-
das, Bastos & C, valor dc sua proposta c
das demais na concorrência a que tenha
comparecido essa firma;

c) quaes os fornecimentos dc carvão, nu-
mero de toneladas c preço de cada, nome
dos fornecedores c condições dc forneci-
nienlo."

i «a.> i
As audiências de hoje no

Cattete
Estiveram, á tarde no palácio do Cattete,

em conferência com u Sr. presidente da Rc-
publica, o Sr. ministro interino do Exterior
e o Sr. Servulo Dourado, director do Lloyd
Brasileiro.

Um discurso do Sr. Pereira
Leito

Ã poliliea dc Multo Grosso e aluda n nc-
cc.slilntlo du uma explicação pessoal levaram
mais umn ve. á t ri Im na dn Cornara o Sr.
Pereiro Leite, liifotigovcl nn defesa do &'¦•neral Coctnno.

Hoje o orador, no seu eslirodo discurso,
arranjou gello do pór a limpo a qilOJlflo dn
concessão do terras que dl-um lho p.rlen-cr, c, mi peroraçãn, üo expressar sou* volot
pela concórdia de Matto Grosso, dl„cndo quemorrerá satisfeito no dia cm que sonbcr queIoda a familia niuttogrosscusc so adia re-
unida sob os mesmos sentimentos politicos,Não lhe poupou apartes o Sr. Costa Mar-
ques. Einqiiautn o orador expunha i Ca-
mora seu passado político, dizendo como
regressou cm 1IIII7 a Matto Grosso, a cha-
mudo dc nomes cnlão ali muito prestigia-dos, c relatando o modo por que seu nome
ficou envolvido cm concessões de terra?, o
Sr, Costa Marques o uporlcova, ora proles-laudo, ora defendendo seu Irmão Octavio
Marques, que, como diz o Sr. Pereira Leite,
recebe do Estado trinta coutos aniiiiiiluieiitc
de uma concessão dc estrado dc ferro c dc
navegação do Guaporé.Eu não lenho concessão alguma ~ ex-
clamava o orador. Sou um simples presta-dor de capilaes ao concessionário dc 40 le-
guas de terras, o capitão Antônio .losé Ottar-
to, dc quem tive cessão do metade da cou-
cessão para garantia do capital de t),"> conlos
que emprestei,

S. lix. junta que lem sempre cticor,Irado
difficuldades para garantir seus In veros;
quo nada recebeu do listado, ao passo queo mesmo não lem acontecido com o irmão
do oporlcaiile.

Responde-lhe então o Sr. Costa Marques,
cm outro oporle, que, si seu irmão recebe
trinta contos aiinualmcnlc, tem cm com peu-sação do arcar com os ônus do contrato,
outro tonto não suceedeudo com ai oito-
contas léguas dc lerrn do Sr. Pereira Leite..,liu tenho apenas vinte léguas — rc-
Iruca surpreso o orador.

Siml vinlc Icgnns do frente por qua-
reuta dc -fundo — volve o oparlcanlc —
fazem oitocentas léguas!

Ii foi isto o quo hoje houve dc mais iu-
leressanto na oratório nialtogrosseusc.

¦ <*> -__

fl "Dova de Lisboa"
Excesso dc sobresalenlcs ap-

.prcheiididos
O ajudante de guarda-niór, o Sr. Castro

Lima, procedendo á visita a bordo da barca
iiorueguezn "Dova dc Lisboa-', notou exces-
so dc sóbresalcnles para a tripolação da mes-
nin barca.

Dcante der.se fado, a autoridade aduanei-
ra procedeu á opprebensâo era três caixas dc
fumo, VI camisas dc algodão, 13 suspensorios,
0 dúzias de camisas de flanella, 0 calças dc
CO sem ira c unia dúzia de toalhas le algodão.

Essas mercadorias forain, por ordem da
fnspectorio, recolhidas ao armazém da Alfan-
dega, por.i serem entregues oo capitão da
mesma barca, no momento cm que levantar
ferros do nosso porlo.

Interesses (Io Rio Grande
O Sr. Álvaro Baptista enviou, hoje á

mesa da Câmara dos Deputados o se-
gttintc requerimento:

«Roqueiro cjne o poder executivo in-
forme:

Io. Si forain creadas taxas sobre mer-
cadorias nacionaes e estrangeiras entra-
das ou saidas pela barra do Rio Grau-
dc do Sul;

2'\ A que serviço corresponde cada
taxa c o valor de cada uma;

3o. Quaes as unidades dc peso ou
de volume sobre que recaem as taxas
c em virtude dc que lei foram creadas.»

> «_a«» 

O 181 foi varejado
A policia do íl" distrielo varejou, á tarde, a

cosa de jogo do bicho, á rua do Ouvidor liu-
mero 181. Houve grande escândalo, juntan-
do-sc á poda da referida casa numerosos po-
piilarcs. A policia terminou a sua diligencia
sem ter constiluido o acto de flagrante.

Assassino do própria
fia

, S. PAULO, 5 (A. 
'A.) — O juiz da 2» Vara

Criminal julgou procedente a denuncia offe-
recida contra João SaiiPAuno, pronuncian-do-o nas penas do art. 291, parog. 2\ do
Código Penal. SanTAinia é accuvido dc
ler, no dia 18 dc junho do corrente anno,
na estrada que. liga o bairro de Sanlo Au-
dré ao município de S. Bernardo, a.sos.i-
nado a própria tia Emilia Maria Rajáv

• ---" ¦' » ««a»» '

No Senado iiãó houve «ada
No Senado hoje não houve nada.- Apenas,

a üeitura da ocla tomou o tempo dos Srs. se-
iiadorcs. Não houve expediente, -íer.i parece-
res, nem oradores, nem numero para a y.ia-
ção da ordem do dia.

Em menos de cinco niiiuilo_3.foi'flI»eHa *,le-
'¦atitaj» a sessão.: .:-•--" le

.0. Sr. ministro da Viação autorisoti o
inspeetor federal das estradas a entregar
ao trafego o trecho além da estação José
de Alencar, alé á nova estação de Ma-
lhada Grande, na extensão de 17 kilo-
metros, do prolongamento da Estrada dc
Ferro de Batiuitc.

»—^>H- i
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Será retirado o projecto contra
a "falack--!s$t"

A propósito do projecto apresentado a Co-
mora sobre a "blael. list", projecto que ainda
não foi julgado objeclo de deliberação, gra-
ços ao Sr. Florianuo de britlo, fomos infor-
modos de que o seu autor, o Sr. Dunshce dc
Abranclics, depois dc uma conferência com o"iender" resolveu retirol-o.

Era isto o que até hoje estava combinado,
c si o Sr. Dunshce não retirou hoje mesmo o
seu projeclo foi por não comparecer á sessão
da Câmara, por motivo dc festa intima em
sua cosa.

Os ladrões

Maria Macri volta ao Su-
premo

Maria Macri, processada lia pouco tempo,
juntamente com seu marido, pelo crime de
falsificação dc litulos da divida publica,
cuja pena de prisão foi ultimamente redu-
zida pelo Supremo, voltou hoje a este tri-
bunal, pedindo fosse consignado no accói'-
dão o tempo, em calculo exado, dc prisão
que ninda tem qne cumprir. 0 Supremo,
dando provimento aos embargos de Maria
Macri, mondou que se procciV se ao rcie-
rido calculo.

Ainda para a Normal
Foi nomeado Erncslo de Moraes Cohn

para exercer, interinamente, o logar de pro-
íessor de pedagogia, historia da educação,•"j^üiaü* § leis escolares, cU -Escola Normal,,

Çhtalro ladrões, Alberlo Viegas da Silva,
Manoel Francisco dos Santos, Ouvidio Martins
e Adão Dclphim, usando dc um estratagema,
assàltífran. o vendedor dc garrafas Seraphim
da Silça, rouhnndo-lhc o dinheiro que levava,
cerca de 4Ç00O.

Os ladrões, para levarem a effcilo o seu
plahoj talvez julgando o homem com mais
dinheiro, tittrnliiramrTo a uma cosa vasia
da barreira do Senado, sob o pretexto de um
negocio, c, com ameaças, obrigaram-ri'o a cn-
t regar o dinheiro.

Ao sair, porém, vendo-se livre, Seraphim
poz a..boca no mundo, aceudindo a policia
que prendeu os ladrões chi flagrante, np»
prehcndendo a pequena quantia roubada c
restituindo-a a seu dono.

Os quatro audaciosos assalladores foram
autoados na delegacia do l-° districtò e estão
sendo convenientemente processados.;

Accusados de contrabando.
foram julgados em sessão

secreta
No dia 27 dc julho de 19M, pelos officiaes

aduaneiros foram presos Manoel Sanches,
Manoel de tal e outros, os quaes, desembor-
condo dc um vapor, vindo da Hespanhn c
destinando-se á Argentina, com escalas por
este porlo, traziam sob as vestes muitos pares
de meias dc seda. No processo allegaram elles
que não tinham tido intuilo criminoso, quan-
do, saindo do vapor, procuravam vender a
mercadoria. Unicamente tencioiiavam obter
algum dinheiro com que melhorar o pássadio
dc bordo, alleganilo mais i.uc não conheciam
o paiz, nem seu systema aduaneiro.

Produziu a defesa dos accusados, por parte
da Assistência Judiciaria, perante o Dr. llaul
Martins, juiz federal da Ia Vara, o Dr. Ed-.
inundo Jordão.

O juiz absolveu, afinal, os accusados, sob
o fundamento dc que, de fado, não tinham
elles lido o intuito criminoso de passar
contrabando, mas sim dc, com a venda, apu-
rar algum dinheiro com que melhorassem
o péssimo pássadio de bordo, sendo que tal o
fizeram, por ignorância das nossas leis.

O procurador da Republica, porém, recor-
reu para o Supremo, c este hoje julgou o re-
curso cm sessão secreta.

4 policia ataco o joqo e é
recebida a bala

Uma tavolagem de praçasdo Exercito
Ila ilios a polida do lir diilrlolo foi ad-

5mftsUor?"?.im«run ,l0 Consultório n. 77.em S. Christovão, iodos as noites só rcan am soldados do Exorelto e pKojf £nc entregavam o todn casto ih iogoT' I .quoes ora banqueiro o cabo Mario Amc.lo
lísla madrugada o cominlssnrlo Forreiraquo so adiava de ronilii, sendo Informadodc que na .aludida lavolagem o jogo In um.mudo, solicitou do G5° batalhão de escada-res umn escolto, tendo csla comparecido soho conluiando do officiál que se achava deestado. Quando a policio cercava a cisa eintimava os Jogodoros que abrissem a nor-to, estes entraram a dor tiros de rcròircr.orferocendo osslm grando roslstencla.Depois dc forto tiroteio, durante o tino!fligiius jogodoros conseguiram fugir, forampresos diversas praças dos 1« o IS" bala-limes dc infantaria, sendo que uma dcllas,deste uliiino batalhão, armada dc navalha,desacatou o ofriciol dc estado dn nen ha-tolliao, iciitaudo aggrcdll-o. O cabo Sotírdevodiu-se.
Nos respectivos quartéis foi aberto In-

querllo policiol-mililar. afim de que as in-disciplinadas praças recebam o devido cor-rccllvo.
L-inquanlo isso o jogo continuo escândalo-somente nos ruas mais centraes da cidade,

dia e noile, obriiido-.se Iodos os dias u;:inovo cosmorama...
•^•z

emInsulficiencia dc s_.!os
pepfmwai-ias

ü Sr. inspeetor cia Alfândega, julgou,
por sentença dc hoje, procedente a np-
pielicnsão feita de perfumadas, vindas
dc Pernambuco, consignadas a Strbas-
tião Campos & C, c embarcadas porAntônio Campos í.'. C, as quaes liaziani
scllos insufficientcs. üs consignatarlos fo-
ram multados em 300.?0üO.

Flagrantes fie jogo"A 
policia do 10° districtò continua pc-,seguindo o jogo em sua zona. Ainda

hoje o bancilteiro Paschoal (iiippüo, cs-
tabeleeido a rua Coronel Figueira cio
Mello n. ISO, foi colhido dc surpresa nas
malhas dc um flagrante, no qual forain
envolvidos os jogadores Manoel RoÜti-
gues e Maximiano Madeira.

A perseguição continua patallela ao
jogo.
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COMMU NICA DOS"
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«UM DOTE PARA MINHA

FILH1NHA-!...»
Essa tem silo ,i sun prcoecupação. Mnlrclunlo) V.

é pobre e não leia dinheiro pnra is=(i I i\;Vi sc preaccupomais (lcmp.ro paia cl!« um lote dc terra ile •IGOÇOOft
a prcstoçòcs dc 11S300, c quando ella chegar oc- Ú
iiiinos loró o sen dote, 0 lulc valerá mnis nc SO contes

Lotes de 400^000 a presta-
ções de iijí>3üo, lotes de 3oo$00(l
a prestações de 8$5oo
VILLA LUZÍTANIA - PENHA

Informações completas com José Miliict:
rua da Assembléa 11. 123, 1* anüar; tele-
pbone C, 2.351, e rua da EsU(,i.'0, A 2,
Penliaj tclepbonc V., 1.051.,

_J6___fciatfi^SíivÍt.'i-^fc'.^__,«i

A INDEPENDÊNCIA
Moveis artisticos
Moveis de luxo
Moveis para todos os preços

RUA DO THEATRO N. 1

-*«*-

De bordo do «Minas» vôa
ao Supremo nu pedido

de "habeas corpiís"
Fpí ter boje ao Sujiremo Tribunal um pedi-

do de "iiobcas-cornus" cm favor do contra-
almirante reformado José Maria Neves, sob
a nílegflçãp de (jue sc àclia o mesmo preso ile-
fialmcnlc a bordo do "Minas Geraes", por or-
dem do ministro da Marinha, unicamente por
que escreveu no "Jornal" um nrtlgo epie íoi
considerado offcnsivo á classe.

Fundainenta o paciente seu pedido na alie-
í!oeão dc (pie a elle, officiiil reformado e leu-
te da Escola Naval, não podem ser applicados
os dispositivos do Código Penal da Armada.

O Supremo, de accordo com o voto do rela-
tor, Sr, ministro Guimarães Natal, converteu
o julgamento em diligencia, afim de solicitar
do ministro du Marinha as necessárias infor-
innçõe».. *¦¦-—¦""" """¦' •¦

ma romaria á Jurujái
rA Pia União de Filhos dc Maria 'do

Barreto de Níctheroy, realisa amanhã,
ás 7 horas, uma romaria á matriz de
Juriijitba.

Na capella 'da Oitíta do Sacco de S.
Francisco, será pelo Revmp. padre Ma-
nocl C. dc Albuquerque resada missa
lugo qne os romeiros ali cheguem.

Funecionou firme, ô taxa dc 12 5J8 d., 0
mercado cambial; houve, entretanto, alguns
momentos em que alguns bancos deram h
taxa de 12 21|32 d. O mercado effectiva-
mciilc funecionou, á abertura c no fecha-
mento, á dc 12 5|8 d. Os esterlinos foram
vendidos a 199000 e as letras do Thesouro
com 8 °|° dc rebole. Havia no mercado mui-
los compradores a 8 1]2 °j0 de desconto.
A Bolsa teve algum movimento para as apo-
lices geraes, antigas, de 7988 a 800!?. As
acções das Terras e Colonisação, a 7Ç250, cn-
confiaram compradores para 1.500, c a
7?500 mais 200; c, as das Loterias a 123150
c 12Ç500, das Docas da Bahia a 23? e as das
Minas dc S. Jeronymo a 295000.'

¦ '«OU» I

s% rsforma tributaria em
Minas

BELLO HORIZONTE, 5 (A' NOITE)
— Foi lido hoje na commissão mixta do
Congresso, o parecer do deputado Alber-
tQ Alvares sobre a reforma tributaria,:

Hos Srs, Cm/tatisias
Cluima-se a atlencão dos Srs. capita-

listas para a venda em praça, que se
reaüsa segnncla-íeira, 7 do correníe, üs
33 horas, no Juizo da Terceira Vara
Civel, á rua Menezes Vieira n. 152,
dos excellentes prédios, complelamenie
novos, sitos á rua do Hospicio n. 161
e 161 À, próximo á rua dos Andradas,
dando magnífica renda.

srj"jrn:iriNF d" OUIIIVESAIUA CÍHUSTOFI.F, ro-_-f u in.- Khcn iSll)0R0 JiAUXá li)8) otlVlbOll.

— 10:500$03Õ
Terceiro prêmio dc 200:000£3GOO

Vendido hoje na casa

SONHO DE OURC
Avenida Rio Branco 15S

OSCAR & COMP.

JL-cl 1 OUpeC - Enxovacs para baptisaitos. —
Modas porá 6coliora3, flua da Assembléa n. 100,

es'onii*a a
Tiab&a*Ci_lose - Aseistcsicia

Ooimi.ci-issB^a
Os tuberculosos indigentes rnie não poderá

freqüentar os "Dispensados" da l.lja são
assistidos, gratuitamente, por nm medico em
sen próprio domicilio, recebendo ao mesmoi
tempo o leite o os medicamentos necess*rios<

Os soccorròs são concedidos mediante quali
qncr pedido, mesmo pelo telephone, pnrn H
sede da Assistência, á ma Senador Euze*
bio n. 232.! 6, . ,j

Expediente: das 11 horas ria mnnhn í»a
2 da tarde, fetephone. Norte IíÍWí I

O cirurgião dentista ™rClllilll Ccâl
communica qiv

mudou o seu consultório ila Av. Bio branco, 1S1, pari
a rim ilus Ourives, 27. Tel, ü.817 Norte.

Dr. Caetano (ia Silva
Moléstias do pulmão. R. Uruguayana 35

Da. 3 ás 4.

¦m
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LOTfcRIA FEDERAL
ili-iiniü dns «'rondou du lotorln iln ilnpltnl

fuilernl, pliuiu n, ilIKI, c.xtiiiliidn Imjci
nasoa  aoo íoooioao
«MIMO  BOiOOOÍGOO
B5'J0  IOiOOOIOOO
!»7.'lH8 üiilliOílIim
w.i.ia  5iO(ioi«io
oa,i:i  aioooíooo
171X1 'iillOlipiO
iiiiiiM  2iOúo|uflO
ymv  aioooêooi)

Prcmhs dc llOOOÍOOO
lill,*.) 30133 II5BII I7ÍMI 3081.1

Plllüll IH.VIII 1 iin. 'JliHIlll .lh',,1
34110 03-13

Premius de 500*000
,13040 31303 I-l-lfiO 33581 7l'l.">

|.'íili 37300 Utlllit 45441 310311
INHH 3471 137 841 3031-1
34413 37003 1837Ü 38050 11803

Deram hoje:
Antigo 303 Avestruz
Moderno 370 Porco
llio 7U'J Porco
Bnltcado Agulu

LOTiililA PAULO
Acmuuo dos prêmios iln lirtl-* exlrnt-çiío d«\

/(ll-1 loi iria ilo plano n. 2.'i, renllsndn liou-
tem:
1HP.TI a0.*0rtü:J00l)
SS30J 2:01111*000
32548.' I i5üO*il(IO
H20 liOOOêOOÜ
30050 lsÜOO-3000
7.-13H 5009000
5058 ,"iUn»ii0H
37553 .Vlii-niin
82(107 5008000
58227 5WI 

¦rum

Q: Lopes
li* quem dá n lortinin mais rapliia nas loterias o oi.

Mc c maiores vnnlugoin nu publico.
IIÍ4 l)í) OUVIDOR l'")l IUm !|H Q*»1***"*1-*. ¦'•' («¦>;i mi wunuun, i.n ,0 ouvidor) - Rua Pri-
jii-n- Ue Mttiço, 53 - l-Tliah rua Quinze de Nuvciubro
}l)-S Paulo

Uma grande revolução nos centros
GINEMATOGJIAPHICOS com a ex-

hibição do film:

0 NOCTURNO DE CHOPIN
NO -

PARISIENSE
EM —

7, Segunda-feira, 7

M E ARTE
Drama em cinco bellissimos e des-
lumbrantes quadros da novel fabrica

BARCINOGR-FILM
A empresa roga que consultem o

horário

Dr. Silva Araújo Filho
Doenças da pelle e syphilis. Mudou

¦seu consultório para a rua Sete de Sc-
tembro n. 38.—-Telephone 5.510 Central.
Residência: 67 Marquez de Abrantes.—Te-
lephone S31 Sul.
1— 1

Armando Pereira de Figuei-
redo

A Associação dos Empregados no
Conunereio do Itio de Janeiro, repre-
sentnda pelo seu conselho adminis-
Irativo, agradece a todos os seus con-
sócios c amigos que se dignaram
acompanhar os restos niortaes do seu

soeio grande bemfeitor, ex-presidente « vice-
presidente ARMANDO PEREI1U DE FI-
GÕEiriEDO e de novo os convida para as-
sistirom á missa de sétimo dia que, eni in-
tcução ú sua alma, manda celebrai- na egre-
ia do (.'armo, segunda-feira, 7 do corrente,
as 9 12 lioras.

Helena Gonçalves Nogueira
Serafim Gonçalves Nogueira, se-

nliora, filhos, genros, cunhados e
mais parentes convidam seus paren-
les e amigos para assistirem o. en-
terro de sua idolatrada filha, irmã,
cunhada, que reallsar-se-á amanhã,

eorrenle, ás 10 horas da manhã, saiu-
enlerrainenlo dn rua Bento Lisboa nu-

160 (Casa de Saúde S. Sebastião);
já confessam-se sunimamente gratos.

Um desastre horrível

Morre a terceira vlctlma
Conforme noticiámos hontem, na secção

Ultini'! Hora", o estado do menor Goder-
me, terceira vietima do horrível desastre oc-
corrido 110 deposito de S. Diogo, era tão
grave que os seus enfermeiros esperavam
que elle não 11111a11heces.se com vida. De fa-
dó, ás primeiras horas de hoje, Godermc
v.eiti a fnllecer, atigmentando, com sua mor-
te. a grande dor que seus pães vêm sof-
fi-enilo com o trágico fim dos outros dous
irmãos menores. O seu cadáver foi reco-
lhido no necrotério policial.

Francisco, o desvenlurado pae. que sc
acha recolhido a uma enfermaria da Santa
Casa. está passando melhor dos ferimento.-;
recebidos, ignorando ainda que seu filho
Goderiiu- também viera a fallecer.

» -<Ofc»-.

Talharem com ovos
Analysado?... SuperioiÜ

Rua Larca 128. — Francisco Mello & C.
"^•fc*

Morre o inspector de serviço
de investigações da Argentina

BUENOS AIRES, 5 (A. A.) — Falleceu o
inspector do; serviço de investigações da po-
licia desta capital, Sr. Daniel Zundíl, que
era uni funecionario exemplar, tendo presta-
do relevantes serviços áquella repartição.

-v—««*»»-
Doenças í!q apparelho dk$es-

ífvo e do svsíema nervoso. —
Raios X. — Dp. Renaío áz Souza
Lopes; rua S. José, 59, de 2 ás ,-.

O "CARETA'
Cheio dc cxccllentes e espirituosas "ehnr-

fc>,", como sempre, e nítidas e bem apanha-
lias gravuras de aclualidade, cá temos o "Ca-
reta" de hoje.

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas --m doenças dos 0II109, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas da 1 ás 5— As
sembléa n. 69.

O «Moleque Antenor» foi
j)rcso

Na praça da Republica foi preso por um
agente o ladrão Antenor José dos Santos,
vulgo "Moleque Anterior". A policia h.i
muito andava á sun procura para o escla-
recimenlo de um roubo, de que se prcuine
ler sido elle o autor.

Da platéa
Fui ilinsuMilii a companhia do Theatro Ve-

queno
Depois de num ronppnrlçflo mnls lirllliuu-

h-, lioiiiiiu no Trlnnnn, miiítu mais promlmio-
ra mie 11 mui estréa lui poilCOH dia- 110 Recreio,
o llioiitro Pequeno vé 11 sua voinpiiiililn «li---
solvldii. Embora toillinill chegado 1111 nosso
conhecimento alguns fados «im- liirnain an-
lipalliii-iiH ns eli-iiii-lilos que com 1111111 liou
vontade Inaudita Mario Diiiulngucs o llennto
Alvlm conseguiram nlndn ler como artistas
dr sua iinii|i.iiilii.i, fui unia surpresa tul no-
ti.-ia, pclu mi-iios ncsli- momento. Mas é nina
1'ililidllili'. Ili-nal.i Alvlm O Mario DomlnglU-s
resolveram, dcfíiiitivaiiu-ntc, linje dissolver 11
companhia. Iliiiili-in, ,'i liulle, sul) 11 piv-.idni-
tin du Sr. S.vlvlo Hcvilacqua, em torno da fl-
gui.i nllrnheiilo da Srn. lírtunn Pola, reuni-
rnill-st os ai-liires, no Club (ivinnasllco
1'iii'Iiiiíih'/., i' resolveram nlli.jur áqncllcs dous
esforçados dlrcetorcH, O Sr, .1. ll. Staffn, po-
rém, náo perniiltlii qm- o plano se conauin-
unisse. (Is elementos que se iiisiihiirilluiiram
i-onlia ns verdadeiros i« esforçados crenilnres
dn Theatro Pequeno não trabalharão nn Tria-
llllll.

Esteve em nossa redacção, acompanhado
th- dous collegas, o lu-tor Carlos Abreu.

Disse-nos elle que i-ffeclivaiiicnle vários
,'iilisias da coinpniihln haviam se reunido, n
iioilc, para deliberarem o seguinle : destituir
os actlliies dircclorcs, nu rcslriiigir-lhcs allrl-
buições, eillrcglllldo a direcção da empresa ao
Sr. Siaffa. 1'roccdlnin assim — dlsscrnm-noa
-• porque os ilirectores do Tliealro Pequeno
nlimenluvnm n Inleiição de os pôr — a maio-
riu — ua rua, ,jA havendo contraindo outros
artistas. Accresceiitou-nos o Sr. Abreu que
o Tliealro Pequeno já havia sido dissolvido
nu Recreio, elles, os nrllslns, sendo os gran-
des contribuintes para a sua rcsurrelçfio 110
Trianon. Na reunião clandestina a que allu-
di-in seria approvado um abaixn-assignado,
Cuin vários considerandii, resolvendo desliga-
rcin-se todos do Theatro Pequeno e funda-
rem uma companhia dramática nacional; eu-
Ircgnrein a nova empresa A direcção do Sr. J.
11. Staffa, lendo como secretario o Sr, Fra 11-
cisco Pensa."

Mas cnlão — perguntámos — o Sr.
Slaffa...

O Sr. Slaffa, deanle do que houve pos-
leriorincnle, iicou reccioso e recuou.

AS PRIMEIRAS
"Diabo a quatro", no Carlos Gomes

Foi um suecesso a estréa da companhia
do Edcn" Tliealro de Lisboa. Dissipadas as
causas, as prevenções desfizeram-se e essa"troupe" portugueza teve a rcccbel-a a sym-
patina com que o nosso publico sempre aco-
lhe os núcleos artísticos que nos vém do
paiz irmão e amigo. O Carlos Gomes apa-
iihou hontem duas casas colossacs. Quando
o panno subiu para dar inicio á representa-
ção, houve logo unia salva dc palmas da pia-
tin. K, assim, essas expansões foram repe-
lidas á entrada em seena dos artistas mais
nossos conhecidos, sendo de notar o eiitlut-
siasmo com que foram recebidos os adores
Carlos Leal e Henrique Alves. Aqucllc,
bastante cominovido, deu uni desmentido
formal, dc maneira por que não é licito du-
vidar da sua sinceridade, taes os termos com
que foi feito, ás accusaçõcs que lhe tinham
sido aqui assacadas. E ficou, felizmente,
lerminado o desagrada sil incidente, entre
applausos ao Sr. Carlos Leal, ao Brasil e
Portugal c um discurso de um acadêmico
sobre a aniisade luso-brasileira. Dentro de
lal ambiente era impossível que a estréa da
companhia do Edcn Thealro não fosse, como
aconteceu, um suecesso. A revista represei!-
tada, "Diabo a quatro", da parceria muilo
conhecida e applnudidn tanto em Portugal
como aqui — Erneslo Rodrigues, Fclis Her-
mudes e João Bastos — agradou eni cheio.
A peça, além de ser bem feila, foi intelli-
genlemcnle preparada de modo a ser aqui
lambem eomprchendidn. Dahi seu suecesso."Diabo a quatro", aliás, como suecede a to-
das as revistas portuguezas, lem uma lu-
xuosa montagem. Allic-se a isso boa 11111-
sica e correcto desempenho, c ter-se-á jus-
tificado o exilo alcançado. Henrique Alves
c Carlos Leal, os compadres João Pestana
e Colhi Tudo, conduziram-se numa linha de
comicidade muilo apreciada, sendo o ele-
mento principal do exito da peça. Outros,
como João Silva, José Moraes, nossos conhe-
cldos, c o Sr. Luiz Bravo, novo para o Rio,
puderam dar lambem realce ao desempenho
da revista. Na parte feminina: Bertlie Ba-
ron, uma franceza muito iutelligcnlc e gra-
ciosa, c Elisa Santos, outro elemento excel-
lente na revista, tiveram os principaes pa-
peis, em que se sairani brilhantemente. Me-
dina de Souza, que se nos apresentou quasi
com metade do corpo que possuía fez uni
papel apenas c foi justamente applaudida.
Margarida Velloso teve vários papeis, em
que sc portou com agrado. A Sra. Tina
Coelho, unia figura muilo sympalhica, can-
tou um fado, que foi bisado. E a distribui-
ção da peça não nos pôde dar melhor co-
íibecimeiito de oulros artistas novos que a
companhia do Edcn nos trouxe,

NOTICIAS
A estréa da companhia Alexandre Azevedo no

. Recreio
Estréa ho.ie no Recreio a companhia dra-

matica nacional Alexandre Azevedo. Será
representada a comedia de Alfred Capus,"A linda funecionaria", traducção de João
I.uzo. Cremilda de Oliveira, Adelaide (lou-
Unho, Alexandre Azevedo. Ferreira de Sou-
za, João Barbosa, Antônio Serra e outros
bons elementos da ex-companhia do Tria-
11011 tém os principaes papeis da peça, o
que já é uma segurança do seu suecesso.

A primeira dc hoje no Palace
A companhia Vitale dá hoje a sua sclima

recita dc assignatura, com a missa muilo
conhecida e sempre apreciada opereta "Boc-
cacio". Giulietta Cesti fará o celebre papel
dc. Giovanni Boccacio. Na peça de Suppé cs-
tréam nn Vitale os artistas Maria Luiza
Gioana c Alfredo de Torre.

A companhia Molasso no S. José
Estréa hoje no S. José a companhia de

mímica e dansa Molasso, que ali vae tra-
balhar cm Ires sessões por noilc. A peça
com que essa "troupe" se apresentará hoje
ao publico do popular thealro do largo do
Rocio é o drama "Amor tle apache" (La
petite gosse).
A embaixada brasileira na Argentina

Em sessão especial, a Companhia Cinema-
tographiea Brasileira fez passar hojs ás 14
horas, na tela do Odeon, um interessantis-
simo "film", tirado em torno da embaixa-
da brasileira á Argentina. O operador Bo-
telho, enviado especial menle por essa com-
pauhia ás republicas do Praia, acompanhai!-
do Iodos os passos da nossa missão diplo-
matica, fez uni trabalho inédito. E' uma
reportagem cincmatographica intelligenle, e
que foi muilo apreciada pela numerosa as-
sislcncia de hoje da sessão especial do
Odeon.

Sabemos que acaba de ser contraia-
da para a companhia Ruas a aclriz Filo-
mena Lima, ipie nctunlmentc trabalha no
Apollo. Essa actriz deve partir ainda este
mez com aquella "troupe" portugueza dc
revistas nara Lisboa.

Espcctaculos liara hoje: Municipal,"La Massiére"; Palace, "Boccacio"; Apollo,
"Slá salva a pátria"; Recreio, "A linda fun-
ceionaria"; S. José, "Amor dc anache";
S. Pedro, variado; Carlos Comes, "Diabo a
quatro"; Republica, variado.
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!. Irmandade de N. S. da Gloria do Outeiro
Eleição para nova administração

Dc ordem do C. Irmão Provedor comum
nieo a todos os officiaes, consultores, mesa-
rios c mais dignatarios desla I. Irmandade
que 110 dia G do corrente, ás 9 112 horas, uo
Consistorio desta Irmandade, terá logar a
eleição para a nova administração de 19UÍ-17.

Dc accordo com ns resoluções anteriores,
não serão acceilas procurações, devendo os
irmãos que sc acharem quites volar pessoal-
menle. Terão, porém, direito de voto, dc ac-
cordo com o Compromisso, os irmãos que
houverem exercido os cargos dc officiaes c
consultores.

O Sr. Provedor pede a Iodos os C. C. Ir-
mãos o seu comparecimento,

Secretaria da í, Irmandade dc N. S. da
Gloria do Outeiro, em •! dc agosto de 1910.
r-0 secretario, Albino Bandeira.

Uma greve a bordo
A policia marítima intervém e acaba

com o movimento

/./// aspecto do movimento para/isto a boi do ao vlictém»

A's primeiras horas da manhã estourou
uma greve 11 bordo do vapor "Belém", do
Lloyd Nacional, que está ancorado na Ponta
do Caju, afim de soffrer reparos radiraes
o encetar a sua carreira para os porlos da
Europa.

Como as obras são dc grande moula, pois
o navio lem 2.227 toneladas dc registo c
pôde carregar umas noventa mil saccas dc
café, trabalham ali cerca de duzentos ope-
rarios, sendo a maioria de picadores de fer-
rugem.

O "Belém" lem a sua historia, pois, du-
ranlc muitos annos, estevo no Amazonas
comi) pontuo de carvão da E. de 1". Madei-
ra-Manioré, com o nome de "Ora Cabeça".

Antes tinbn sido frigorífico inglez. Ago-
ra, com a crise de. transporte, o Lloyd, do
qual é maior accionisla a firma Santos
Martinelll, incorporou-o á sua fruta, que já
conta dez unidades, e vae ser ainda augincn-
tada, com um outro ponlão da mesma estra-
da do ferro e_o "Pernambuco", que tam-
bem foi adquirido e deve ser trazido para o
nosso porto pelo rebocador "Garibaldi".

As obras corriam regularmente e o navio
devia ficar prompto em novembro.

Hoje, porém, estourou uni movimento pa-
redisla enlre o.s operários. A maioria dos
picadores dc ferrugem tomou as chatas, mas,
chegando a bordo, recusou-se a trabalhar.
Como oulros, que não estavam de accordo
com esse movimento, fossem ameaçados pc-
los parcdislas, o coininandanle do navio le-
vou o facto ao conhecimento da policia ma-
ritinia.

O sub-iiispeclor Miranda compareceu im-
niedialaini-nlc ao local 0 ouviu os grevistas.
Diziam elles que não trabalhavam mais de-
vido a uni edital dn coniniandante, que os
prohibia de tomar banho a bordo e atirar
resíduos no convés e mais departamentos do
navio.

Reclamaram lambem contra a comida do
bordo, que era péssima. Estavam, porém,
cm altitude pacifica; queriam apena)- re-
ceber os seus salários e retirar as roupas que
estavam a bordo.

Ouvimos lambem o eoniinandante Lco-
poldo Santos, que destruiu Iodas as aceusa-
ções. A comida que fornecia a bordo era
a melhor que se podia preparar para tão
grande numero de operários c, quanto ao
resto das accusaçõcs, elle se deu no traba-
llio de nos mostrar as iiniuiindicies que os
operários faziam a bordo.

O sub-inspector Miranda tomou as provi-
denclas que o caso exigia, mandando uma
força para bordo, afim dc evitar qualquer
excesso por parte dos parcdislas, A mesma
autoridade mandou que os grevistas reti-
rasseni o que tinham a bordo.

A maioria destes, porém, unia vez se apa-
nba mio a bordo, apresentou-se ao serviço,
de modo que apenas continuaram em pare-
de uns (J0 operários, que furam logo remo-
vidos para terra.

A's 14 horas receberam os seus salários
e assim terminou o movimento.

O capitão Leopoldo foi o mesmo que com-
mandou o "Santos" na viagem deste vapor
á Europa.

Em poucas linhas
Foi preso pela policia do 14° districto,

quando tentava furtar os canos dc um mi-
ctorio na "gare" da estação da Central do
Brasil, Augusto da Silva Braga, de 22 annos,
residente á rua General Pedra.

—lionlcm, ás 23 horas, José Domingos Por-
lo e Pedro Rodrigues, ambos padeiros, empe-
nharan-se em luta, da qual saiu ferido a na-
valha o primeiro, que foi medicado na Assis-
tencia e internado na Santa Casa. Rodrigues
foi preso e autuado pela policia do 2õ° distri-
cto.

Cabaret Restaurant I
—I DO |7"'

I club Tenentes do Diabo
179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE -- das 9 ás 4 lioras -- HOJE

Suecesso incguaiavel dc MIHKO, enigmático ceie-
hrc imitador ile cantoras á transformação.

Contratado directamente em Buenos Aires.
Exito extraordinário pelos artistas sob a dirc-

cção do cabaretier GÈO-I.VDIIOII.

MIItKO
JKNNY CONSTANCB .
ESTIIWI CASTILLO .
LOLA DE HESPANHA.
CIUOI.I.ITA. . . .
0AHMEN DEL VILLA 11
LOS M1NERVI.NI . .
OI.GA MUNDINI. .

Imitador do üello Sexo.
Cantora Italo-Francez.
Cantora Intcrnaciunal,
Couplclisla licspanholii
Cantora crlolla.
Coupletisla hcspanliola.
Duetto italiano
Cantora italiana.

Variado corpo dc bailes sob a direcção do profes-
sor CYRÔ.

Suecesso pela THE-DIABOLlífS TZIGANE OR-
CIIESTEIt.

Brevemente novas estréas
Contratadas dircclamcnto em Buenos Aires

¦ mam >

Um soldado fere ura padeiro
a laça

Ha muito havia uma rixa enlre o soldado
Valentim de lal, do 1° grupo do 1° regimento
de artilharia do Exercito, c 0 padeiro Hcrmo-
genes dos Santos. Hoje os dous se encontra-
ram e acharam que a oceasião era opportuna
para liquidarem de vez as velhas contas.
Discutiram, esmurraram-se c dentro em pou-
co caia ferido por uma profunda facada o
padeiro Herniogencs.

A policia do 2')° districto, tomando conhe-
cimento do facto, fez medicar o ferido na As-
sistencia, .estando agora empenhada na desço-
berta do paradeiro do soldado "valente".

¦ *?*» 

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Vendo-se uma com magníficas arvores frutíferas,
vaccas leiteiras, aves de raça, etc. Tratar com o Sr. Se-
vero Dantas, rua Sachet n. 20.

» ¦«»»¦ ~

EczetnaS) Furunculose
Cura por processos modernos

Dr. François Norbert
Consultório : Rua Gonçalves Dias n. II.

q voto $@®§°eto nas
ções nraguqr«as

MONTEVIDE'0, 5 (A. A.) — Corre aqui
como certo que o directorio do partido "co-
Iorado" pronunciou-se contra a adopção do
voto secrelo nas eleições.

>—maam «

o Petróleo que ga-
ran te a hygienc
completa da cabe-
ça, produz cabellos
fortes e sedosos.
Vidro 3S. Xas perfumai ias
o á rua Uruguayana n. Ü0.

GUARANÁ1
Poderoso fortificanlo do sangue c regulador

de todas as funeções orgânicas: Coração, I-'i-
gado, Rins, estômago, Intestinos e enfrnque-
cimento dos Órgãos Geílitacs. Pão, .'1Í500. De-
posilarios no llio — GHARUTA1UA PARA' —
Ouvidor, 120.

-*•»-
DR. ALCÂNTARA GOMES. Tuberculose
i Rodiitfo Silva, 6. De 3'ál 5 — Res. telep. 700 Sul

Uma mulher esfaqueada; j
por outra

NA FAVELLA
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Alzira dc Souza, a aijgressora

Em unia enfermaria da Santa Casa eslá
agonisante Maria José de Lourdes, hontem
brutalmente esfaqueada pela sua visinha, a
preta Alzira de Souza.

O facto passou-se na Favclla, ás 19 ho-
ras. O motivo da seena foi o mais futil
possivel. Entre as duas linha havido pela
manhã unia troca de palavras. A' noite, ;'|-
zira esperou quando a sua desaffeela vol-
tava do trabalho, e, sorrateiramente, era-
vou-lhe, por duas vezes, uma afiada faca
110 pescoço. A criminosa seguirá boje para
a Detenção.

Frontão Nictheroy Fica adiada a
sua reabertura
a n n u n c i ad a

para amanhã.
—9«>-

Martins Malheiro 80. Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, 111

-«•»»-

Dr. Edgar À brantcs TUnbe"ce"t0 da
pelo Pneuiuolliorax

xulose,
lv'un S Josó 106 ás 2 horas

-¦ -*•>¦ 

Navalhada
Cerca das 2-1 horas o desordeiro Tose Ju-

lio de Oliveira, de 2-t annos, solteiro, 1110-
rador na rua da Providencia 11. 4, encou-
trou-se na rua Buenos Aires com o s.cu des-
affcclo Domingos Passos, carregador, resi-
dente á rua do Núncio 11. 1Í12, Entre ambos
estabeleceu-se logo forte discussão, tendo
Oliveira, armado de navalha, produzido di-
versos ferimentos cm Passos. O aggrcssor
foi preso cm flagrante e a vietima soecor-
rida pela Assistência.

¦ «ü»». ,.

Limpador e polidoi- universal
ESVS TODA A PARTE

IÍOLA SOEL
Tônico sem rival nas anemias em geral

O prof. -Sá Vianna na ca-
pitai argentina

BUENOS AIRES; 5 (A. A.) — Procedente
de .Montevidéo chegou esta manhã iiqui o
professor Sá Vianna. O Circulo dc Diplo-
maticos e Cônsules 'Universitários 

designou
os Srs. José Lcon Suarez, Daniel Anloko-
leu e Henrique Loudet para receber o pro-fessor brasileiro por oceasião do seu ilcs-embarque. O professor Sá Vianna, a pedidodaquella instiluicão, rcalisará aqui breve-mente algumas conferências.

Inpüs It Ho
1 •

ro
Companhia (íulít v •• «Mltiüo»
Mlcltc i- umn dessas croançus que inillCfi

tiveram fiiiniliii, e que vagiieiiin uo acaso -n-
Ias 11111H ile Paris, l-i ciilri-lnnto, nessa vida
sem rira nem beira, siiJcila-Nu uns contnotoH pe-
rigotiORi roçando o vicio, cila connorvn lodn 11
sua pureza e mesmo 11 sua liinocciiclii Ignn-
mulo (In liberlliingeni. Nilo salte exconüor oh
seus pciisiiincnlos. A sua llnguagiin tini (nulo
do franco como ilt> InffÕHUO. lneft|W« ile mim
mciilirn, illü seja a «iiinn for »•» vonlnilo» que
seus lábios náo Bnbom reter a aclxn lei* tin
sun iilniii como em um espelho,

Kncnrregnila pelu luvadelrn (Iu levar a rmi-
pu de Alliltolo SiVliel, pobre cugcnbt-lrn. que
sc ileliiltu CÒtitt-n 11 inbcria, o de mui Insjip-
portavel ninnnto Frr.ucn, com ordem 110 fò a
dcixiir imdlniitu piigiinicnlo Immedlillo. Miclte
não lariln a sentir profunda synipalbia pelo
engenlielro, quando esle a encarrega ilo leviu*
a iliilo» llcrnihii uma cnrln em que Ibe pedo
cem francos emprestados: a rapariga, nao o
encontrando em casa, não hesita em vendei'
um eslo.jii que encontram na rua lia uni anuo,
o que, passado esse praso, lho fica perti-ncen-
do por isso. E' assim que i-lla ilá a Síclicl
os cem francos como sendo enviados por llcr-
mini, mas como este, que se ausentara ih casa
desde As 7 da inauliã, se acha presente o JA
dera os cem francos, a artimanha dc Mletto
u descoberta.

Que depois ilisso Séclict pouco a pouco sin-
ta crescer a sua symjintlila pela rapariga e
acabe por conservai-a ein casa, nada mais na-
tiiral. Miei It-, afinal, passa a fazer parle dn
vida do engenheiro, a (piem, muilo natural-
mento, anui, o esse seu amor ê feilo de sin-
ccridaile, de abnegação, de sacrifício, IC elle'.'
Kllc recea nnnlysnr os seus sentimentos. Teu-
do conseguido a rcalisação do seu desejo! a
çonstrucção de uma estrado dc ferro cm Mar-
roços por conta dn governo, vae pari ir, não
sem primeiro se desfazer dn amante, cujo
constante niáo humor lhe azedava a vida. Sé-
chet, sem confessar o seu amor a Mictte,
deixa-lhe a guarda da casa o dc tudo que
lhe pertence. 15 Mletto fica só com o .velho
professor que ella tomou, na previsão dessa
partida, puni lhe ensinar a ler c a escrever,
afim de que pudesse ler as cartas dc SécllCt e
a cilas responder. 15' a gcograpbla que cila
(píer aprender nesse momento dn partida do
homem em quem se resume toda a sua vida,
c ao mostrar-lhe o professor, no innppn, esse
Marrocos onde vae viver, durante uns annos,
Scchcl, cila deixa cair a cabeça, c as lagrimas,
até então contidas, correm abundaiitcmeii-
le...

A comedia <*, nn verdade, deliciosa dc prin-
cipio a fim. Ella revela uma face do seu ta-
lento que ninguém lhe conhecia e foi 111 «1
revelação. Conduzida pelos meios mais sim-
pies, dialogada com muilo espirito, deixando
ver de vez em quando uma leve ponta de
sentimento, que logo dcsapparccc com um
dito cliistoso do mais perfeito contraste,"Mictte" constituo um espectaculo encanta-
dor — espectaculo leve, fino, esplrltuoso,
cm que a comedia c o drama que apenas se
esboça c nunca chega a irromper, se ncoto-
vcllani a cada instante. As lagrimas prestes
a Irromper logo sc retraem e é o riso que
domina.

Pena foi que "Mictte'.' não livesse encon-
trado uma interprete mais desenvolta e me-
nos monótona. A Sra. Desclos com a sua
voz pouco harmoniosa e a sua dicção uni-
forme não soube dar á cômica personagem o
necessário relevo. Ainda assim, em algumas
passagens, foi feliz, e parece ter agradado
ao publico.

Analole Séclict é para nm artista como o
Sr. Giiitry um papel de "tout repôs". Des-
einpciihou-o com a sua arte minuciosa e
sóbria.

Citemos a Sra. Zorelli que traduziu com
talento o typo dn amante insupportave], a
Sra. Céliat e os Srs. .1. Joffre, sempre con-
sciencioso, c Numes muito bem em unia
ponta, o velho professor lambnreiro Gl-
gont. Em siminia, um bom cpeclaciilo —
L. de C.

I'Í)HIRulOÜECiRlVEII

MUITO GRAVE
O .exame da visla só deve ser feito por

pessoa muito habilitada; easo contrario, sc-
rá de gravíssimas conseqüências. A Casa
Vieilas assume toda e qualquer responsa-
bilidade pelos exames effcetuados no seu ga-
binete, á rua da Quitanda n. 99.

Prnfpccnr MAR|° Rezende, dar 1 uicàMJi Escola Normal e da Es_
cola de Aperfeiçoamento, prepara para
exames parodiados 110 Collegio Pedro II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro II, Collegio Militar,
Escola Militar, Escola Naval, etc. —- «As-
sembléa 11. 12.1»—De 12 ás 4. Telephone
2.<)55, Central.

Photographia Gui-
marães

Devido aos longos annos dc permanênciana Europa, do seu chefe e fundador, com-
mendador .Tose Ferreira Guimarães le mo-
tiyado pela INEKCIA e falta de gosto dos
seus auxiliares!...) esle estabelecimento pe-riclilou... Mas agora que o publico reconhe-
ce LA AIAIN DU MAITRE! afflue com pra-zer a esse templo (Parle e bom gosto!

«*«•—
Association Polytechnique de

Paris
Amanhã, ás 10 1|2 horas, visitará a cs-cola da Association Polytechnique de Parisna escola Benjamin Constant, á praça 11 iicJunho, o Dr. Antônio Ferreira de Abreu,delegado gei-ul ao Brasil dessa mesma asso-ci ação.

OrJolierío Freire a-0'l'-Mis'''iCÍ,rt,i^0peraüiis.appiircllios e vias uriiiariiis
K. Carioca, 26, sobrado.

-«••»¦
Tendes prãsão de vetsír-e ?

Toiriae ErMERGIL

Dr. Bonifácio da Cosia g™taes São Francisco ile 1'aula .1 Misericórdia. Medico ôOiierador. Cura rápida da gonorrhéa, onoraçíes conianeçlliesia local. Cons. e He*. Av. Gomes freire l°7Das :i as 7 horas da tarde. Chamados a qualquer hora!fcleplione l.iuJ (^ ¦ ' '

IZYDORO MARX
Joalheiro

Pérolas — Brilhantes

J 38 - O UVIDQR --133 
|

Flcon sob as rodas a!©
O Irem S. S. 10 descia pela manhã verti-

gulosamente dos subúrbios. As plataformas(los vagões, como de costume, vinham reple-Ias cie gente, na maioria operários que sc di-rigjnm para o trabalho..¦ Ao entrar o comboio na cslm-ão de SãoDiogo, um homem que vinha em uma dasplataformas, perdendo o equilíbrio, cahiu aoleito da estrada sendo espatifado pelas nulasdo irem. O triste desastre causou profundacommocao cnlrc as pessoas que o assistiram•Nos bolsos do infeliz, que era de 25 annospresumíveis, cor parda, foi arrecadado umpasse com o nome de Arsenio Francisco de
O cadáver foi removido para o necrotério.

SOFFREI& DO ESTO Ai AGO OU
INTESTINOS? usae a

Guaranesia
-+•*-

A moda e Mme. Guimarães
.Grandes "atcliers" de alta costura. Esne-ciai idade cm costume "tailleur". Capricho-sa .execução em "robôs soirée", "proiiic-

nade e "manteanx" fGrnnd Pf-lv Povie
LT-4V.ul-,rcs 

m'2hA" S JoséXnía80tel. 4.094; próximo á avenida Rie Branco.

No mnladoiiro de Hnnln Crua

Almlldds I10J01 l«'»l rezei, üllH porcoi, «*i!l eu-,
ii.in, o 

'••'¦'¦ 
vftelloSi

.M.nv!i..iii. ,: Ciiiiilldn IV dc Mi-llu, liH l'„ 1
n. e .'I v,; RiirUeli & (',., 10 r.: A. Muniu
A C, Kl )),: l.lina & l-llhos, 37 i'„ 17 p, << 11 v.Jl'mnol«oo V. Ooulnrl, 70 v„ 71 p. o ir» v, j
Oliveira IniiAus * C, Ifill r„ «7 p„ !i 0. fl 10 v.j
Uuslllo Tavares, lü p. 0 10 v.j INirlInlio íi C,
!ll i',| Nurbcrlo llcrl/, 10 p.j l-criinndos &, Mim
ii.iiiles, 18 p.j I*. I'. Olheira & C, &7 r,, <
Auiiiisto Mi du Multa, 18 c, o H v,

No cntrepogto do H. OIoro . ~

o primeiro In-in chegou A Iinrn.
Os preços foram ns M-guInlcs: rezes, dn

í.iin a fiimi: porcos, do 19100 11 Hüini; cnrncU
'.'",':•„''*' U:'im " '"""''i e vllellos, dc Í0IIH 4

Notn —1 Darcnioa em outrn local, a mnliiiicii
completa,

-*—<»%»—•-

VITRI NA
Vende.sc uma nn Rnznr Internai iunaV,

Inrgo da Carioca 11. Mi o t8.

CiflEil FDB1
MISSAS

llcsnín-Re depois d'ainanhi'i as seguiu
Armando Pereira do Figueiredo, ás_!)

horas, na egreja do Carmo-, I). Maria
(Irigucs Casanova, ás 0, na egreja da Im
i-iilrela Conceição, á rua General (lan
I). Hellarnihia Marinho Bastos, ás !l,
egrejn do Soccorro, em S. Christovão:
noel l.uiz Coelho llodrigucs, As !> I '-'
egreja dc S. Francisco de Paula,

ENTERROS

Ic:
I J

Itn.
uni'
ir»;

na
Ma-

na

Foram sepultados hoje:
No cemitério dc S. Francisco Xavier.- !-'!n-

rlsbclln, filha de Manoel Neves Nalal, rua Sc-
nador Pompeu n. !j50j ('hrislovão, filho do
José Maria da Trindade, rua Senador Alencar
n. 80. casa XIII; Esníernldlno c Orandino, fi-
lhos de Francisco Moita, necrotério dn nolj»
cia; Alincriuda, filha dc .losé da Costa Alves,
largo da Egreginhn 11. ü: Alarde, filha de
Carinen de Oliveira, rua liarão de Itapaglpe
11, 185; lla.vmundo .luvcncio Nonato, rua (Ic-
neral Câmara ll. 212, sobrado; Floriano, fi-
lho dc Ramiro Peçanha, rua Estado dc Sá
n. 27; Antônio Quintacs, rua Magalhães 11. 45;
Anna .Inaquiua do Rosário, travessa do Si-re-
no n. 43; Otlon, filho de João Pires dc Sá,
run Visconde de Inhaúma 11. Dl; Antônio, li-
lho de Domingos Calrej rua do Pinto n. ãi);
llcrlha Salusse Lussac, Casa de Saudc Dr. Iii-
ras; .losé Victorino da Cosia, Santa Casa da
Misericórdia; João. filho de Lnnrcano José
de Oliveira, rua Amélia sjnj Dagernci- Fer-
nandes ila Motta. necrotério da policia.

No cemitério do S. João Baptista: F.-ii/.-ir-
da Maria da Conceição, rua Corrêa Dutra nu-
mero .'17, casa I; Mario Joaquim da üilv-i, rua
Ypiranga 11. 100, casa III; João Joaquim No-
gueira, rua Jocltey-Glub 11. Iã7, casa VII; (ic-
luiniauo Francisco dc Oliveira, rua da Pie-
dade 11. .'tii; Francisco Xavier Amaral, rm,
Nascimento Silva n. 18; Joaquim Marinho de
Lemos, Ilosiiital Nacional de Alienados; Ma-
rie Montariol, Casa dc Saúde S. Sebastião;
negociante Manoel Martins de Andrade, nm
Maria n. 8: Rita de Oliveira, rua dos luva-
lidos n. 185.

No cemitério do Carmo: Hilário Corrêa de
Castro, rua Anna Guimarães n. 70.—Effccluou-sc hoje o enterro dc D. Maria
da Conceição Marcondes dc Mello, esposa do
Sr. .lesuiiio da Silva Mello, director do Insli-
tuto Benjamin Constant.

O l'ei-eli-o, dc 1" classe, saiu da praia da SaiH
dade e o sepiiltameiito foi feito era carneiro,
no cemitério de S. João Ilaplista.

—Rcalisou-se hoje, o funeral <k- D. Isaura'
Jacobina Leilão, irmã do Sr. João .Taeriblnn,
antigo empregado no escriptorio da Sub-Kin.-
presa Funerária.

O al.-iude saiu dn estrada da Covanea nu-
mero 81, lendo sido leito o enlorramenlo iiu
carneiro, na necropole de S. Francisco .Na-
vier.

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

gdalena, filha de Manoel Joaquim Carneiro
de Moraes, ás 8 12 horas, rua Matlo Grosso
n. 80, e Maria da Conceição, filha dc Anna
Duarte, ás 9, travessa S. Roberto n. liõ.—No cemitério de S. João Baptista: Mn«noel Pereira, ás 9 horas, Beneficência Poi-lu.
gueza, e Rosa Lopes Moreira, ás lü, a Se»nador Oelavinno n. 143.—Será sepultado amanhã, no cemitério dá
S. brnncisco Xavier, o Sr. Frnnklin Fonsecatorres, funecionario publico, saindo o enter'ro, ás 10 horas, da rua liarão dc Mesquitan. 192.

SOFFREIS DO ESTÔMAGO?
TOMÀE ENERG1L

-< *»>¦»» ,

A censura Ihealral cm
iVicSlieroy

Escrevem-nos os irmãos Qüintiliano:"Sr. redactor da A NOITE — Subordinada
aos títulos — "A censura Ihealral em Niclhe-
l'°y -.- "Uma revista condemnada" — publi-
çou A NOITE dc honlem, uma local referente
a pi-olubição, pela policia fluminense, da rc-
presentação ila revista "O Maduro", qne devi-
ria ser iluda hontem, em "prcmiére", 110 ci-ncina Rio, da visinha capital, cm cuia noticia,o vosso informante, diz ter sido á referidarevista prohibida por conter "offcnsns a in-
divldualidades do funeeionalismo fltimincnsc"
e, mais ainda, scenns inteiras com offcnsns ámoral publica. Si bem que não contivesse anossa pequenina revista allusõcs divectas .1
quem quer que fosse, Iroçando mais directa-'
mente com um indivíduo que tem em Niclhe-roy a alcunha de "Maduro", c que é um sim-
pies servente da Direeloria de Hvgiene lias-tanto conhecido do publico nictheroyensc cs-lava comtudo, a policia no direito dc prolii-bir a sua representação, como fez, faclo con-Ira o qual nao protestamos.

Protestamos, apenas, contra n informação
que vos foi levada, na parte em que diz lersu o a revista condemnada por offender á 1110-ral publica, quando não ha na mesma ditospesados 011 seenas escabrosas, como poderáUai testemunho insuspeito o próprio delegadoa quem toi a peça entregue, o Sr. Dr lloíul-
plio ile Alencar Coimbra,

Contra aecusação lão injusta,
que vimos protestai-, lastimando
vosso jornal, involunlariamcnle,
cidade a uma nota maldosa.

E gratos pela publicação destas linhmos os collegas e amigos muilo gratosmãos Qiiinliliano.-"-

epciimi
(|ue ti\.

dado mil!

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone ;í.9.>õ Central

RUA DA C&faSTITUSÇiO ES. 6
1—«»*tfc—«

Uma interessante quesluo ác
honorários medi cos

Escrcvcm-nos:
"Esmo. Sr. redactor da A NOITE Si*-

ilações. Sob o titulo acima o seu estimado
.íornnl, tratando lionlcm, de lím-folhctii do
Or, A. de Rezende sobre a questão movida permim contra o Sr. commendador Gregorio 0.
Seabra, diz em certo ponlo que o ür. Angus-
to l animo mo suecedeu como medico do fi-
llio daquelle commendador, Como isso c nb-
solutamcnle inexacto, porquanto, eu c o Dr,
laulino nos retirámos juntos, conforme «l'z
em seu depoimento o pro])rio Sr. conuiiciula-(lor Gregorio Seabra, espero de sua prover-,bial lealdade, a publicação destas linhas.Seu leitor -- Mario Saltes.

Hio, 5-8-9111,'-
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Mundo Elegante

A NOITB — Subl-iido, 5 de Agosto dè 1916
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Segunda-Selra, 7 de agosto do 1916

0 Mysterio do Aposento 47
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de realidade cm cm.. i.,.i^,,.,II CHICO lu.l ,i...tc , ile assumpto attrahen.c, passado
encan-

Dim ma
cm parte sob o Armamento azulado da bella Itália, na Sicilia, aprazível e
tadoia ilha do Mediterrâneo,

].' um trabalho da sublime enredo; é a historia, cheia dos maiores e mais
terríveis incidentes, da fidelidade de uma simples aldca a tudo arrostando mas con-
scrv.uulo-.se sempre digna do seu primeiro amor.

O cihedrama apresentado é m.ús um dos bons c magistraes trabalhos da
D1UX0 podendo medir-se com: O PASSAPORTE OA DESHONRA
íiuc tantas enchentes trouxe ao 1'ALAIS.

Academia dc Altos -.sliidòs
l\eiinc-sc na próxima segunda-feira, ás 21

J,oras, rn. lusliliilo Histórico do Brasil, a
colliliiissão especial da Academia dc Altos lis-
tudo, Insumbida tlc codificar os estatutos
d.i niesmii Academia, commissão composta
dos Srs. Drs. Itnmiz Galvão, que o relator,
Epitacio Pessoa, .Manoel Cicero, Aurelino
l.cal e João Cabral.

>,'a prtixiniii quinta-feira, 10, ás mesmas
lioras, rciinu-se 11 Congregação da Academia
lie Altos líslntlon.

0 desastre na Praia de
Botafogo

Na delegapia do 7" districto foi .-./.crio
inquérito para apurar a responsabilidade do
causador do desoslro dc liontcm á tarde, na
praia de Botafogo, cm que saiu ferido o
coclieiro Vicente Foliar. O seu carro abai-
roara com uin bonde do I.enie, caindo Vi-
cctile ao solo.
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'AMoitéMundmal «jpok-T»
iv,v.iTn%iftm,s

l'.i.'1-ni ai.a.in amanha:
Os Srs. coronel Pedro Ch.rmoul, Dr, Josid.- Salles, a.lvoiiiiilo 110 nosio f-w; Dr. I.ulr

Tplxolra de Rnrroí Júnior, Dr, .layine Sar»
diiiliu, Dr, l'iu M111I.1 dc Puniu U:nii.i . ci-ronel Cli-iii Volerloiio Pereira a n..i>o ex-
lliiiiiil.i i.iinpi.iihclio dc iviliicçfiu lli-niilhi
Marins C.iiiliulio.—• 0 Sr, professor Henrique Duque, cll-nii-.t nestn cupilal, tem aiiiniiliil o seu lar
«•lll fl-slas COIII U |IIHi_llftl'_l llli .lata lllllllll-
cli. do sim l-.xinii. esposa, D. Alice Fall.r
Dutiiic laiiaila, que receberá Inuumoros
ciiniprlii.ciilii'..

Fazem 11 unos hojeI
Os Srs, Dr. Oswaldo Cruz, dlrcclor dn In-

htlluto dc M.nir.iiiiili.i-; Dr. Ili-ilor 1'oUolo,
advogado 110 nosso foro) Dr. Josú l.uiz Mon-
l.-iisi dc Souza, nitijor Hilu-lio ll.nlii.sa, ca-
i-ii:-•> Allii-1'lo Máximo dc Alinolda. Dr. Au-
ionln Augusto de Assis, bispo db Pouso Ale-
«rc: Sr. Pedro Jós. Noiialo, Mlle Marli)
l')liplirusiiia, lilha dn Sr. rapllAo Abilio
Cruz, escrivão do -7" districto pi.lh-ial. e
Paulo llairclo, nicinhiu da Academia Bran.
It-lrti de l.elras.

Paz annos hojo 0 Sr. Álvaro Roma, In-
Icrcssiido dn firma Santos, Moreira »_¦ ('..,
dcslti praça.Coniplela hoje mais um anno dc edade
a menina Kleonora, filha do Sr. coronel
An lonio dc Azevedo Doria, director tia sue-
cursai dos Tclographos da rua lla.l.hn-l;
Lobo, c (pu- por esse motivo offerecerá um
banquolo ás pessoas das suas roloçíos.

Plzcrnm a.mos honlcin Mllcs, Uliilza
r Luiza lliu-l do Amaral, filhas tlc D. Esco-
lastica lltiel dc Amaral.
CASAMENTOS

fl
C.NEMAT0GI.APH0 PARISIENSE

ncnlisou-so hoje o casamento do Sr. Qui-
Ihermc Pires Viveiros, fuiicclonni-lo dn In-
tcndcncla da Guerra, com Mlle. I.uria l.aurn
de Muitos. Serviram dc testemunhas no acio
religioso, quo foi cffectitado na matriz do
Sacramento, o capitão Sebastião Ferreira >lt-
Pinho o sua K.xma. esposa, D. Deolludn de
Pinho, c no civil os paes da noiva Sr. .losí-
dc Mattos c D. Guilhermina l.aiira dc
Mattos.
FESTAS

Rcalisa-sc .-.manhã, 110 Tijuci 1'ootball
Club, dc Cl ás 19 lioras, nma "inallnée" lll-
tinia promovida por unia commissão de
sócios.
FESTIVAL

No Jardim Zoológico rcftllsar-se-S ama-
nliã o grande festival promovido pela So-
ciedade Liga Patriótica dos Deslicrdados da
Fortuna.

Do programma constam allrnlicíites nu-
meros, em que tomam parle muitos dos nos-
sos artistas, dentre os quaes Domingos Bra-
ga, -oüo Ayrcs, Emitia Marques, ele., etc.

O festival principiará ás 12 horas em
CONCERTOS

Rcollsa-sc depois d'amanhã, ás 21 horas,
110 salão do "Jornal" o concerto da pia-
nista Gildo de Carvalho, sendo grande a ani-
inação que reina nas rodas de arte ; dosla
capital para a fcsla daquclla pianista, cuja
carreira sc iniciou cm S. Paulo, soli :is vis-
tas tio professor Lu igi Chiafarclli.
ponto.
PIC-NIC

Rcalisa-sc amanhã, na ilha do I_i)gcnho, o
convescote do Grupo dos Simples, que •'•
composto dc rapazes da imprensa c do alio
commercio desta capital.

O embarque está marcado para as
ras cm ponlo, 110 cães Pharoux.
VIAJANTES

8 lio-

'Chegou de Paris o maestro Elpidio
ra. Sua permanência nesta capitai c

Perei-
curta.

Quinta-feira: HBSPERIA e GHIONE
110 drama apache

cia PÕi-Uigíié.íí e com csü.ííío nã Iteul Universidade ile
Berlim. Doenças do rim (exame com a luz). Cirurgia,
cura radical, cias hornias, cslrojtamcnlos, hemorrliojiles.
ntc. Operações com ahesíliesia regional. Mem tlc Sa 10

... (sobr.) as _ 1|2. Tcleph. 4,810, central.

' (2) ~'~ """

IMllI TEmE-BBOSAS:

pois o macslro Elpidio Pereira regressa bre-
vc'para Paris, afim de dirigir os ensaios
de um l.ailadoíqtie compoz paru a festa que
a colônia brasileira cm Paris, tendo á frente
o Sr. Graça Aranha, vae.-organisar, e que
terá logar na Opera Comiquc.

O nosso palriclò levará tanihem varias
prodttcçücs brasileiras (pie figurarão 110
mesmo festival. -'

O Sr. Elpidio Pereira, que nos yisilou
hoje, achava-se cm Paris ha tres annos.

-j- Pelo íióctuniQ dc luxo segue, hoje pnra
S. Paulo, a-serviço de sua profissão, o Sr.
Dr. Pedro Magalhães, clinico nesta capital.

Do norlc da Hepíibiica regressou -lion-
tom, a bordo do *7-\raguaya", o Sr. Eco-
poldo Carneiro Machado, sócio da firma com-
mercial desta praça Souza Machado & C.

No holel Globo liospedaram-se hontem
os Srs.: Nicoláo Gomes Salles, Affonso i\e
Carvalho, II. Coutinho. Manoel Augusto
Monteiro, Anlonio Rabello de Almeida, Luiz
Proença, Alexandre Belfort, Ataliba. Abreu,
Manoel de Paula Barros, .Toão Tclles Ribci-
ro, Mnivello Alvim, Clovis Pinto. Mario La-
favclle, Luiz Mattos Gonçalves, .Tnsi- Moraes,
I-tu_ do Valle, Arlliur de Souza, L. de Mal-
tos e Oliveira Andrade.

Hospedcram-se na pensão Nogueira ns
Srs.: Clinio Maia Sanches, Ijínacio .losé da
Silva, .Toão Eernandes de Souza, Flauzino
Rosa Luclndo, João Flauzino Ribeiro, Gil-
berto Alencar Saboya, Arlliur Marchi, Mi-
guel Alvim, Joséas Frota Menezes, Aligelò
Próvenzano, Eduardo Pinlo da Silva, Sobas-
tião Novaes, Domingos Bargas c scnhoi-a,
Carlos Diogeucs Gouví-a, major ManocI_An-
lonio de Queiroz, Alexandre Colrim, Vjct.or
Petrossi, Corrêa Júnior, deputado Carlos
Palmer o Oscar Silva.
MISSAS

Corrida»
ü 'i.rsnde Promlo Dr. Fronlin"

Diiinoi iiliulxo as Indluaclri» dn A NOITE
11:1111 a corrida dc amanhã no Derby-Cluui

DyiiainlU' — Ciimellit
Jagunço —¦ PUliichln
1 ..I. miln 11.1 - St iiinilii.u
Argciitliio - Ji.i-.v
Enérgica — Ms-slorloio I
PONTE. CANIÍT - ORNATINIIO
Monlt' Chl-lNtu — lli.liillda
Axnresi Trliutinlio, Slrlll», Dolplilm, Pliliil-

go, 1\'ü»m, Estlllctí, PII-:»UOT ü Idji.
Footbail

Hi L. M. S. A.
08 MATGHE8 »K AMANIlA

I' DIVISÃO
S, Clirliloviô x Flamengo

Dcnliv us inalchcs dc i.iiianhá este se sn-
liei.ia, quer pcl.i força dos dous quadros,
qitjír pelas cii-ciuiislaiiclas dc que se ri-vt
tini M-uipru as lulas entro o.ws .linis eon-
ciii'1'cnU-s a» caiiípctiniito dn Mciiopolil tua

Ambos esses ndvorsarloii tônS trabalhado
,ení suecos.Ivos tralnlngs, pois nuils do que
as| i.iileiioi-cs a peleja dc amanha" assume

D)nn'nrcÕcs dc uinii peleja dc honra.' N.i principio desla temporada, quando foi
PB. torneio liiitiuiii, o S. Chrlslovào, cm dez
infinitos, conseguiu vencer o seu respeitável
adversário; mais tarde o Fluminense des-
forrou-se nlcnaiucuto, derrotando seu rival e
cn.n.i' mini.1 a taça "ôah.v", no ciiinpo du
Arnorlca.

De-.lc iniilch unia rivalidade uials forle
.surgiu, tendente a tornar mais disputadas ns
pelejas entre esses clubs,

DcsCarlc, ambos quererão vencer amanhã,
c ,0 S. ('.hrlslovfio, estando cm seu canipii, le-
v.irá certa vantagem.

Preparcino-iios paru assistir a essa luta
que sc anuinii-iu tão bella.

—A directoria do S, ührislovüo nomeou u
seguinte comniissão para fazer o policiai.icn-
to das archihancadas: Sanuic-I Guerreiro Li-
ma, Vasco Souto; João Baptista de Baptlstiij
Luiz Reis, Dr, Castello Branco, Hlldchrando
Duarte, Stlvluo li. de Carvalho, Eduardo
Schiffcrly, Pedro A. da Silveira, Durval Ga-
pia c Eduardo Glbson, sendo convidado a rc-
lirar-sc do recinto social todo aquelle que sc
portar inconvenientemente.

Aiitlaraliy x Fluminense
No campo da rua Prefeito Serzcclcllo te-

remos este outro grande encontro.
A equipe- tricolor, com a disciplina que ihe

ó conhecida, vae apresentar-se forle c Irina-
da, O mesmo aonleeendo com o temi veed
e branco, que ainda tem por si o campo, que
é seu.

Sem duvida o Aiidaraby sc esforçará no
n.talch de amanhã, para levar o sen adversa-
rio dc vencida, desforra.ítlo-se das suas der-
rolas, este anno.
70 Pluinincii*. conhece o seu adversário c
p:xpaiou-se com ardor para prevenir a roa-
lisação das hypolheses más, tão coniinuns
110 nosso football.

2- DIVISÃO
Carioca x Mangueira

o campo da estrada de D. Castorina, roa-
lisa-se este encontro, Será um tios bons ma-
telies dc amanhã, tonto esses adversários são
temíveis c estão preparados.
;', 3' DIVISÃO

Jioquoirão x Guanabara
No campo do Botafogo leremos esle en-

contro, determinado pela tabeliã. O team do
Guanabara vae jogar amanhã reforçado de
novos elementos, pretendendo oppor ao sen
adversário a máxima resistência.

Pare Royal x S. C. Brasil
Anniillailo este mateh pela comniissão de

football, vae elie ser realisado amanhã, 110
campo do America.

O iuiz será, nos primeiros leams, o Sr.
F. cPAvilIa Mello.
CAMPEONATO DOS TERCEIROS TEAMS

....A tabeliã dessa : série determjna para ama-
nliã, ás 8 horas, os seguintes*' encontros:

ilotafogo x Fluminense — Campo do Bo-
¦lafogn.

S. Çhristoyão x America — Campo do S.
Christovão. '

Paladino x Palmeiras — Campe* do An-
d.irahy.

Bangu' x Boqueirão — Campo do Bangu'.
EXTRA-LIGA

Americano x Engenho tle Dentro
No grotind do Americano realisam-se ama-

nliã trenós amistosos entre as equipes destes
dous clubs.

Eis os leams do Americano:
.V leain: Oscar — Laudclino — Ary—Ruf-

Luiz — Delamai-c — Oswaldo — Wãld,
Jonathas — Braga.
Osw. — Ale. — Grant, — Barros
- Arch, — Cyro — Joviuo—Babá,
Ismael— Canil, — Ign. — Nest.

Aug, — 'lasso — Octavio
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SEGUNDA FEIRA — Monirnent-il SEGUE-GAFEIRA

Mais terreno conquistado no campo cinciiintograpliico com a cxhibiçilo do film ein
cinco actos e 98.) quadros da novel fabrica Biu"cinogi'"l?ilm liuiiulado

O Nocturi>o dc CÇopin
BAr.C.F_-)GÍ.-FILM
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Num dos resfcupcnts de Madrid
Interpretação da celebre artista Hespanhola, do tlicatro . principal

MARGARIDA XINGU'
de Barccloni

-.»•-
ARTE, LUXO, MAJESTOSO E BELLO

A empresa paga que c1.__9u.-_.11 o Bio.*arâo cias eti-Pi-das

SUCOESSO SUOCESSO
haverá Iraining entre os teams infantis, ás
7 i|2 horas.

Por nosso intermédio pedem o comiiorcci-
incuto dc todos o.s pluyers desta serie á ho-
ra acima marcadii.

Noticiário
A festa do V. 

0 Villa Isabel abre hoje os seus salões pa-
ra a festa com que commemorn as brilhai.-
tes victorias dos seus teanis no primeiro
turno do campeonato actual.

Ao (|iic sabemos, a festa vae reveslir-se
dc grande brilho, trabalhando incansável-
mente pura isso a directoria do V. I.

l.isboti-Iíio !¦'. C.
Passa .hoje o priru-iro anniversario dessa

sociedade, que já lem em seu passivo uma
grande messe de victorias concinisladas nos
nossos grotinds. Para lioje o Lishoa-TOo prc-
liara uma encantadora festa cm honra ;'t
faustosa data.

JOSiC JUSTO
-> ¦_.__¦ 

"HELOÍSA", interessante romance, 3S. Liv,
Cathol. Araújo, r, Rodrigo Silva, 7.

Menor desapparecido
Procurou-nos hoje o Sr. José Joaquim Nu-

lies, que nos declarou ter desnppiirceido dcs«
de quarta-feira, á tarde, tt seu filho João Uo-
drigues Nunes, dc 15 annos, dc cor branca e
que vestia ua oceasião paletot dc cascillirtl,
calca de brini listado c calçava sapatos, jii
bastante usados. (Jual illdicnçiio pôde sei
endereçada a estn redacçSo,

. _H«B__-. -_ 1

Dr. Dantas de Queiroz ^^"KS:
(lioras o o.iík.5 rucllioilos moilcrnos dc l.-atniiiciiiu. ''.m-
sulltisilns 8 ás II da manli.i. Una Uniginiyail.., n. i'-.

?—«©{,»—.  '

Eft PERDEU ?
O Sr. Diain.inlino

argola com chaves,
avenida Ilio Uraneo.

Cosia trouxe-nos umi
loiilcm encontrada ni

Cuiifo-cionaav-C vc-li.los sobre o> ultimas
dc ra.ií. ll.iii 1'cilrq Amcric.o.ai 0, eiua 'J.

UMA. NOTA SENSACIONAL

fO;

UM F.LSW NACIONAL __E GRANDE EFFEiTC
mm-

A Embaixada
á

Eslcvc haslanlc concorrida a missa çiuc.
por alma do estudante de medicina-Coell de
Carvalho Martins, foi mandada celebrar
hoje, ás 0 horas, na egreja da Lapa, pela
familia Stamato.

_»_-__¦ '

Dr. von Dol!ins;er da Graça do Ilospilnl
ilti Bcneflccn

Pinto, Castro, J. Pinlo,

. Tlav. -
,2J team:

Delcio •
;3. team:

Dcn. Laercio —
Tcop. — iTacy,

Reservas: Leite,
Leme, Botafogo.

Aquáticos x Macliiavclicos
No ground do Flamengo rcalisar-sc-á ama-

nhã o encontro dos Aquáticos com os Ma-
chiavelicos, em disputa do campeonato dos
Fosseis, O capitão dos Macliiavclicos pede
pcíi- nosso intermédio o comparecimento na
sede da rua Coronel Figueira de Mello, ás 8
horas em ponto, para dahi seguirem, incor-
porados, os seguintes jogadores: Lago, Ta-
vares, Schiffcrly, Robinson, Gonzaga, licito,
Carqueja, Wriglit, Antenor. Duarte, Maggio-
li, Tullio, Plinio, Souto, David c Moiiinho II,
Pereira Passos x Encouraç-ado Minas Geraes

Realisa-se amanhã á tarde, na vasta praça
do sporls do primeiro, situada no cáes do
porto, um in.itch training entre os discipli-
nados leams acima.

O captain cio Pereira Passos solicita por
nosso intermédio o comparecimento de to-
dos os playcrs componentes dos Io c 2o
teams e bem assim as respectivas reservas,

BasketbaEl
America F. C.

Amanhã, no espaçoso campo deste club,
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Emocionante romance da actua-
a iidade, de Gaston Leroux • 1 PARTE

-»€•-
Uma crise dc cnthusinsmo abalou a nobre

issemblca, qne não poude conter os seus bra-
.95, não, nfio o noudcl E como o kaiser havia
Sito: "porque e a guerra"! Oht como elle
havia dito islo! de um modo, na verdade, que
pi omitiu, tudo o que a guerra pódc darl Abi
sim! certamente 1 tudo lhes viria a pertencerI

-"Tudo havia sido tão bem previsto"! "A Al-
hnianhã, congratulavam-se elles reciproca-
niente, linha os primeiros espiões do mun-
dol ' que tudo haviam preparado, tudo, para'ndo fazer voar pelos ares 110 primeiro dia
da declaração dc guerra! O imperador estava
» espera, nessa própria noite, do detalhe do
pavúr do inimigo hereditário, tolhido na sua
Jiiobilisaçuo.'

!'¦' o t|iic explicava sua mcjeslade: aguar-
dava a chegada do herr director da policiade guerra, a lodo momento, com os seus te-
legrnmmus. Qnc a noticia formidável iria po-"cr ser dada a essa patriótica multidão, queeatla w-z mais sc approximava do castello paraver, para ouvir o seu Imperador! Mas o qucllierr director já deveria ter chegado 1"Sticber" lelegrnphou certunieiite os últimos
aeoiiiccimentos ao herr director, porque o im-
Jicratlor descobriu um novo Sticber, o seu ou-' lio chefe da espionagem de campanha, como'eni lambem o seu novo Moltlce, á frente do
-'"ande estado-maiorI (lom dous nomes dessevulto, dous nomes .1 semelhança de 70, como«ao venceria elle o inundo, por cima e "por

baixo"! porque sua majestade lem ura defei-
to real: c superlicioso.

Guilherme, porem, não gosta de esperar,
principalmente quando couta que surta 

"o 
cf-

feito lão bem preparado! A sua impaciência
o fez antecipar a hora da chegada dos tele-
grammas. A torre Eiffel devia por elle ser of-
ferecida, â sobremesa, aos seus convidados! e
a seu povo! Como tarda herr directorI E o
povo que lá cm baixo começa a impacientar-
sc, "Nac-h Paris! Nach Paris!"

O imperador toma uma resolução, o maré-
chal da corte nffirma-lhe, conformando-se
com 11 pragmática, que si elle não apparece
não fardará a que se torne impossível conter
a multidão; E cll-o, Guilherme II, na sacada
do velho castello dos terríveis antigos reis da
Prússia, dirigindo-se ao seu povo prussiano.

O soberano empunhou a sua fulgurante es-
pada. O próprio São Jorge 110 patco do velho
castello, vencendo o dragão, não tem tão bella
apparencia. Mas Guilherme vence o inundo,
o vasto mundo. E, como São Jorge, elle
dispõe do apoio do Deus todo poderoso! Elle
o diz c dil-o como o crê, graças a Guilherme
e a Deus, a Allemanha immorlal esmagara
os bárbaros I

São palavras que estouram na sua boca e
das quaes um povo, em extaso, recebe e guar-
da, lá em baixo, na praça, ns partículas! Os
cáeás eslão negros de novo, para ver brilhar
cssii ospada imperial io sol dc agosto. As

Victorias dc mármore, na ponte, amparam
grupos palpitantes de fé e de desejos furio-
sos, levando-os, erguendo-os alé o imperador.,
para que elle os transforme em carne para a
batalha! Mais algumas pbrases: ainda algu-
mas palavras: a Historia!... "O meu infle-
xivel exercito!..." Só embainharei a espada
com honra!... e a apparição se desvanece...

Quando Guilherme II voltou para onde cs-
lava a corte, encontrou-se face a face com um
homem livido. Era herr director da.policia
de guerra. O imperador arrastou herr dirc-
ctor para um canto do salão, c, logo ás pri-
meiras palavras da mysteriosa conversa que
enlrclinham fez-se quasi tão livido quanto
elle.

II
EM POTSDAM

Era sabido na corte que o imperador não
sc poderia demorar cm Berlim, e que lhe se-
ria necessário regressar cedo á Potsdam. 011-
cie estavam organisados todos os serviços e
onde marcara encontro, para trabalhar, a
importantes personagens; a precipitação, po-
rém, com que foi effectuada a partida do ve-
lho castello, a todos iquietou sobremaneira.

Acreditaram em noticias más vindas da
Inglaterra, apezar da arrogante tranquilltda-
de de Bethmaun-Hollweg e dc Jagoe. Quan-
to a imaginarem que pudesse sobrevir qual-
quer surpresa desagradável por parte da
França, ninguém ousaria pensal-o! .Nessa
guerra, não poderia oceorrer "nenhuma sur-
presa". Tudo havia sido previsto! Tudo!
Nisso consistia a força invencível do systema
prussiano!

Entretanto, Augusta-Victoria não eslava
nada tranquilla; já 110 auto que a conduzira
do Scbloss ao novo palácio de Potsdam ba-
via confessado os seus mãos presentimentos
A "camareira-mór", 6 agora era nos seus
aposenlos particulares, no seu próprio gabi-
netc de "toilette", que precede .10 quarto
commum, que a augusta dama pedia íi opu-
lenta c altiva condessa Fcrnoi. que lhe desse
"alguma cousa numa pedra dc assucar".

— Estou extremamente emocionada, dizia
ella, tenha pena de miml Notou a pallidez de
sua majestade quando falava ao director da
policia 

'de 
guerra? Ha qualquer cousa »o w.

com ccrleza... Por onde andará frauleiu
von Katzc, que sabe sempre tle tudo?.,.
"Mein Gotl"! desejaria tanto saber o que
está fazendo o imperador!

A condessa Fcrnow, que cm outras épocas
passava por gosor da confiança do kaiser, c
que esta reputação, aliás usurpada, mas, de
que fazia grande questão, valorisava aos
seus próprios olhos, procurava, sem sc dar
grande trabalho, um frasco qualquer sobre a
mesa de "toilette", esta famosa mesa de
".oilelte" dc mármore preto, com pês de
praia, á qual Augusta-Victoria ligava certa-
incute mais importância do que a todas as
obras primas que podiam encher todos os ar-
mhrios do império; mesa intima, sempre
tão cheia de peites, unguentos c pommadas,
qnc fizera, em dada noite, Guilherme excla-
mar:

,— Ignorava que isto aqui fosse a botiea
db palácio!... .

,— Qualquer cousa num pedaço de assucarI
dizia impaciente Augusta-Victoria.

E' que .1 gente se atrapalha no meio de
lautos frascos, respondia sem sc commover
a nobre condessa, possuidora de formosissi-
mos olhos, mas que era myope como uma
toupeira. E derrubou o frasco dc arsênico!

Augusta-Victoria bebe effectivamenlc ar-
senico, para conservar a frescura da pelle,
magnesia, para alvejar o nariz e as boche-
chás, que têm certa tendência á vcrmclhi-
dão, quando tem ós pés demasiadamente
apertados nas botinas (1); finalmente, ahsor-
ve iodo para emmagrecer; e muitas outras
drogas que. acabaram por estragar uma saude
perfeita toda dedicada .10 "senhor" e que de-
tinha' pelo desejo excessivo de lhe agraciar.

Vossa majestade quer um pouco de
cther?...

O que quizer, mas, dè-mc qualquer cou-
sa, por favor! Uma tarde que tão bem co-
meçára e coroara este bello dia de nossa
gloria! Ah! ahi está Frauleln von Katzc!"Meio Gott"! fale, diga si sabe dc alguma
cousaI

¦—Uma cousa muito grave, saiba vossa ma-
jestadel disse logo em voz baixa Frauleln von

(Í) "Memórias da condessa Epsergoven",
dama df honr* da Imperatrlg. _. _._•

Katzc, que entrava com um ar muilo preoc-
copado, despedindo á sua entrada a primeira
aia. O imperador chegou aqui com o director
da policia de guerra, tlcmorandò-se muito
pouco 110 seu gabinete de trabalho, onde
mandou chamar o ajudante de campo cm
serviço, que voltou immcdiatnmcntc com en-
voloppes lacrados para a sala das onlcnan-
ças. Estes receberam ordens dc mandar es-
pecar a noite inteira, si preciso fosse, os per-
Sonagens convocados por sua majestade,
afim dc não inçommodnr sua majestade, sob
pretexto algum. Em seguida, o imperador,
sempre acompanhado do herr director da po-
licia dc guerra, atravessou o palácio pelo
corredor estreito, c desceu para o stih-sólo
privado, pela entrada secreta.

Elle saiu ainda uma vez de Potsdam
pelo subterrâneo! exclamou a imperatriz.
Aonde pódc ter elle ido? Este subterrâneo
ainda lia de causar a minha morte!

De facto, por causa desta passagem, aber-
ta por Frederico II, que liga os porões do
novo palácio ás casernas do batalhão de Lelir
e Wchr situadas mesmo defronte, nunca se
sabe exactamente onde pódc estar o impera-
dor, quando diz que está trabalhando, ou
descansado, nem as visitas mysfcriosas cine
é susceptível de receber 110 sub-sólo privado.

Frauleiu von Katzc, porém, continua aba-
liando a cabeça, e arranjando, num gesto
firme, a sua preciosa dentadura.

O imperador não saiu do palácio. Que
sua majestade me permitia dizer-lhe. quanto
o major von Katzc, meu joven e querido ir-
mão, lhe é dedicado. Devido ao seu zelo,
posso affirmar a sua majestade que um auto
inteiramente fechado entrou pelas sole ho-
ras da noile 110 pequeno pateo por detrás da
caserna de Lehr, c que mandaram evacuar
o edifício onde vae ter a passagem subterra-
nea. Foi o próprio major von Katzc quem
recebeu ordem jle mandar executar a senha.
E por isso sua majestade não ficará admi-
rada si, graças ao meu Irmão; eu estou ap-
parelhada para dizer-lhe ó nome do mys-
terioso visitante, do sub-sólo privado.Diga-o então! ordenou a imperatriz com
a maior impaciência.

Nem mais nem menoc do qae herr
St.eber, em pessoal _ -"-..

AaM«ll--tt55ag«3B-raa^-jgjE51^^
A imperatriz estremeceu,

"Este sórdido espia" já está então dc
volta! murmurou cila.

De. fado, ella fazia a honra de detostal-o.
O novo Sticber (era cousa conhecida geral-
mente) começara a sua fortuna junto d> im-
pecador, servindo os amores do senhor.

E não voltou só, accreseenti.u frauleiu
von Katzc de um rápido fôlego, tão depiwjn
fluo por pouco não engole os seus dente., de
ouro... Estava com uma mulher dc luto pc-
sado, -'

Uma mulher!..,
Sim, uma mulher que elle conduzia.

Meu irmão rcconlieceu-a, pois viu-a uma vez
por oceasião dc uma caçada de sua majes-
tnde, quando oceorreu o facio escandaloso
do trenó.

O escândalo do trenó! Ahi Frauleiu vou
Katzc, não me fale mais nesse caso desagra-<
d avel!

Vossa majestade é Monique Hanezeau
em pessoa! A imperatriz perdia os sentidos,
mas não tardou a recupera 1-os, com algumas
golas de cther na tablette de assucar.

Andou mal! disse severamente a con/
dessa Fcrnow a frauleiu von Katzc, contando
á sua majestade esse conto di carochinha;
si a "camareira-mór" soubesse disso!...

Proliibo-Ilie contar-lhe o que quer quo
seja. Que tudo isso fique entre nós! gemeu
Augusta-Victoria.

Nesse momento, a camareira-mór mostrou
justamente a ponta do nariz c de sua "man-
tilha" official:

O marechal da cÔrte, disse ella, com
uma inflexão amável na voz, ousa perguntai
a sua majestade si cila ficou satisfeita com
o jantar cie hoje?

Diga-lhe da minha parle, respondeu cout
bastante aspereza Augusta-Victoria, que tu.
do estaria muilo bom, si as colheres não ti«
yessem o gosto de pó dc prata!...

Tudo o que havia contado von Katzc era a
expressão da inteira verdade. E, naquella
próprio momento, o imperador tinha uma
forte discussão, na presença do director d*
policia dc guerra, com o seu chefe de serviçcf
dc espionagem dc campanha, o novo herí
Sticber cm pessoa...
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ilal federal
A wur.fi *. stmiw, s a© ARó»to dc 1916

LolÉs..(ap
Companhia da Loterias Naolonaea

do Brasil

Exlmccflcs publicas, sob n fluenli»hiiçAu do governo federal, os - l\'i oaos Miblmdos as 11 horas; « rim
Vlseoude do Itnlioraliy 11. 4ó

Uopols de amaaiâ

25:dbo$000
r 1. IHU cm meios

Sabbado, 12 do corrente
A'a a horas dn tardo

310—¦ 18'

12' corrida a realisar-se dominou, 6 de nyosto dc ijifí
Emcommomornoõo do 31-annivorimrio (In innuournçao do Dorby-Club,

honrada com a proaonçn do S. Ex. o Sr. proaiilonto da RepublicaDr. Woncoiilno Draz,
Grande prêmio DR. FRONTIN

1" parco -
motroa —
llanilii-.iii ¦
o aiiíüüü

- II DE MARCO — 1.500
Animacs imcloimoa —
Prcmlosi 110008. líiHM

Por 8Í0Ü0, cm décimos

Os pedidos ele bilhetes elo inte-
flor devem ser acompaiihados dc
mais iüiu réis para o porto do Cor-
reio 0 dirigidos nos agentes geraes
Nazarcth & (,'., rua do. Ouvidor
11. 01, caixa n. 817. Teleg. 1,1'S-
VEL e no casa !•'. Guimarães, lio-
•mio, 71, esquina elo beco das Can-
CCilns, caixa do Correio II, 1,273.

ST A N

1 íecuurtj ,,
'- D.viininile
J l.olicngrlii

Kilos
•10

t t t l • i | i t •

il
t»

7

8
•lo

Trlumplio
Divettu ..
Kspolotn .
lliTiides ,

Lc Volla .
Caniella .

51
1.1

:.i
40
40
54•18

so
parco - VELOCIDADE—1.500

metros — Anlinnes du quiilejiicr
paiz — llandicnp — Prêmios: ....
liOOO?, '-ou*! e ;iuí()oü.

N
2-J 5

0
I7
11)

Mnclsle .,
linliln ....
Iloulaugcr
/cllc ....
David ...
Plstitchlo
Ullsa ....

• laCiniMi ,
l.icbe ....

10 Sicilia

11 Frnnclii

Kilos
50¦18
50
51
60
•10
r>o
51)
48
•1!)

•18

»
Ü" paifo — DEnBY.CLUD—1.000

metros — Anlmncs iiiicíoiiiich —
llnuillcap ¦- Prouiiosi 116009, 300$

CAPE' SANTA RITA

0 15*000.

Kncrglen .
Myslorloso
Pllanguolrns
Eülliha.o >. i
Cascalho
Estilete ,

• • • • • i * • * •

Kilos
r.i
53

I t • * * - t I

r.i
00

47
50

li Cimgussú  48
7o parco — (jltANDE PRÊMIO

DR. FRONTIN — 3.-00 metros —
Animacs dc qualquer pai/. — Ta-
bella
3:0009

IX
e lõO-jOOO.

Prêmios: 15:000?,

3''
I.

O maior c mais importante do
Brasil Occiipaiido a melhor si-

tuução da
Avenida Rio Branco

servido por elevadores clcclricos.
Prciiueiicin annuiil de 20.000 clicti-
is Olaria completa, a partir de

lOSOUO.

parco — DEHBY NACIONAL
500 metros — Animacs nacio-

nacs — Tabeliã I — Prêmios: 
112009, 2109 c 3Ü9000.

13
14'Ji

End. Teleg.
MIO Dl"

- AVENÍDA
lANI-Iltí)

mí Munchen
I. IV IjOj CentroPraça Tiradentes n.

HOJE:
R.uiolis, leitão
Cabrito assado,

brasas, cangica, canja
Ostra:, frescas.

Amanhã — Almoço
Mayonnaise de badejo.
Sarrabulho, lingua do

Grande.
Ostras frescas e grande-«da.

Jantar
Pérti á brasileira,

Grande menu.
Preços ao alcance de todos

á brasileira.
sardinha nas

especial.

Rio

I"t

Fnvorito
Jovial ..

Dclphlni
líeyovnva

Hurrnhl
Helvetia

C Hebe

Kilos
08
03

53
01

51

51

l-I
2i'

0

OFFALY 
(illll)O SPANO 
PA.IONAI
enérgica 
mont rose ...;.;.
PA HA NA'
IIATPIN 
OIINATINIIO r,
VOLUPTE' CIIASTJC,
I-ANTO.MA.S 
PONTET GANET ....
monti-: ciiuisTo .;•,
CALEPINO 
JOFFRE 
SULTÃO 
ZlNGARO 

Kilos
05

!

•1' pare,. - ITA.MAHATY — 1.009
Anlmncs dc qualquermetros

paiz -
1:200!j

Hnndicnp — Prêmio
2809 e 309000.

1 1
Í2

2-1

pei-

DINHEIRO
ÍEmprcsta-so sobre jóias, roupas, la-'.< zendas, metacs e tudo ipio represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
T£LEPHONeT072,NOIITE

xÀberto das 7 horas da
manhã às 7 da noite)

J.TlBÊRAL & C.

31
15
ro

Lord Cnuing
Jandyrn 

Sli-nmboli ...
Colonibina .,

i

Dyonéa
Fidalgo

1.7 Bello Angeviue

Kilos
53
•10

52
52
•10
50

10

8 CORNCOI3 
!) HOYAL SCOTC1I

0 PIERROT 
11 MASTROQÜET .

| "PALALAN 
| 12 BATTERY ¦H 13 GOYTACAZ ....
I 11 UUCKLESS ....

15 ON KO 
IO HAMPl-l.ION ...

117 LAüGARD 
8" parco —

1.000 metros
quer paiz —
imos c aiiíooo.

fl Maipú .

12

i
Í5

3-

Idyl ..
Meduza

¦11
r.t
51
51
51
52
55
53
51
55
55
65
51

54
51
55
51
55
51
51
51
55
51

 55
2 DE AGOSTO —

— Animacs dc qual-
Haiidicap — 1:200!?,

Kilos
52

• •.-•  52
 50

DOS
Ss

RIM DO ACRE IN. 81
TELEPHONE 1.404 NORTE

c RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE I.2IO NORTE

( 1 Tj /V^---L»J »v"Á*7m Iam m \1À I * FM >!¦ I ifl I iV*im I

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
Fnlulca i

Pnicn Ilen.
Tal, I03Q-15110 GIORELLI&C Aiiimicin t

II. Uivrailln Ul 'o
Tel. 3760 C.

Importadores de gêneros italianos
fflffltir

ii
Í7

Majestie 
Monte Clirlslo

Malce Muney .
Humilda 

Barcelona .
parco terá

.'."parco — 17 DE SETEMBRO—1.750 metros — Animacs dc emal-'Píer paiz — Handieap — Prêmios:1:500?, 300-? e •15*000.

1 1
f2

%•t ei

Argentino
Pégnso ...,

Nyon .....
Parado ...

Vanderbilt
Jacy 

Kilos
53

• M • I I I,

40
48

40
50

18
O 1

dn tarde,
crclario.

P1U-XOS

lognr ás 12 e

Vi

52
50

50
:io

TINTURARIA RIO BRANCO
20, Avenida Mem de Sá, 29

Casa de primeira ordem

Manda Duscai n roupa e*>, eniiega,'— GRÁTIS — a domicilio.—
Atten.de proniplauicnle aos chamados pelo TELEIMIONE 4.934Central. — Limpa a seccoo terno de easimira, pnr ll$ooo; lava chinii-
camcnlc, sem delormnr nem estragar, o terno por OSuüo, tinge, de quat«
quer cõr, sem romper nem desboiar; passa a ferro as roupas
com perfeição; faz modificações c quacsejuer concertos; col-
loca elebrum do fita do seda ou elo algodão cm fracks, paio-totsecolletes.—Especialidade cm trabalhos cm roupas de senhora.

Preços módicos e trabalho pei-feilo e gap.iiilida

.Manoel Valladão, 2o se-

DAS ENTRADAS
Kntrnda íteral.,
Archibnncnda geralArchibancailn especial com

direito ao eiicillianiento
Os bilhetes supra darão

ingresso ao cavalheiro
e gratuitamente ás se-
nhoras c menores epjc o
acompanharem.

Cavnlleiro
Vehiculos de qualquer na-

turezu, inclusive a en-
trada até dous condu-
ctores 

1S000
25000

5Ç00O

2$000

25000
.Nao serão pagos os programmas

publicados sem autorisação. —
Apollinario G. de Carvalho, the-
soureiro.

Cornppa-se
qualquer quaiiticlaile ile jóias velhas

com ou som pejras, cie qualquer valer e
cautelas ilo «Monte de .Soecorro»; paga-setem, na rua Gonçalves Dias n. 117.

Joalheria Valentim
Telephone 901 Central

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unliolino, as

unli.is adquirem um linda lirillio c ex-
ccllenlc cor rosada, que nfio dofapparece,
ainda mesmo depois de lavar as mãos
diversas vezes. Um vidro, l$i.00. He-
mette-se pelo Correio por í$000. Na*A' Garrafa Grande,» rua Uiugnavana
n. 00.

Pó ie arroz DORA
Medicinal, .-ulherente e per-

lumado. Lua s^ooc.
Perfumaria irlando Pangol

CAI1PESTRE
Ourives 37

Telep. 3.6(5(5 Norte
Amanhã ao almoço :

Sarrabulho á portugueza.
Mayonnaise de badejo.

¦\o jantar:
arroz ao molhoI

pardo.
Creme dV.spargos.
Além dos pratos do

menu é variadissimo.
Todos os dias ostras

canja e papas.
Boas peixadas e bacalhoadas
PREÇOS DO COSTUME

dia

cruas,

Não ha quem negue
que saber falar mais tle um
idioma ú de grande vantagem
para vencer na vida.

O Curso .Normal de Preparatórios, jámuito conhecido pela pontualidade, assi-duidade e competência de seus professo-res, inicia actiialmcnte ò seu curso praticodc línguas vivas: Francez", Inielcz ou Alie-mão, lecionado por professores dessas
nacionalidades o a preços rcciuzidissi-
mos: 1O5O00 por idioma. Aulas diur-nas c nocttirnas. Informações na sededo curso, ÜIIÜCUAYANA N. 30, '2- 

andar,de 10 horas em elianle.

mm ia 11a
A ÁGUIA DE .OURO, ICO. Ouvidor,

recebeu uma collecção vuriaiíissima do
roupas para meninos e meninas, csljlo
americano, muito ! praticas c elegantes,
ejue expõe á venda a preços excepcio-
nalmente vantajosos.
AVKNTAiiS de percale, desde...
CAJIISOLAS de percalo ¦-.VESTIDIMIOS com calça, desde.
COSTUMES para menino, destío.
\ESTID0S nanzouck lino, desde.

1$000
2» 00
3$50J
3$r.oo

101000

Efípccialidddc cm vinhos: lioiiieni, Ncbioto, Grignolino c
Capri branco. Vinho Chionli cm caixa, diversas marcas

ffifflK —
Variado soitimento dc massas alimcnticias fabricadas por

systcnias os mais modernos c aperfeiçoados.
Talharins com ovos frescos ás quintas-feiras, sabbados e

domingos, no armazém a rua Lavradio 18 e 20. Teleplionc
3.736 Central.

Massinhas glutinadas com ovos, em caixinhas dc diversos
tamanhos, recommendavcis como optimo alimento das cie»
ancas c convalescentcs.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM CATALOGO

A Notre Dome de Paris
GRANDE VEIDA com

o desconto de 2o *j.
Em todas as mercadorias

SOCIEDADt RIO GRANDtNSE DE SORTtIOS"CLUB PARISIKNSR"
FUNDADA EM Jí>12

Capital realisado Rs. 3oo:ooo5iOOO
(Autorisado a funecionar cm toda a Republica)

Banqueiro*: BANCO DO COMMERCIO DG PORTO ALE-
GRE C BANCO PELOl ENSIl

SEDE —PORTO ALEGRE
Sorteios Meusqes-** Contribuição 10$000

PEÇAM PROFECTOS
Rua dá Quitanda n. 107.» V andar

RIO DE JANEIRO
AGENTES — Acceitam-se, desde que

boas referencias e lianças.
apresentem

Oursos para a SBCiLA
Directorcs Francisco F.

D.
Mendes Vianna (inspector escolar)
Rachel de Moura

Proleísores: F. Vianna, Dr. lndalcciode Aguiar, lil) Rachel dc Moura, Luiza Azambuja
V. Ferreira, Adelia Mariano, Anlonletla Ilarreto, Alice Ferreira, Maria ilaGlmiii de
Moura Diniz e Arinda Sobral.Matricula das I ás 5.—30.IIÜA GONÇALVES DIA S,;iu

f Uiuce>

adquirida ou hercdilaria em todas as
irianifesliiçOcs. Rlieunmlismo, Ecze-
ma*, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares o ósseas, Dores ele cabeça no-
clurnas, eto. ç todas doenças rcsul-
tantes de impurezas do sangue, eu-

ram-so infallivelmenlc com o
•e-uo-com nm só frasco faz dcsanpareccr qualquer manifestação.

colher após as refeições. Lm todas as plutrmacias.

ililis m
Uma

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. i>!)-l --- Central

A FIDALGA
Restaurant onde se reúnem as nielliorçs fiunilins. Rigorosa escolha feila dia-rianicnte, em carnes, caças e legumes.

Vinhos, importaçào de marcas exclusivasda casa. Preços módicos.
RUA S. JOSÉ", 81 - Tclep. 4,513 C.

TOSSE
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquertosse, antiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias

ROUPA BRANCA
comprada na FABRICA CARIOCA é uma prova de
bom gosto e economia; uma visita a esta fabrica ésèni-
pre lucrativa—casa de toda confiança—exposição todos
os dias até ás ío horas da noite -- preços marcados -'-*

22 RUA DA CARIOCA
(Próximo ao Mercado de Flores)

22

Professora de cdrte
Haliilila ii cortar por escala geométrica* pratica qualquer modelo, inclusive lail-

lem-, cm poucas lições
Também corla moldes sob medida c

podem ser em fazendas, alinhavados e
jrovados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana MO r andar
•^ TEL. 3.573 NORTE
X

ffl! ío Jordão"
IndicaçCcs seienlifleas sobre o local,

«u valor e sua udnilação a indivíduos
enfraquecidos, ou a tuberculosos.

Dr. von Dollingor da Graça; 5lcm dcSa 10(sobr)ás 3 li-.Tcleph. -1.810

THEATRO RECREIO

/• NAFÉ 4
€delangrenier||
\*> CONTRAI ^5#
Ifç. T088E, 0EFLUX0, Jl

jÈt&s, BR0HCKITE ^-^ffl

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Thcopliilo Ottoni n. 34

TUBERCULOSE
O mais moderno espeeifi.-o que cura 6

o STENOLI.NO, receilado c admirado pelasnotabilidades médicas do paia c da Eu-
ropa. Cicatriza os pulmões, mala os mi-
crobios, dá vida e saude ás pessoas fra-
cas, anêmicas, djspepticas. neurasthcni-
cas e fortalece os nervos, dando o vigor
da mocidade, Drogaria Granado & Filhos,
rua Urugimynna, 91. Vidro 5$; pelo cor-
reio, 7$50ü. Centenas de atteslados!

iÊffi^Bammm ^ Wl '•¦?;« tBB I VI I Wk m fS

;",:,-' PREÇOPDí 1-VÍpRO 'Fir.U0g0P0,
VEhDE-SE EI^l ¦^TOPÁS^ AS PMÂ^AOIA5-V

OEPOSITOS" :PRIf}flPAf-S. DH0MRIA PACHECO.^ W¥táMM

^^^¦^^¦^•ife

VERDADEIRAS
TELHAS «A3BE5T0
ITTIlWflf
fJORôeAlIARD
Ourived.lISt-RIO-J

Telep tone .Noite !l."j.'

CORAÇÃO
Moléstias desse orgam, com

cansaços, accessos, falta de ar,
dores do lado esquerdo, pés in-
cbados, palpitaçõcs, dcsappare-
cem com o-Cardiogenol,

Importantes- curas. Drogaria
Granado & filhos, Rua Uru-
guyana, 9.1.

t«KiiLaüaustiiigaiifflaaaiit^^

Mme» André
Ateliér dc costura. Fazem-

se vestidos na ultima moda
com perfeição e a preços mo-
dicos.

Rua da Carioca n. 43, r an-
dar. Rio de Janeiro. 

'

Qual o seu destino ?
^^-^B&m^iÊaaMismmmmÈmmmmsmmÊiamtammmm , n -ii-Mnmw»«M*rr,w-ir'inr*n*rM*«rin*T'iWii ir nu *¦» um

GRANDE TEKKErNO NA
CIDADE

Em centro industrial
Próprio para qualquer esta-

belecimento fabril industrial.
1 Vende-se. Informações A caixa

postal n. 663, a A. F.

Que cores deve preferir?
Qua| a pedra que deve usar em seu anel ?
Qual santo vos acompanha para que possaes pedir-lhea sua protecção ?

< Como corrigir as correntes de defeitos que são contra-nos á vossa estreita, si ignoraês qual seja esta?
O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomante;

mas neste caso o dispéndio 6 fatal.
Nós estamos habilitadíssimos a fornecer-vos o vosso horóscopo, sem dispéndiode um real e basta que nos escreva, acompanhando- um enveloppe com o vossoendereço, franqueado a

R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
indicando-nos o mez do vosso nascimento» sóinenlc, e, pela volta do correio, esta-reis scientes dos meios indispensáveis para alcançai- uma vida prospera c feliz.

Não guarde para amanhã, que será tarde.
ESCREVA-NOS HOJE MESMO.

Gruta Bahiana
Domingo: peru, vatapá, ca-

rnrú, moqueca, zorô e sa-
rapatel. Esta casa é especial em
pitéos á bahiana.
Praça Tiradentes o, 71

Companhia ALKXANDUl
HOJE-Sabunã

AZEVBDp
dc agosto—HOJE

9 3/-tA's 7 !)/.{
ESPECTACÜI.OS POU SESSÕES

Estréa ela companhia neste thcutro
Primeira representação da comedia

cm tios actos, de A. CAPÜS, tradu-
cção de JOÃO 1.17.0

LINDA
FINCCIONARU

Protagoni.vtu,CIlE.MILDAD'OLIVEinA
1" e í!» actos, cm Prcssigny-sur-

L' ire—3" acto.cm Paris—Aclualidade.
« Mise-en-scíiiie » do aclor JoãoBarbosa. Mobiliário i)a elegante MAR-

CEfíAllIA BIUSILEIIIA.
Amanhã, o matinéc t Js 2 i/2;

asonío o ás 7 3/1 e 9 3/1—A LINDA
lü.NlCIO.YUlll. f

PREÇOS DO COSTUME f

THEATRO APOLLO

Aos Srs. Professores
PubSicos

Recomnienda-se o cxcellente livro de
leitura CONTOS MORAES e CÍVICOS DO
BRASIL, de C. Góes, mandado adoplar
nas aulas primarias pela Direct. de Inslr.
Municipal,

Na livraria Alves, carton, illuslr. com
fj pafis. 3$000.

Gran bar e rotissene
PROGRESSE

44; Largo S. Francisco de Paula, 44
Telephone 3.8M-Nortò

Amanhã ao almoço :
Mayonnaise de salmão.
Caldo verde á Villa Iteal. -
.Sarrabulho ;'i Mlnliola.
Capão ao molho. Ostras.

Ao jantar — Suecesso!!
Sopa de cremo com espargos.
Peru á brasileira.
Badajctes á lagúinho.
Val-aux-vents, üulliiíln.

Ostras frescas
Excellentes vinhos

Americanos
Vendem-se baratissimos, de

todos os tamanhos, facilitando-
se a forma de pagamento-

Rua Frei Caneca, 7. Proxi-
mo ao campo de Sant'Anna.

DELICIOSA BEBIDA

>o«rtaS^ W$r

CATARMOS DA BEX'QA
liiin moloiltn nlmii i>riiirl|iiii*

liu-illi- 111 iu::iMiiir, eelii-iiiii. O dnflild
li 111 ilim-i fiiilc-, 1111 IiiiI.mi vmiln-;
urina rroquonUm.nl. com «JAr «
niiii iirlnn oncorra liuinorrii vincos
Mis; c-.lú iilli-r.ieln, ns vckc-í li 111
muita feltre, Ainiita lliainnb, coni|i
um oxcollonto rriiieiliii cunlr.i «'«tj*
niolchlln, ele leuiuir l-eriilas iflis-
BOiieln «le- Torobcnllnn (.irrluii.

(Iiiiii líffelto, ar. I*t>rolnH d'EiMn»
Oln ele- TeTcliciilliiu Cli-rlun lm-tiim
pnrn curar ruiililcniriiU', NCKura-
monto f nem uliuln, os ciilnrrlui*
du lirxlK.i, por mais nntli'0.1 «|iie
sejoin e- por mais rolie-lelcN n quaUejiier outrn rcineello. Por luso, «
Aciiile-iiilu di- Mnliiiiia ele Pau;,
lovo n poito npprovnr n |iri>crss<>
(lu ')l-i-|)iinii;ào (losto iiiiilicauieiiHi.
ei (|UÒ c ile' Miliiiln Vlllor liara rc*
e-iiininciiilul-o n i-unfiaiica deis
«Ineiilcs. A' VCUdfl e'in todas ai
pliiiriiinuliis,

P. S. — Pnrn evitai' loiln i-einfin
silo, lui.in ciiiiliiiin cm t'xl(,'lr i|ii<
o envolucrn li-iilin 11 cneltíeco ili
Inliorntorioi Mnloon I.. i-Míiu-í
10, rue Jncob, Paris.

.ir.mi: Anuiniii, iluunsas i|n
iiiunago e iiiuii-siiiis próprias
m Senhoras, — Agonieis goraes:

' los Cruz 4- Comp- — Kun 7
Sniomhron. 81, — Einfrciilo

- nnRON.

CA13EL.L0S BRA»€OS
LTsae brilliaiuina «Trium-

pho» para aca.stanhal-os. Fras-
se nas seguintes
Bazin, Nunes,

Postal, Garrafa Grande,

co j!p. Vende
perluniarias:
Casa
Cirio,
i.opes;
Barccllos.

Herniann*
Nictherov

Perfumaria
drogariajy.i

Perolina Esmalte-l'™'
prepaniilo quo adquire e censciva a bcl-
h-/a da pcllo, appnivadii pelo Instituto do
Jlellc/ii, ile Paris, prainlauo na Exposição
ila Miliuiu. Preço HÇ0II0. PO' OU AHIlOZ
PHItOI.IMA, suave o cmbellczaelor. Preço
l«000. Kxijam estes pioparadòs, i venda
cm tildas as pcrluniiiriiis c no deposito
Insto c de outros preparados, 4 rua Sele

1I11 Setembro li, ÍÜ9, sobrado.
Vciulc-sc na Garrafa Grande

LOTEÍ?IA
DE

PAULO
'. laranliela pelo governo

Estado
dO

Terça-tciva, 8 do corrente

3o:oooiooo
Por 2 $2 5 o

; Sexta-feira, 11 do corrente

20:000$000
Por líp6co

Bilhetes á venda em iodas at
casas lotericas.

fte&taarant Leão deQsire

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Casa especial de peixadas á babianâ,
o pitéos a piirtugueza.

Ilnjc ao jantar:
Cord, irinho au Gratiii,
Cabrito ao mollio Madeira.

iVinaiihã uo almoço :
Grimadines a Ia Suisse.

Ao jantai-:
la-aiigo á minluiln.
líi-iià' a brasileira.
Vinhos deliciosos c preços marcados

no caidiipio.
Avenida Rio Branco 11. i83

(.limlo ao Trianon)
Aberto até 1 hora da noite

Leitura Portugueza
Aprenile-so a ler em 30 lii.-ões (Je

meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poeta lyrico .Iorio ele Deus. Von-
títile e memória, o todos aprendem eni
:K) lições, homens, senhoras e creanças.
Hxplicudores: Santos llraga o Violeta
Brasa. S. José oi.

NBURASTÍ1ÉNIA
O llomalogonol do Alfredo dcCarviiiliu é o único quo cura estaterrível moléstia; ininunei-os atlcs-

Lados.
A venda nas boas pliarnmcias c

drogarias do Hio e elos Kstados.
Deposito: - 10, Rua 1« dc Marco.— Ilio;

Empresa JOSÉ" LOCUEIIIO
Companhia do Poi-tlieama de Lisboa

HOJeIAs 9 314A's 7 3j4.
0 melhor espectaculo da época

Uma revista nacional cujo exilo Ibi con
ii imprensa e pelocapital

stalado por toila
publico desta

1I9 aba a pai

CYCLO THEAlllAL BRASILEIÚO

Original de BASTOS TIGnE.REGO BA II-ROS e CARLOS BITTENCOURT, musicade Ll"Z JÚNIOR.
Canções finíssimas pela eximia cou-

pletisla mexicana ROSITA RODRIGUEZ,
Suecesso colossal de Ignacio Peixoto

Filomena Lima, Palmyia Torres, Olliel.o
de Cancibo e Corte Real, em variados
papeis.

Brilhante exilo de toda a companhia
Amanhã,

A PÁTRIA.
/ 1 ': 

(

iitiiiõc
0 Ü/-I—STA* SALVA

Companhia VITALB

HOJE HOJE
Á'g 8 3/1

Sétima recita de assi{*nalui'a
Estréa da prima-donna MARIA LUIZA

GIOA.NA e Uo actor cômico
ALFREDO DE TORRE

Primeira representação da celebre
opereta do I". SUPPE'

BOCCACIO
Protagonista, GIÜLIETTA CESTI
Toma parte toda a companhia

Bilhetes á venda alé ás
na agencia do 4 Jornal do

"> horas,
Brasil i.

Amanhã—Dous grandiosos espe-
ctacillos: « matinéc 1 as 2 í/2; 1 soi-
réc u iis 8 3/1.

DOGABAKET RESTAURANT

Clab dos Politieos
1

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dciltis"ta pela Faculdade ele Medicina do Riude Janeiro, com longa pratica. Trabá«lhos garantidos. Consultas diariamentó.
nsnílorin, rua ela Quitanda 11. 18.

mais chice elegante dos cabarets
NA RUA DO PASSEIO 78

do Rio

» dcA's 21 horas em ponto, Imje e todas as noites, a mais completa « Iroupeartistas vindos expressamente.
Cabaretier: Barytono Sr. FRANCO MAGLIAN!.
NINETE DUVAL, diseuse-LA BELLA PORTENA

coupletista — GIOCONDA, italo-argentina — AIARCELLECHUDERONI, excêntrica—EMA NICOLINI, cançonetista-FLnnoi ÍVá?T&?^vZa"~ÈA,,M1F,L:AGRíTA' bailcs orientaes— PURA JENLL1Y, estrella hespanliola—A NENETTFchanteuse mignone. ' '
Suecesso ela orcheslra do Iziganos do professor PICKMINNda rua do Tasseio). (a melhor

v \Z^tJÍ°^üíl S„C.í!?(n* fá "",.5.°F,urs(!(l? *•»*-*» com brindes do
M0LLNAB-T0d°3 

CSlCS a,'ÍStnS £S° C°1,lra,1U,°3 
?!fW« PÃRISH

A cozinha internacional do Club lem justamente chamado
publico elegante, por ser a que serve as melhores ceias do Rio

ARTE..., ELEGÂNCIA..., BELLEZA... MUSICA

* atleuçò

FLORES

«o

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia de sessões doEden-Thcatro, ele Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
HOJEZ=HOJE

Duas sessões—A's 7 3/1 è 0 3/-1Um elos mais retumbantes êxitos do
thealro porluguez3»e -l» representações da revistaem dous actos, sete quaelros e duasapolhcoses

GlBI 111
Toma parte toda a companhiaBrilhantes corporações do coros eelo baile. Deslumbrantes scenarios.Luxuoso guarda-roupa

Bilhetes"~ü vcmla na bilhe-teria iln theatro. Preços-. Frizas e ca-marotos de 1*, 15$; camarotes dc2",10$ jcadoiras de 1», 3$ ; ditas do 2»,2| -, galerias numcraelas, H500; en-Irada geral, 1J000.
Amanhã, - maliuce í ás 2 1/2.

CLUB DOS B0HE8VII0S
«UA 1)0 PASSEIO; 54

RESTAURANT iTcABARET
GRANDES ESTRÉAS

I.AFOLLETV.NA, cançonetista excêntricaitaliana a transformação,
AS VIOLETAS, duotlistas e fadistas

portuguezes.
Mme. LEA DE5CIIAMPS.

Hoje e todas as noites, « seriróe chie »dirigida pela sympalhica caliarétière

LAURA DE SADB
Suecesso de

6LIHE & WHETftfEY
Sxcenn'!???i ••"«¦"-rinos americanos
flnic. nll.DA.
SCZA.VNE MUGÜET
Mme. 1-ANNV nOLLIN.ARI.EHE LA POIPEE.
Orcliestra do tiiganos-«JlesgednlSa ».
Brevemente—Novos debuts,

EmpresajPaschoai Segrelo
CINEMA-THEATRO S. J0SÔ

Companliia Molasso
Dramas, comédias, musica c grande*bailados.—Director da orcheslra MAUS-TRO MANELLA.

a primeira bailarinaDa ipial faz parleANA líREMSER.
HOJE ESTRE'.\ — HOJE
com o drama mímico nn um ai to e dous
Mineiros de G MOLASSO, musica doma-c-tio HENRY IIOITMANX

LA PETITTE GOSSg
As se soes principiarão sumpro |ic!a

çxhibição do ílilms» das mais i-eputadas
tabricas.

is populares
dro, Cailfs

A's 7, 8 3[4 b 10 l|2- Preç
Nos theatros S. Jo.-i'-, S. P

Come- e Maison Moderno, I
tmée «os domingos, ás 2 \ç.

s s.

?3Mrs£"~\Z'. 
'^^'m^^rprt *v^r^a£;j


