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LGIÂR AO IU SENSO!

SOFFRER EM FAVOR DO VICIO!
A PROPÓSITO DA NOSSA SITUAÇÃO

FINANCEIRA
.teserções formuladas em discurso ijlie pro-

nuiieiou na Liga do Commercio, c de quea imprensa não deu sinão apressados resu-
mos, fizeram-vos pedir uo Sr. Dr. Vieira
Souto a gentileza dc explanar mais larga-
mente o seu pensamento em entrevista a
ser publicada nesta folha. Essas asserçjcs
diziam respeito à nossa delicada situação
financeira, aos remédios indicados ptira
c.ural-a e tombem a uma questão que lemos
procurado esclarecer por julgal-a de arando
importância, sob todos os pontos dc. vista —
u regulamentação do jogo. Pedimos para as
palavras do Sr. Dr. Vieira Souto, cuja au-
lat idade no assumpto c indiscutível, toda a
atlcncão do publico, dos congressistas e do
governo, porque cilas encerram, uma aigu-
men lação irrespondível. Cremos que o mo-
mento não e para scnlimenlaes dissertações
sobre lheorias mais ou menos vãs, mas pura
uma acção prompla, enérgica, decisiva,

Eis as palavras que nos confiou o Sr. Dr.
Vieira Souto:

— Xa ultima sessão da Liga do Coinmcr.-
fio, obedecendo á indicação (me ali fizeram
vários sócios, para que manifestasse a mi-
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0 Sr. Dr. Vieira Souto
nua opinião sobre o assumpto que s* dis-
cutin, discorri principalmente acerca dos
inconvenientes do projectado imposto d3
transportes ou de circulação, e o da exces-
siva aggravação dc 25 "l" da quota ouro dos
direitos aduaneiros. Mas, depois de feita a
jritiea desses dous projectos, mostrando os
máos effeilos que a sua adopção trará A
JConomia nacional, a sua improporcionali-
dade c a injustiça com que ellcs irão gra-
var certas ciasses trabalhadoras, especial-
mente o commercio, já tão onerado pela
crise c pela pesada tributação a que está
sujeito, declarei que discordava dos que opi-
nani que melhor será que o orçamento para
1917 seja votado com "déficit", adiando-se
para mais tarde a solução dos embaraços
financeiros do paiz. Protelar ou ladear dif-
ficuldades do Thesouro nunca foi veneel-as
e sempre deu em resu liado aggraval-as. Si
ao rosário de avultados "deficils" do ulti-
mo dcccnnio, que nos conduziram a esta rui-
nosa situação, juntarmos mais um, para o
exercício de 1917, serão deploráveis os re-
soltados moraes e materiacs. Poder-sc-á
snppor quê os legisladores e estadistas bra-
sileiros não lêm coragem, patriotismo e ca-
paridade para enfrentar uma phase penosadas nossas finanças, ou dir-se-á quç clles
parecem ignorar que a suecessão dos "defi-
cils"- nniiiquilam o credito publico: no exte-
rior, afugentando a vinda dc capitães estran-
gciros; no interior, rebaixando a um nível
iufimo a cotação dos títulos da divida pu-
blica. Aliás o commercio não tiraria pro-
veito de semelhante adiamento, porque no
anno próximo os encargos do Thesouro se-
viam ainda maiores e maiores seriam, por-
tanto, os novos tributos, que o Congresso se
veria obrigado a exigir dos contrilftiintcs.
Para o commercio e para Iodas as classes
produetoras do paiz será sempre dc grande
vantagem que os balanços dos exercícios
financeiros se fechem equilibrados, uma
vez (pie a quadra actnal náo permittiria en-
ccrral-os com saldos. Embora sejam diffe-
rentes o dominio da economia e o das fi-
panças, ha entre os dous uma afinidade tão
intima, que as crises econômicas reper-
cutem infallivelmenle sobre as condições
financeiras do paiz, como asifinanças cm
mina prejudicam infallivclmente a sua
prosperidade econômica.

Foi por assim pensar que eu disse na
Liga (pie, si se verificar uma insuffieiencia
real das rendas prováveis para cobrir as des-
pisas necessárias do exercício de 1917, es-
lava cerlo (pie o commercio, que tantas e
lão manifestas provas tem. dado ultima-
incute dc calma, paciência e abnegação, sup-
tmrtaria ainda resignadamente mais alguma
sobrecarga tributaria, desde que esla não
recaísse exclusivamente ou, principalmente
lohic o coinmercio, o que seria uma iniqüi-
dade. Não é só o commercio que usufruo
as vantagens da manutenção dos serviços
públicos, nem foi elle que, por acto seu, pro-
vocou a crise financeira. Posto que sejam
relativamente poucos os culpados da peno-
ria do Thesouro, agora que essa penúria af-
feda a dignidade e a honra da nação, Iodos
(levem contribuii* liara que a situação se
normalise.

Mas, chegado a esle ponto do meu dis-
curso, eu achei que não devia parar abi.
já para (pie se não dissesse mais uma vez
que a critica c fácil e a arte difficil, já
para corresponder a um appello do general
Serzcdcllo Corrêa, que, ao terminar o seu
discurso, pedira a Iodos os presentes que
suggcrissem a idéa de outros tributos ca-
pazes de substituírem com vantagem á pro-
jectada elevação dc '10 para 65 0|° da quota
em ouro dos direitos aduaneiros. E foi as-

im que lembrei para o caso os impostos
dc consumo, que recaem sobre _ vícios: o
fumo, as bebidas alcoólicas e o jogo. Bem
sei t|ii(.- mesmo esses tributos não estão isen-
tos, cm absoluto, de qualquer inconveniente
e censura. Para o contribuinte não ha im-
posto bom: o que ha são impostos mais ou
menos máos, não sendo raro encontrar-se
um contribuinte para (piem o imposto me-
nos jnáo é somente aquelle que passa dis-
Inibido pela sua porta c se harafusta pela
poria do visinho. Mas, lendo cm visto que
" nosso paiz já eslá bastante tributado e
que as necessidades do Thesouro são pre-
mentes, immcdiaias, não ha duvida que os
melhores impostos para o caso actual ao

Brasil serão os (pie satisfizerem as condi-
ções de generalidade e prompta c fácil ar-recadaçáo, provocando menos sensibilidade
no contribuinte c menos queixos juslifi-eadns. Ora, só os impostos dc consumo pre-enchem lacs requisitos, e, por isso, a ellcs
tem invariavelmente recorrido uns suas
maiores aperturas financeiras: a Inglaterra,
sob o governo de 1'itt, durante a guerra com
a França; os Estados Unidos, depois dn
guerra dc separação; a Itália, após a guerracom a Áustria, em 18(jli; o .Japão, para co-
brir parle das despesas da guerra com a Uns-sia, c agora mesmo os paizes empenhados
na conflagração curopéa. Por toda a parlea experiência tem demonstrado que, esco-
lhendo-se os artigos, os impostos de consumosão os únicos cuja renda para o Tliesouro
6 garantida, cuja arrecadação náo c dispen-
diosa c cuja progressão não decresee nem
pára sinão temporariamente, cm períodosmuito curtos, para recomeçar logo a crescer.

.Mas, si as necessidades do fisco obriga-
rem o Congresso a taxar gêneros dc grandeconsumo, a razão, o sentimento de íiuma-
nidade c os próprios interesses fiscaes acon-
selham a não fazer recair a taxação sobre
gêneros dc alimentação e outras subsisten-
cias, nesta época dc vida tão cara e tão pe-
nosa para as classes menos abastadas da so-
eiedade, preferindo-se tributar com mais
força artigos que correspondem a vicios, que
náo conduzem o consumidor a privações do
essencial c, ao contrario, só poderão pro-
duzir o melhoramento physlco, intclleclual
e moral dos que se abs ti verem de consumir
os artigos taxados, para escapar ao paga-
mento das taxas estabelecidas.

Os impostos sobre o fumo, as bebidas ai-
coolicas, as cartas de jogar c mesmo sobre
o próprio jogo, satisfazem á Moral c á Iíy-
giene e são impostos que se podem consi-
derar dc pagamento facultativo, pois que
não correspondem a necessidades naturaes e
sérias da vida do homem e sim a neces-
sidades nocivas á sua saude e á sua bolsa.
Todo o indivíduo tem a faculdade dc re-
duzir ou abolir os seus vicios. Os mais
abastados, que o não fizerem, demonstrarão
que o imposto não lhes é penoso: os pobres,
si continuarem viciosos, perderão o direito
de queixar-se porque diz o rifão que quem
é pobre não tem vicios.

No Brasil tem-se tributado fortemente ar-
tigos de primeira necessidade e ainda ha
quem queira tributar o assucar, a carne
secca e outros gêneros alimentícios, ao passo
que se dispensa uma larga proteeção ás be-
bidas alcoólicas nacionaes e ao fumo, ta-
xando-os com muito mais brandura do que
na maioria das outras nações, como, por
exemplo, a Inglaterra, a França, a Itália, a
Hespanha, Portugal, etc. Na França, esses
dous impostos renderam em 19013 a somma
de 709 milhões de francos, ou cerca de me-
tade de todos os impostos dc consumo rc-
unidos, tendo sido o produeto do imposto
do fumo de -159 milhões, em uma despesa
de 89, o que dá um produeto liquido de
370 milhões de francos. Isto significa (pie
o valor desse imposto excede dc 400 Q|° ao
custo da mercadoria.

E' cerlo (pie tamanha prodnclividadc só
se obtém pelo monopólio do listado, que
não pódc ser adoptado no Brasil; mas, en-
tre o rigor dessa taxação e a brandura da
que vigora no nosso paiz, onde o imposto
sobre o fumo não excede, em média, de
10 "1° do cuslo de fabricação, vae uma enor-
me distancia. E' uma incoherencia fia-
grante taxar o phospboro com 20 réis por
caixinha, que representa 100 °j° do custo
desse artigo necessário a vários usos domes-
ticos, e tributar egualmenle com 20 réis
um maço de cigarros como estes que eu
fumo e que compro a 300 réis.

Quanto ao jogo, a França retira annual-
mente mais de 100 milhões de francos dos
impostos sobre cartas dc jogar, poules de
prados de corridas e quota dos cassinos de
jogo permitüdos nas estações de águas. Não
me objcelem que o nosso Código Penal man-
da punir o jogo. Desde que se permittem
diariamente as loterias nesía capital e em
vários Estados, com proveito para o fisco;
desde que temos um imposto dc consumo so-
bre cartas de jogar e cobramos direitos
aduaneiros sobre a importação de roletas
e outros instrumentos que só podem servir
para jogos de azar; emfim, desde que as
autoridades declaram que lhes é impossível
anniquilar o jogo do bicho e outros que
campèam impunemente por toda a parte,
ha manifesta contradicção cm impugnar a
regulamentação e taxação de todos os jo-
gos de azar, quando essa medida permUUria
a fiscalisação, (pie não pôde ser exercida
efficazmente, sobre o jogo clandestino, e
quando de semelhante taxação resultaria
uma avaliada renda para cobrir a despesa
que o Estado faz com a manutenção dos
cárceres, onde se alojam os criminosos que
o próprio jogo e o abuso do álcool mulii-
plicam, dia a dia, em rápida progressão.
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A poss© de nm
acadêmico poríiifues
LISBOA, 14 (A. A.) — O Sr. Souza Cosia

tomará boje posse da sua cadeira na Aca-
demia dc Sciencias de Lisboa, lendo nessa
oceasião uma memória sobre "autos pas-
loris".

A sessão será solemne .e para 
"assislil-a

foram convidadas as maiores personalidades
do inundo social porl.ugúcz.

Morre mais um "immor-
tal" francez

PAB1S, 11 — Falleccu o marquez de Se-
gur, membro da Academia Franceza.

Foi assim, como sempre aliás, (pie a Ha-
vas nos annunciou a morte, hoje, em Paris,
do historiador francez marquez de Segur.
Pjerrc de Segur nasceu na capital franceza
cm 1853 e, como seu pae, também marquez,
Analolio dc Segur, conselheiro de Estado e
prefeito dc Haule-Marne (1823-1902), desde
tedo se deu ao cultivo das bcllas letras, fa-
zeiido-se conhecer em breve, por numerosas
obras de valor, algumas das quaes foram
premiadas pela Academia Franceza. Entre
estas obras, podem ser citadas: "La Derniére
des Conde" (18991, "Lc marechal de Segur"
(1893), "Lc Royaume de Ia rue Saint-IIono-
ré" (1897), "Tapissier de Notre Danic"
(1900), "Gens d'aulrefois" (1903) e "Mlle.
Lespinasso" (190(i). A Academia, que vinha
reconhecendo daquella forma o talento e o
trabalho do marquez de Segur, acabou por
elcgel-o seu membro, recebendo-o com sym-
pathia e estima. O illustre historiador fran-
tez morreu com 88 annos de edadev
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Novos suecessos
dos russos c francezes

NA FRENTE OCCIDENTAL
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Na região do Somme, os francezes
avançam sobre Combles e apode-
ram-se de metade dc Maurepas —
No sector de Verdun, o bombardeio
habitual — O ultimo communicado
official — Os resultados do «raid»

francez contra Metz
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A linha de batalha (o traço mais negro)'
anglo-franceza, ao norte do Somme, on-
de a luta é mais intensa. Pôde-se consta-
tur por este mappa qual o avanço dos
francezes e inglezes sobre Péronne c

Combles
LONDRES, 11 (A NOITE) — Nada houve de

extraordinário na frento inglcza na Picardia,
salvo o bombardeio habitual e pequenos reco-
nhecimentos dos allemães, immediatamente
rcpcllidos.

Na frente franceza, prosegue o avanço das
tropas da Republica na direcção dc Combles.
Os francezes oecupam já quasi metade da ai-
deia dc Maurepas.

Tem havido grande actividado aérea.
PARIS, lt (A NOITE) — Na frente do Som-

me, salvo os contra-ataques dos allemães en-
tre Maurepas e o bosque dc Hem, nada houve
extraordinário. A nossa artilharia do grosso
calibro está bombardeando activamente as
posições allemãs deante dè Péronne.

Na frente de Verdun apenas o canhoneio ha-
bltüal.

PARIS, 14 (Havas) — Communicado offi-
eial:"Ao. norte do Sommey nenhuma acçúo iní-
miga. Pro"gredimos nas vertentes da cota 109.
O canhoneio continua a suéste de Maurepas.
Nos scctorcs-ile Barleux e Chauhnes, os nos-
sos tiros de barragem e as granadas inutili-
saram ao sul do Avocourt um forle ataque
inimigo contra as nossas linhas. -

Na margem direita do Mosa, bombardeio in-
termittente. Nos outros pontos da linha de
frente, reinou relativa calma.

Uma peça inimiga de grande alcance, lan-
çou quatro obuzes na direcção de Nancy."

LONDP.ES, 14 (A. A.) — Confirma-se a
noticia dc terem os ataques dos aviadores
francezes á linha ferroviária de Melz-Sablons,
causado gravíssimos damnos, revolvendo o
leito dn estrada c destruindo a estação e parte
dos quartéis de Metz.
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A OFFENSIVA RUSSA

Os exércitos moscovitas proseguenli
com êxito no seu avanço na região
do Dniester e ao norte da Volhynia
— Continuam) a ser feitos muitos pri-
sioneiros e capturado muito mate-
rial bellico — A batalha de Stokhod
e o máo tempo — O ultimo commu-

nicado official

LONDRES, 14 (A NOITE) — A offcnsiva
russa continua a desenvolver-se com o maior,
suecesso na região do Dniester ao norte da
Galicia.

Os russos oecuparam as cidades de Ezerua,
Todgaicy e Mariampol e numerosas aldeias vi-
sinhas, fazendo alguns milhares de prisionef-
ros. Foram também capturadas grandes quan-
tidades dc material bellico, principalmente ar-
tilhariá.

O exercito do general Schcrbachew aprisio-
nou, durante a ultima semana, 1.263 officiaes
e 55.158 soldados e tomou ao inimigo 55 ca-
nhõcB, 211 metralhadoras o nove grandes por-
tetros próprios para a defesa das trincheiras*.

A batalha do Stokhod prosegue. Mas o mao
tempo tem difficultado muito aa operações.

O major-aviador Krutcn atacou um "Taube",
que lançava bombas sobre NeBvij, derruban-
do-o. O apparelho caiu e os seus passageiros,
que estavam feridos, foram feitos prisronei-
ros.

PETROGRADO, 14 (Official) (Havas) - No
Sereth superior, o exercito do gcenral Síikha-
roff desenvolveu os suecessos anleriorei, cx-
pulsando o inimigo de uma série de posições
fortificadas e attingindo a linha das aldeias
de Zvyjen, Oleuv, Bzovina c- Bialkovec. A
nossa travessia do Stripa obrigou o inimigo a
abandonar todas as posições que oecupava
nessa região.

As tropas do general Scherbatchoff captura-
ram Ezèrna e continuam a avançar para oéste,
no loiígo de Ioda a frente. Já attingiram o Se-
reth superior, entre Flavuchavelsa e Ploya-
che, c alcançaram a margem occidental ao sul
desta povoação.

Alcançámos a linha Lpbcda-Zlota-Uvse e já
chegamos defronte dc Podgiachy e Khòlkbo-
che. Os nossos destacamentos avançados per-
seguem o inimigo e atravessaram o Koropicc,
oceupando posições fortificadissimas nas ai-
turas entre os rios Koropice, Zlota-Lipa e Kho-
rovanlta.

Proseguindo na marcha para o sul, atlingi-
ram o Dniester e Mariampol.

Esta povoação foi pouco depois oecupada
pela nossa cavallaria.

Nos rios Bistritza-Nadvornashoi e Bistritza-
Solotvina, a construcção de pontes pelas nos-
sas tropas continua, a despeito do violento
fogo do inimigo.

Ao sul dc Delatyn, na região dos bosques
dos Carpathos, o nosso avanço próximo de Vo-
rovslía, Magura e Jablonitza continua. Con-
solidámos as nossas posições e repellimos to-
das as tentativas feitas pelo inimigo para re-
tomar a offcnsiva.

No Caucaso, na margem occidental do lago
de Vau, na região de Tadvai, contra-atacámos
vigorosamente c recalcámos os turcos para o
sul.

LONDRES, 14 (A. A.) — Um telegramma de
Petrogrado, confirmando a tomada de Mariam-
poi, annuncia que a cavallaria russa occiipou
também Podgaicy.

LONDRES, 14 (A. A.) — Os russos captura-
ram, aÒ' norte de StAnislau, í.000 pfiáiocei-
ÍÔS.j - - -"' ' - -
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vae ficar mais cara do

que a principio parecia
O QUE O RELATOR DA
MUDANÇA NOS CONTOU
EtoVro a Cadeia Velha e o theatro S. Pe-
dro, ao quu parece, balança o coração da
Cám.iia. Infelizmente, porém, a adaptação
djmuella Cosa do Congresso cm qualquer
desses dous edifícios monta a uma quantia
muito superior aquclla que se suppuiihn
gastar. A Cadeia Velha — nn opinião do Sr.
Uueuo dc Andrada, o "relator da mudança"
-*» está um pardiciro. Assoalho podre, quasi
ludo imprestável c apenas umn parte do mn-
dciramenle pôde ser aproveitado. Ali só es-
capam algumas paredes, que, ainda assim,
não dispensam outro reboco c outra pin-
tura. Dc Jnancira que é preciso que se faça
uma conslrucção inteiramente nova para que
4 Câmara se inslalle na Cadeia Velha. Mas
i»so liepcmlc dc grandes dispendios — segun-
l£o miua o Sr. Bueno — não compatíveis'
qoiu o momento: — cerca de 800 contos, no

Siuimo, 
o que constituo o modesto orça-

ento mm paiz em que ate os quartéis,
olide os ccrallos possam ter alojamentos

rincipescos, custam, como outro dia se
neixava, invejoso, o Sr. senador Alfredo
lis, a ninharia de milhares dc contos.
O theatro S. Pedro — a julgar pelo rela-
rio do Sr. Bueno de Andrada — acha-se

condições visivelmente superiores, não
quanto ao local, como quanto ao espaço

ra uma ampla adaptação. Mas a despesa
iria egualmenle vultuosa. O corpo do thcn-

necessita de modificações, sendo á prin-
pai a eliminação das frisas c dc uma linha
^camarotes, pai . as tribunas nobres e ga-

lírios, não se tornando essencial a elevação
\ platéa. O salão nobre, os gabinetes para
presidente e secretario, esse já existem no

primeiro andar; no segundo, nível das tor-
rinbas, lia compartimentos bastantes para as
cOminissões. Quanto á secretaria, bibliotheca,
oVchivo e salão de leitura, servirá a caixa
do theatro, onde para isso se exigem obras
&? construcção de certo vullo; como a aber-
tira de uma claraboia ou área centrai, a
liistallaçpo de Ires pavimentos. Como, po-
m 1} cnlxã do theatro está encravada entre
cfòiis grunps de prédios, pens.a o Sr. Bueno
que a demolição, tonto os da direita, como
da esquerda, para arejamento e hygicne dos
pavimentos a ícrom ahi construídos, seja
preliminarmente levada a effeito, o que não
custaria sinno muito dinheiro, apezar de
tildo aquelle quarteirão pertencer ao Banco
do Brasil, hoje Utná succursal do Thesouro,
na expressão gaiata daquelle deputado.

O Guanabara também foi visitado. Presta-
se — hà opinião do relator da mudança t-
para o fuiíccionameiito- da Câmara, faltan-
do apenas o principal: a sala de sessões.
Está pôde ser construída de maneira con-
r^iicnlo para os deputados e para o pu-••Jy»co, sem qíe se toque no corpo do edi-

íina nos archivos do Banco do Brasil um¦yelho projcclo para a adaptação do Con-
gresso no theatro S. Pedro, bem como um
outro para o mesmo fim na Casa da Moeda.

Hoje, em companhia do engenheiro Proen-
ça, da Central, o Sr. Bueno de Andrada es-
tildará esses dous planos, a ver o que nelles
ha dc aproveitável.

Todas as obras a se effcctuarem com a
adaptação em vista, só poderão — segundo
a mesa da Câmara havia deliberado desde
que se pensou cm mudança — ser por meio
dc concorrência.

A entrada de Portugal na
guerra

COMÍCIOS PATRIÓTICOS E.fl LO-
GARES HISTÓRICOS •

LISBOA, 14 (Havas) — O primeiro comi-
cio de propaganda patriótica realisa-sc no
dia 17, no logar hislorico de Aljubarrota,
junto ao monumento da Batalha, e será pre-
sidido pelo chefe do governo, Sr. Antônio
José (1'Almeida. O segundo effeetuar-se-á no
dia 20, também num logar histórico, junto
ao monnmento dos Jeronymos em Belém.

A PARTICIPAÇÃO DE PORTUGAL
NA GUERRA E OS AGENTES ALLE-

MÃES NA HESPANHA
PARIS, 14 (Havas) — Tratando da parli-

cipação de Portugal na guerra, o "Temps"
escreve:"Os agentes e órgãos allemães em Hespa-
nh,a pretendem apresentai' o acto de Portu-
gal como incompatível com as boas relações
entre os dons estados da península, ehegan-
do a queixar-se do conde de Romanoucs pela
cordialidade de relações que a Hespanha en-
irptem com a nação visinha e da amisade
quo o governo de Madrid tem testemunhado
a esta. Esta campanha visa influenciar a
attilude da Hespanha, que, resolutamente
neutra, não quer, por fôrma alguma, desaven-
ças com Portugal, para agradar á Allcma-
ilha.,, só porque a Republica resolveu lançar-
se no confljcto europeu.

As recentes entrevistas, dos ministros por-
tugftezes e liespanhóes cm San Scbastiaii e
o* convite para almoçar feito pelo rei Af-
fonso XIII ao addido militar á legação por-
tugueza em Madrid, são provas de que a
livre decisão do governo de Lisboa em nada
prejudicou as suas boas relações com a Mo-
narchia ibérica, e demonstram que os agi-
tadores germaiiophilos perderam o seu
tempo.'

As sympathias da Hespanha vão, com ef-
feito, cada , vez. mais. para. a causa do di-
rçito e dos seus defensores. Portugal bene-
íicia, portanto, deste sentimento, que se re-
percute além-mar. Nas republicas hespa-
nhol.is da Arheriea, da mesma fôrma que
no Brasil, o horror do attentado allcmão con-
Ira a eivilisação penetrou todos os espiri-
tos amantes da liberdade, e todos sentem a
necessidade da derrota daquelles que o ma-
nifesto dos intelleetuaes argentinos qualifi-
cou de megalomanos que tinham sonhado a
dominação do mundo á força de canhões è
com absoluto desprezo dos outros povos."

AS FESTAS EM HONRA DOS MA-
RINHEIROS FRANCEZES

LISBOA, 14 (Havas) — As tripolações dos
navios de guerra francezes que vieram sau-
dar Portugal em nome dn seu paiz, têm
sido objectò de effusivas demonstrações de
sympathia, tanto por parte da população,
como de todas as personalidades dos vários
partidos poíiticos.

LISBOA, 14 (A. A.1 — Desembarcou hoje,
dc manhã, a marinhagem da divisão naval
franceza que, com a inglcza, vieram em sau-
dação á Portugal.

Em teriM ; os marinheiros francezes, còn-
fraternisados com os inglezes c portuguc-
zes, percorreram as ruas da capital, ouviu-
do-se a cada instante "burrahs" Á Ingla-
lerra, França e Portugal, aos paizes allia-
dos e seus prineipaes chefes.

Estão sendo preparadas diversas manifes-
tações de .sympathia aos roferidos marinhei-

âSJs, defendo hoje a officialidadc da divisão
franceza sér recebida, em audiência especial,
nelo Í)r. Bernardino Machado, presidente dahepupUc**

iáiittiHk''
A grande serie de favores que
a Prefeitura concei© á Light

7 7'7, jí t, :: %K; .'^IniHV-
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Os carros da Centra/, adaptados, por conta da Prefeitura, ao transporte dè
carnes frigorificadas e que ficarão abandonados logo que a Liyht entra no

í/oso da nova concessão que acaba dc obter.

Na reunião havida entre o Sr. prefeito e
um dos directores da Light ficou assentado
que essa companhia estenda os seus trilhos até
o Curalo de Santa Cruz. Isto, por outras pa-
lavras, que4 dizer que a Prefeitura deu á
Light uma concessão de 3!) kilometros de li-
nha ligando Madureira a Santa Cruz, pela Es-
trada Real do mesmo nome, isto é, parallela
ao ramal da Central do Brasil c distando des-
te, de eixo a eixo, apenas alguns metros. E é
fácil resumir o histórico dessa concessão:

Williams Brozciiius, ha annos atrás, obte-
vc a concessão de ligar Cascadura a Santa
Cruz por um traçado que não prejudicava a
excellente estrada dc rodagem, sinão a unica
pelo menos a melhor do Districto Federal,

O ônus da concessão Brozcnius estava na
obrigação de construir ramaes cm determina-
dos trechos da linha. A Light, cessionária de
Wjlliaus Brozcnius, pela quantia de cincoepta
contos, achou conveiiicnto deixar caducar a
concessão a 1 de maio do corrente anno para
pleitcai-a quando fosse opportuna sua obten-
ção, favorecida pelo poder publico.

A oceasião não foi julgada má e dislo :lá boa
prova a enumeração dos favores recebidos afo-
ra a suppressão dos ramaes:

a) concessão de 39 kilometros de linha sem
ônus algum;

b) o aproveitamento da estrada de rodagem
Santa Cruz para leito dc sua linha.

c) a inutilisação do ramal da Central pela
sua visinhança;

d) a garantia dc excellente renda com o
transporte de carnes do matadouro para os
frigoríficos do cáes do porto.

Analysemos estes favores de uma maneira
mais positiva.

A matança em Santa Cruz destinada ao eon-
sumo diário da cidade regula cm mé(! a 600
rezes, 100 porcos, 50 vitellos e 50 carneiros,
perfazendo um total em kilos ein média de
132.000 kilos.

A matança para exportação regula 300 bois
diariamente, pesando em média (iO.OOO Kilos.

Logo, são transportados diariamente d'j Ma-
ladouro de Santa Cruz para a cidade 100.000
kilos de carne, que oecupam 30 vagões da Cen-
trai, em duas viagens, sem levar cm couta o
couro, o sebo e a graxa.

Tomando por base o preço aetual de 20
réis por kilo transportado, encontramos a ex-
cellente renda bruta diária de 3:800$ ou 
1.387:000? por anuo, que garantem fatalmente
um juro dc 10 °|° sobre um capital de 
10.000;000$, de que.iião será empregada nem
a quinta parte !...

Por outro lado, o aproveitamento da Estrada
Real dc Santa Cruz para leito da linha de bon-
des, traz á administração da Light uma eco-
nomia de 15:000§ por kilometro, que seriam
empregados no movimento de terra, cortes c
aterros, nas valetas, boeiros, etc, isto é, ...
585:000,?, em todo o percurso.

O parallelismo com o ramal da Central, á
pequena distancia, reduzidos habilmente pela

Fallecimento na cidade
serrana

PETROPOLIS, 14 (A NOITI') — Falleccu
hoje o capitalista Constando Raconcourt,
proprietário nesta cidade.

Light os fretes c as passagens nos primeiro
annos, trará fatalmente como conseqüência i
inutilisação desse ramal, isto é, a cessação d
renda de um capital de 1.2(10:000? empregado'
ua via permanente com o accreseinieiito da desi
pesa com a sua conservação.

Não contente com esses oscnndalosissimal
favores, a Light pleiteou junto ao Sr. prcfcilc
e obteve o fornecimento da energia clcctricl
para o matadouro por 250 réis o lulowalt-horáj
sendo a metade paga em ouro ao cambio dfl
dia. Isso é tanto mais escandaloso (punido sd
sabe que estavam sendo ultimados os traba-
llios da nova insinuação elcctrlca do mala-
douro mandada fazer pelo prefeito Itividavia
cm outubro do anno passado. A nova installa-
ção é constituída por dous geradores electrl-
cos de corrente tripliasica de 80 kilowolts-anw
péres cada uma, (lecionados por motor Diesel!,
de 120 cavallos (HP) e dos quaes já está prom"
pto a funecionar um grupo; por uma bateria
de accumuladorcs de 125 elementos coin a ca*
pacidade de 140 ampéres-horas, para manter
a illuininação do vigia nas horas cm (pie aíl
machinas não funecionarem. Ao lado dos dous
grupos estava sendo montado um transforma*
dor rotativo de 7 k. w., destinado á carga dos
aceumadores; um tanque-deposito de petro-
leo foi construído nos subterrâneos á margem da
E. F. Central do Brasil e com ean.ilisações
para a usina completa. A excellente instailação
importou cm 220:000?, sendo 130 eontoS
de machinismos comprados e já pagos á Com-
panhia Commercial e Industrial Suissa no Bra*
sil.

A energia electrien produzida pela nova ins*
tnllação pelo emprego do oleo combustível,
vem a sair por 200 réis o kilowatt-horn, dei*
xando desta maneira uma differença de 10.(1
réis, papel, para menos sobre o preço dft>
Light.

Admittindo o consumo diário de 250 It, w,.
hora cm dez horas de trabalho terá a Prcfeí-
tura de pagar á Light, pelo seu preço de 3U0
réis, papel, em média, 27:000? amaines, isto
é, juro de 10 °|° de um capital qué foi gasto
pela própria Prefeitura e por ella mesma iuu«.
lilisado.

Inutilisado sim, porque a applicação «ue sf
lhe pretende dar, que é (Iluminar a ilha ã\,
Paquet;i, não será levada avante sem profuiUdas modificações nessa instailação uo a dd-
matadouro, que era destinada mais ao fornccW
mento dc força que de luz.

Imágine-se por quanto irá ficar essa instai*
lação em Paquetá com a dcsmontageni, o Irans*
porte, nova montagem e a compra e substjj
tuição de apparelhos, etc, c teremos uma ideai
exacta das economias rcalisadas pela actual
administração municipal.

E agora uma nota final: a boa vontade do-
actual prefeito para com a Light é lal qua-S. Ex. chegou a prorogar o praso comedido
a essa companhia para a construcção da linha.
Aguiar, pela qual a Prefeitura valentemente sq.
bateral

SHRAPNEL
Xão fui ver a exposição canina, nem mes-

mo os notáveis cachorrinhos mexicanos sem
pello. Em matéria de cães só me interes-
saria por uma raça sem dentes.

O
Perguntei ao Joãosinho si o pae, que está

doente, já se acha fora dc perigo.A'(7o, senhor — respondeu elle. O me-
dico ainda continua á vir em casa duas ve-
zes por dia. ' ."Ex ore parvuloriim", ele.

O
Ter ouvido para musica? Ha casos peores.

Ha pessoas que tem para ella duas mãos
e uma boca.

O
Um subdilo bclligeranle, a quem cslra-

nhei estar pregando patriotismo por cã, em
vez de ir fazer face aos allemães cm Verdun,
respondeu:

Tenho direito de *Uear aqui, porque já
dei à guerra seis pessoas dc minha família:
Ires primos ao Exercito, dous â Marinha e
minha sogra à cruz vermelha.

O
Uma senhora, mãe de seis pequerruchos,

numa escada de uni até nove annos, dizia:Não comprehendo como as mães não
enxergam os defeitos de seus filhos. Eu en-
xergaria logo os dos meus, si elles tivessem.

O
Andando pelo "Manual dc Cozinha" <i

procura de umas receitas dc sobremesa, de-
paroii-se-rhe esla, de lim bolo chamado"liòlo de Pobre". Começa assim: "Tomem-
se doze ovo$, meio kilo de manteiga...""Ou Vironie va^i-ellê si hicher"...

ã.

POLITICAGEM
do Disírido

Os chefes e sub-chefes
em actividade

Os políticos do Districto preparam-se paxai
lutar em tomo das vagas exislenUs no í&pfc
nado e na Câmara. E os candidatos sargerd».
appnrecem, são intimados, b«,tem em retirai
da, ficam, resistem, emfim, fazem todas esial'
marchas e contra-marchas, multo naturaefl
c interessantes noa nosso processo., de fazes
política... Outro dia os partidário-, do Siy
Irineu fundaram o Partido Autonomista Re-;
publicano e resolveram que o Sr. Alcind*
Guanabara escolhesse oa candidatos. Hoja,
ás 20 horas, para escolher também eaudida-t
tos, haverá uma reunião na praça Onze da
Junho, devendo .presidil-a o dcpulado Fl:t-
vio da Silveira. E' um grupo que di corda da
orientação do Sr. Irineu, que eslá disposio
a sustentar nas urnas o nome do fleugrnatt»
co Sr. coronel Figueiredo llocha, que desejg
vol lar ao Monroe.

—«ase».

O instrucíor do
Français

Lycáe

O general Gabino llcsouro, ínspector da 5*
região militar, foi autorisado, desde que nãiji
haja inconveniente, a nomear instrucíor m&
Fitar do Lycéc Français o Ia tenente AtmeríÜ
dc Moura.

»—«Bm»H ,....— 1,

SPfflffa Sestsjaa" K. S. da 6I.esr!a
Por determinação do Sr. prefeito, o pont$.

cmaiúiã será facultativo ua PlSÍpitura Muni*
cipal. ' " '"*""

li
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Ecos e novidades
¦|M| ¦• '

A A NOITE repetiu luiiilcin. flfii» nreoo- ;
riipa.tH. dc exagero, u quv uni jornal ue Pa-
Ti. •- |M1W(MI0I que fül "1,0 Miltill — U*K
im algum mezes ctun o iiialur eitnrdainnoo e

, ciiiiuii.lr.ivAü piioliiíiiiipliiiM. e por Isso In-
loiihUmnvíl. do dQilelxo ua« nuinlnlstrncqoi
«In-- eütrudiis dc forro pitrlaneentei ao r.s-
Bani* t

I)»mlt n eon_e<p »M#fJ««»* V* c» Fwmçt
coincçiirniii a npiinroccr rocInmiiçOoa emiti vex
mal. vclicinenlus contra u crise tle trnuspor-
les, e o ,'t o .m no mais ou ineii.i su (lesi-iilpnvn
,iillc,.íii'«lo ser essa crise piuvenlonle dn falia
Ylc iiinleiinl roílonlo dns entradas. Um repor-
(ter foi. p.néiu. a um tios subiirblo» dn cuia-
tle — nstiim unia e.peclu tle "Uoodoro" para

,o Hio •• z.ls! — apanhou tun flugranlc tio
«cerni dc quatro mil voKúos c setontn locomo*'tiva» eoiiipiolnmonto nlinmlonndos cm vários
desvios mortos I A publicação dossa photo-
igrapltia iirndti.l li cin França um formidável
IpsiMiidiilti, quo coilípclllu o governo ti toiiinr
provldcn. íun tão sérias que, dmilro cm pou-
co, t« c.i .', si não ile.iippaiceiii, em jielo mo-
jpns c« iisldernvelinoiilo atlcnunua.

A publicação do cscnndalosQ abandono dc
vagões ii" valor dc. qualro mil coutos nos
fle.vios de Deodoro', e honlem feita neste
jornal, lu_r.'trti <> mesmo êxito ipie n outra lo-
«mu im Paris? Provavelmente nilo; ou nic-
.her, ccrlniiieiilo não. Km primeiro lugar o
iios-.o povo já não se csenndallsn cum esses
tlcslei.\.i>, v depois, a opinião publica no Ura-
. il ainda não lem O prestigio necessário pa-
ra forçar os governos n nssuinlroin ntlitudos
enérgicas cm relação nos funecionarios tia sua
confiança, li depois, no llrasll o prestigio c
ns vantagens das administrações tle certos
serviços públicos, ou do governo, consistem
exclusivamente na quantidade de forncclmen-
tos de que clle possa precisar. Dahi, quanto
inalor a quantidade tle iiuilerial dc que esse
serviço carecor, melhor. O que geralmente as
administrações procuram fazer é exclusiva-
ineiilc contratos, inuilos contratos c sempre
contratos, Quanto maior a Importância dos
fornecimentos, mais cresce o prestigio dos
Administradores.

Nào lemos esperança, pois. do que n ad-
tnlnlslra.no da Central mando concertar ns
ilozeiiíis de vttgõos atirados nos desvios mor-
tos de Deodoro. Si houvesse intenção dc se
Jazerem esses concertos já se teria tratado
rlisMi. lia falta dc vagões'.' Contralc-sc uni no-
vo fornecimento com qualquer dessas fabri-
pas iiaclonacs c estrangeiras para as quaes,
como para muitas outras, o governo do lira-
pil é sempre o melhor de todos os freguezes,
passados, presentes e futuros.

i; s ' i
Dinheiro hajal...
Aposentadorias registadas na ultima sessão

ido Tribunal de Contas:
de Eduardo Henrique de Carvalho, agente

?.- 
2' classe da E. de F. Central do Brasil,

om .i vencimento nnnual do 5:200Ç0OO;
—de Terl.ullaiio Barbosa, continuo da mes-

tua listrada, com o vencimento aniiual dc
j. :60O?O0O;

i—de João Fcrnandlno dn Costa, fiel dc ar-
jjnnzetn n.i Alfândega do Hio de Janeiro, com

9} vencimento animal de 9:6148200;
l—dc Manoel Antônio dos Santos, machinis-

<jta d.is lanchas a vapor da Intçndencia da
"Kierra, com o vencimento aniiual dc '¦COOsfOOO:

j —de João Baplisla tle Souza Coutinho, con-
ájtndor da Administração dos Correios de Mi-
has Cernes com o vencimento animal de....
10:920*000.

Pagamentos registados no mesmo dia:
Aviso n, 2.910, de 9 do corrente, do Ministe-

jrio da Viação, 2:199§900, a diversos, de gra-
'Jllficações por serviços prestados no corrente
anno;

—n. 2.7ÍI7, do Ministério dn Justiça, de 7 do
.corrente, dc 2:387§000 a diversos, dc gratifi-
(cações de serviços prestados em julho ultimo.

Ê é para se pagar despesas como essas que
Sc vão nugmõhtar os impostos, tornando ain-
«Ia uiíiis diflicil a vida tlò povo!...

^3f3?

Fistulns e ferida: -Usar o Elixir de Nogueira

qrande c
¦de k

ontrabando
erbrene

d D r.'em d.-
Raul Marlins, juiz fe_ei.il da Ia Vara,

acho de hoje, impronunciou todos os
hccusndos do celebre contrabando de kcrozene
.àa firma Gonçalves, Campos & C, reformati-
5o o despacho do seu juiz substituto.

Esses ncctisados são os sócio", da firm.i José
Se Campos Bittencourt Ainarantc, Joã.i dc
Caninos Ainarantc Ferreira, Julião Francisco
iGoiiçalves, o interessado Alberto Duarte da
Silva, o empregado Júlio Ferreira Rego, t. ex-
idespnebante Luiz Vieira de Almeida e os of-
ficines aduaneiros Oscar Waldeck, Ralph da
Silva Carvalho, José Guimarães, André Cavai-
icanti Souto Maior, Manoel Anionio Amaral c
'íiilva e Edgar Saldanha dn Gama.

Baseou-se o juiz no inquérito administrativo
ii que se procedeu na Alfnndega, o qual nada
hpurou contra os aceusado;., c em accórdãos
Bo Supremo Tribunal Federal, de 1895, 1896,

Í900 
c ." il, o concluo que não houve contra-

inndo, mas lão somente retardamciilo ao pa-
{nmento dos direitos das mercadorias, "irre-

çularidade, <iiz o juiz, sem duvida grav--, mas
jue não pôde ser punida com is penas crimi-

naes tle contrabando, sobretudo quando cose
retardamento já vinha de longe, devido rão só
íi desidin ou connivcncin de humildes guar-'dns aduaneiros, eomo mais á completa desor-
jíanisnção em que eslava o serviço dc fiscali-

• Snção o,i Alfândega, segundo deixa bem ver
po projirio inspector nn sua sentença sobre o
.jprocesso administrativo".

O Dr. Silva Costa, (pie, cm longo parecer
| «pinou pela pronuncia, concedida pelo juiz
wpnbsliluto, Dr. Vaz Pinto Coelho, baseando-se

nos accórdãos do Supremo, de 1911 c tíc ja-
Ineiro dc 1914, sobre o caso dos Colis Postnux,
íjne reformaram a jurisprudência dos citados
.teima, e na Nova Consolidação das Leis das

Ílfnndeg.s, 
vae recorrer da impronuncit para

Supremo Tribunal Federal.
. O juz federal mandou expedir alvará dc sol-
Jura 

"'contra" os necusados.

pixir de Nogucira-Unlco de Grande Consumo
^-  - ¦¦- ¦ I MHf,t*T'—"-¦¦ ' '

pafariysia nas creanças
£.sssa ire*
v fissão oisrâ^aiteB^iã aio

¦' 'As autoridades de bygiene da Argentina,
íegundo um lelegramma desta manhã, já es-
lão providenciando no scnliido dc evitar a cn-
bada nnquella capital do mal que sob n for-
jna de paralysia nas creanças está grassandoVm Nova York c Philadelphia.

Dc nossa parle devemos registar também quel Saúde Publica já tem as suas vistas voltadas

Íara 

o porlo do Rio de Janeiro, exercendo a
inxima vigilância em todos os navios proce-entes da America do Norte.

O Dr. Carlos Seidl, director geral'"dc Saúde
.ios oceasião de pa-' iformou-nos que a

.-..-,, - . P°r proposta sua,
íoi incluída no regulamento actual da Saúde
Publica, eomo molcslia dc notificação compul-
teoria, cabendo nos clínicos notifical-a tão
iúcpressa se confirme o diagnostico.

Felizmente, adcantou-iios o Dr. Seidl, não
íçjiho alé este momento nenhuma informação
p. respeito, recebida daqui ou de algum porto
<lo Brasil, a despeito dc reiteradas recommcu-
nações que tenho feito a todos oa meus nu-
Biliares, ehamaudo-lhes a attenção para o re-
teulamenlo, na parle relativa a moléstias de
notificação compulsória.

Devo estar tranquillo, entretanto, contando,
jíoiiio alé agora, com a collaboração efficaz de
iodos elles, cumpridores, como eu, de seus de-
Veros e dedicados nos serviços que lhes estão af-
ícetos.

A Saúde Publica, raças a Deus, está sempre
>Igilnnte c prevenida, principalmente k entra-
£n do porto do Rio de Janeiro.-

U L)r. Carlos Seidl, direclo
Publica, com quem tivemos
Jcstrar hoje rapidamente, inf
.-"paralysia nas creanças", p

«*s*

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro *— CuidatSo com-9S a;.?!coações» "

s miilíares agitann-^e
4

O ministro da guerra impressionado
Como Se procura oceultar a gravidade da situação

Pelo sim, pelo não, pontal, oA noticia, (llviilgntla pelos nossos soT^Tf^
dn manha, de uma nuitavAo que se eslnvn
opor (indo em rodas militares, soffrou durante
o tlia contcslacik'* dns alias nulorldntlos do
líxercllo. Como se verti pclns informações
(pn- coUiciiins cm fontes autorlsadas, mio
varias us e.-.plieações quo nv dão A circular
do Sr. coronel Situou, coiniiinndaiitu dn lis-
cola Mililar do Hcalcngo, contra quem se
desencadeia n raiva diiqtictlns iiiilnridade i.
Mas n verilnde parcec estar com esse offi-
dal. A "carta particular", dirigida pelo Sr.
ministro da (itterra aos geucraes o chefes de
estabelecimentos, prova que Isso o assim,
iípc/.ui- «le todos os desmentidos c explica-
çties com quo se tenta oceultar a verdude.

Uno .significação, porém, tem OSSO movi-
mento? liis o que não conseguimos upuror.
Não nos consta siquer que haja o perigo dc
nggrnvação tle Impostos n mio uma parte do
Uxorcllo se pretende opplir, usando, mais
uma vez. dn força; nfio nos chegou no» ou-
vidos cousa alguma que possa Justificar
mais esse pronunciamento. A verdade, cn-
Iretnnlo, é que o próprio Sr. ministro dn
Guci-rn, si por uni lado affirma que não ba
nada, quo tudo eslá cm snuln paz, por ou-
tro lado envia uniu carta pedindo aos nctis
coiiimniidntlns que se aquietem. Não i dif-
ficll descobrir a verdade.

Vamos, porém, As informações que obtl-
vemos:  " •*¦*.¦

Primeira explicação
Fis como nos contaram a primeira bis-

loria :
—A circular reservada expedida pelo coro-

nci Augusto Maria Sisson, commandante da
Escola Militar do Realengo, aos seus com-
mandados, resuscitou um facto que ha
muilo deixara de existir. z

Em tempos, os militares de terra c mnr, so-
cios do Club Militar, tendo n guinl-os o seu
presidente, general Bárbedò, fizeram umn mo-
ção, om que solicitavam do governo a não np-
provação de impostos sobre seus sol dos.'

Fssa moção, que chegou a ser publicada, dc-
via ser lida cm sessão do Club Militar c cm
seguida enviada no presidente da Republica,
por intermédio do general ministro da Guerra.

Tendo conhecimento, antes da sua leitura
no Club, do seu conteúdo, o presidente dn
Republica apressou-se em responder aos so-
licífantcs pela boca do general Faria, que ah-
solutnmcntc os impostos sobre os sold >s não
seriam elevados mnis.

O general Faria cumpriu o seu dever"; •¦¦ gc-
neral Barbedo Irausmitliu nos seus associa-
dos n resposta do governo c todos serenaram
satisfeitos, morrendo n questão, póde-se dizer,
mesmo antes do nascer.

Eis sinão quando a circular reservada 
'do

commandante dn Escola Militar, expedi.a por
um mal entendido zelo, vem collocar cm cbe-
que o chefe do Departamento da Guerra, a
que estã sujeita c deve disciplina a mesma es-
cola.

F na extemporancidn.de dessa circular estão
dc accordo não só o ministro da Guerra como
o chefe do Departamento dn Guerra.:
O ministro da Guerra diz que

não ha nada
 - «r •¦

Ao general Cnclano de Faria falámos ruan-
do chegava ao seu gabinete. Interrogado sobre
o que dizia a imprensa, fazendo crer na fndls-
cipllna de officiaes do Exercito, que querem
renovar com uma sessão no Club Militar os
seus reclamos, disse o general Caetano de Fa-
ria:

—Não ba nada disso. Houve o que todos já
sabem: uma moção do Club ao governo.
Como, enlão, me compelia agir, escrevi unia
cnrla-circular c particular aos comir.andnntcs
de corpos, pedindo-lhes que chamas.fcm a nt-
fenção dos seus connnaudados c appc lassem
para o patriotismo c disciplina dos mesmos.
Depois disso, estive com o gcreral Barbedo a
quem dei sciencia do faclo, sabendo, nlão,
que não mais por isso se reuniria o Club, que
a sessão que projcelnvam fora requenta porseus associados em numero dc 200, o que é
perniittido pelos estatutos.
Para o general Barbedo está

tudo terminado
*"¦' '¦ ~— ¦"¦*

Fm seguida, falámos com o 'general Barbe-
do. S. S. já conhecia pelos jornaes a circular
do coronel Sisson c moslrava-sc surpresa com
a sua expedição.

^Pois, si não ha mais motivo, si jn tudo
está terminado eom a resposta do governo...disse-nos o general.—Entretanto, general, ba jornaes que o fa-zcm passar como chefe desse movimento.

—E eu sei porque: ha na imprensa quem não
perdoa o ter sido eu chefe da casa í. ilitnr do
governo Hermes. Está no seu direito, no seumodo de sentir. Mas, o que não é bonito éesse ataque injusto e anonymo. Já disse e rc-
pilo: a questão dc que me fizeram interprete
os meus camaradas, com o não ferir a discipli-na militar, pois não havia imposição e sim so-licitação, está virtual c materialmente lermi-nadn, ó uma questão morta. Não ha, assim,motivo para a imprensa voltar a commenlal-n,
nem pnra circulares que sem duvida foramaconselhadas por excesso de disciplina. Issoc o que mais me aborrece c entristece. Bemsei que a curiosidade gira cm torno da sessãodc depois de amanhã, do Club Militar. Mas,nao ha razão c eu explico porque: As sessõesdo Club quando são convocadas para .sseíií-bléa geral, convocam-se para um e seguidamen-
te para outro dia, Isto é, convocou-se parasabbado passado, quando não se rcalisou, epara depois de amanhã. E' fácil saber quoisso se faz porque geralmente ú primeira cou-vocação nao comparece numero sufficicnte
para a assembléa geral, que, conforme rosamos estatutos, exige para a sua reunião a pre-sença de metade dos sócios e mais um. Assima assembléa que se não rcalisou sabbado vucrealisar-se quarta-feira próxima.—Mas nessa sessão, general, não será tra-tndo nenhum assumpto referente ao impostosobre os soldos?

,^TPC ,certo que "ri° e eu nSo permittiria se-mclhanlc cousa. O Club reunir-se-á para tra-tar exclusivamente de interesses seus. -oai-ti-
cularmciile seus. Q„e esperem o próximo diaÍj os mais curiosos, pois que o facto dc quetintou a moção é um fneto morto, completa-mcnlc passado. O mais que se fizer ou c>ssernao tem razão de ser.
O Sr. general Besouro ignora
tudo . ,.,í;-v;....!'^'

Completámos a nossa reportagem "ouvindo 
oinspector da 5* região, general Gabino Be-zouro. S. Ex. o que sabia era lido nos jor-naes. Achava demasiado o barulho, pois, quea questão já era passada. Não tomara nenhu-

ma providencia, como commandante da região,
nem tomaria porque a desimportancia do casomais não exigia. .*

Perguntado sobrC uma entrevista que tive-ra com o general ministro, respondeu-nos serde assumpto reservado, sem importância e nada
|Ç4 

com o facto narrado pelos jornaes matu-
A' hora cm quo hos retirávamos b generalísarnedo entrava em conferência com o minis-tro na Guerra.

A Opinião do Sr. Setembrintf 188gim
Procurámos ouvir tambeni o Sr. generalSctembrino de Carvalho. Indagámos de S. Ex,

que fundamentos existiam sobre os boatos da
tão falada reunião no Club Militar,

S. Ex, respondeu-nos:
f—Quanto ao que me pergunta s6 tenho

conhecimento pelas noticias hoje publicadas
pois mesmo os officiaes que servem sob as
minhas ordens nada sabiam. Em conversa quetive com o Sr. ministro da Guerra, tratando-;

se dn crise .financeira quo ntrnvcssnmos, rc-
feriu-me que nfto seriam augincntiidos os Im-
postos sobro os vencimentos do militares,
pois que o Sr. presidente dn Republica lho ti-
nha declarado que não concordava rafti t.tl
medida. Assim i.endo, continuou S. E.xi, não
passa de boatos a projoclndn reunião do
Club Militar, pois paru confirmação, convei-
sondo com vnrlos officiaes do lvxurritn, to-
dos mo revelarem ignorar tul reunião. fCntrc-
lauto, é verdade que soube haver uni abaixo
asslgiindo entre os officiaes, sobre a lifMalIu-
ção uo Club Militar de unia officina Mo nl-
faial.iria dvMliitidii a remover as difficuldn-
dos com que lutam os officiaes no motuento
presente pnra ticqulsiçi.o dos seus uniformes,
cm face tia cnrcstla da matei-la prima', pnrn
os mesmos,

S. Kx. pensa, todavia, quo qualquer idóH rc-
laliva a aitgincnto dc impostos sobro os von-
clmonlos dos militares seria recebida com
desagrades pois pnrn resolver a situação af-
furtiva do paiz lornu-.se imprescindível a bon
vontade c pnlriolismo dj! todos os brasilei-
ros, cabendo a cada um concorrer com o
mnior contingente pessoal dc esforços,'¦sendo
cntretnnto odioso fazer recair sobre : umn
classe o imposto necessário pnra os equíli-
brios orçamentários. O Exercito sempre deu
provas do seu patriotismo e por isso, estou
certo dc que clle concorreria com Iodas ns dc-
mais clnsses pnrn n solução da crise que nos
assoberba o isso, como um nlvltrc que iibr.ui-
gesse a collectividadc brasileira. Por : exem
pio: o projeclo do Sr. deputado Piragibe; pa-
rece sntisfuzer esse ideal du patriotismo, cm-
bora modificado. Pelo menos, consubstancia-
ria a idéa dc ogunldudc dc todas ns classes
para a obtenção do nobre "desiderntum".

Qualquer reunião no Club Militar, acere-
scentou-nos S. Ex., para tratar de assumpto
pendente dc deliberações dos altos poderes
do paiz, não receberia os meus tippluusos si-
não cm casos muito especiaes. E' preciso, eu-
trctaulo, acabar de vez com o habito de ver
em qualquer projectada reunião dc militares
intuitos hostis ao governo representado ' 

por
qualquer dos tres poderes. Observando
as normas regulamentai-es, os preceitos', con-
stltuclonaes, com o acatamento, portanto, ás
autoridades supremas da nação, assiste, a nós
militares, o direito dc tratar dos interesses
da classe sob o ponto dc vista technfco ou
profissional, assim como dos direitos que nos
outorgam as leis, quando cm imminencia dc
golpe de qualquer procedência; tr.h.r ijinda
das necessidade.-, dc cada militar cm parti-
cular, cuja sa>üifação se torna imprescindi-
vel para bem poder cumprir os seus ar-
duos devores para com a pátria. A nenhuma
classe è vedado esse direito no nosso. paiz.
Não vemos diariamente o funccionalisino ci-
vil reunir-se cm "meetings" para tratar dc
seus interesses? E porventura elles não de-
vem também obediência nos poderes da Re-
publica, a quem estão, como nós, subordina-
dos? Para essa classe haverá porventura pri-
vilegios? Por que se alarmam quando ha
qualquer noticia dc reunião de militares pa-
ra tratar de assumptos ainda mesmo de inle-
resses da classe?

Não ba motivos para isso. O passado do
Exercito o attesta, pois n Historia revela-nos
que os movimentos sediciosos cm que elle
tomou parte, jamais sentimentos egoisticos os
determinaram c foi sempre movido pelns
idéas amadurecidas na opinião publica .para
a concretisação das quaes os nossos con/.n-
triol.is civis solicitaram o seu imprescindível
concurso. Não estou habilitado a falar pelo
Exercito, mas como chefe militar, que conhe
ce o meio cm que vive, posso dizer que a na-
ção deve estar confiante no patriotismo" desse
Exercito e que clle não augnicnlará os malas
que assoberbam o paiz. Como Iodos os brnai-
leiros, temos confiança no governo da Re-
publica, tanto mais que se acha á lesta do
Ministério da Guerra um general cujo'pausa-
do de amor e dedicação ao Exercito, ass!m
como o seu espirito de camaradagem, nos
servem dc garantia.

A explicação da alfaiataria
Em princípios do mez de julho o Io tenen-

te Miguel dc Castro Ayrcs, que serve como
ajudante dc ordens do general Agobnr, com-
mandante da lirignda Policial, dirigiu-se
cm circular a seus camaradas do Exercito,
delles solicitando apoio para a rcalisação dc
um seu projeclo referente á organisação, no
Club Militar, de accordo com os estatutos, de

uma officina para a
confecção de Iinifor-
mes e roupas á paiza-
na, destinados aos seus
associados. Na exposi-
ção de motivos que a
cada um delles dirigiu,
o tenente Ayres salieu-
tava as vantagens _ de
semelhante organisa-
¦Çío, vindo "melhorar
a nossa precária situa-
ção financeira, oriun-
da dos elevados im?
postos lançados sobre
os nossos vencimentos
c da elevação dos pro-
ços dc tudo que neces-
sitainos para a nossa
manutenção".

Essa exposição de
motivos era ncompa-
nbada dc umn tabeliã,
da qual tirámos, os
seguintes dados :
BRIGADA POLICIAL

Túnica e calça de brim branco de
linho (comprado no mercado)... 38?615

Túnica e calça de pnnno mescla
elaslicotine (comprado na Eu-
ropn, não pagando direitos ai-
fandcgai-ios) .  .- 58*834

Túnica e calça de flnnclla balei cin-
zenta (comprada neste momento
na Europa, pagando direitos e
porcentagens) . . . . v . . . v •¦ 51Ç000

EXERCITO (uniformes comprados •" > ii.crca
do desta capital):
Túnica e calça dc brim branco dc
linho  v y 1005000

Túnica e calça dc paiino-mescla - .-• 150$000,
Túnica c calça de flanclla kaki

amarello . . v -. . . . . . . . y 1353000

E o tenente Ayres argumenta: "Por este
ligeiro confronto poderão os meus dignos ca-
maradas, sócios do Club, verificar a extraor-
dinaria iniqüidade c assalto á nossa eco-
nomia, que representam os preços dos nos-
sos uniformes, accrcscendo que elles estão
sendo confeccionados com fazenda nacional,
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O capitão Agres

Sr. Caetano dc Faria escreve ,

nina carta particular... ^fí?•; ¦'

O Sr. iniiilstro da Ouorrn, a quem sollcl-
tAmos o obséquio tio Informações mal» pre-
cisas, sobra o quo corria reliiliviinicnto «
uma circular enviada agora por S. Kx., nu-
torlsou-nos a declarar que não linvln mn.ii-
dado nenhuma clíciilnr nos conimiindiintcs
de corpos o estabelecimentos militares. Do
que se Irnlu à dc uma cnrtn sun, purtlctilnr,
dc caracter reservado, quo S. Ex. dirigiu
hoje u geucraes c aos chefes do estabeleci-
iiicntos, dcsperlniitlo-llios u ntlençáo e pon-
do-os no conhecimento do nssuinpto, lem-
brtindo-llios, ao mesmo tempo, como deveria
ser o mesmo encarado.

A carta do Sr. general Caetano de Faria
está nssim concebida:"Os jornaes .noticiam que grande numero
do officiaes, soelos do Club Mlillnr. pedi-
ram uma assembléa geral; e, segundo con-
stu, vão abi tratar du questão do imposto
sobre vencimentos.

Peço a ntlençáo do meu illustrc camarada
para esse melindroso faclo.

Não se trata dc ougmentar os impostos
nctüncs, Idéa a que o Sr. presidente da Re-
publica 6 contrario, tendo mesmo nic auto-
rlsado a declarar isso, como já lenho feito
aos camaradas que a osso respeito têm fa-
lado commigo.

Não devemos, porém, nos esquecer que no
anno próximo leremos dc retomar o paga-
incuto dos "juros" dn nossa divida externa,
c quo é uma questão dc dignidade nacio-
nal cumprir esse compromisso, pai-n não
ficar a Nação A merco de exigências de cre-
dores que podem altingir o nosso decoro, e
quiçá os meliiiilres dc nossa soberania. No
eslado de agitação dos espíritos causado
pelo máo estar que todos sentem como con-
seqüência da crise que atravessamos, a ga-
rniitia da ordem publica reside nas classes
armadas; si estas se pronunciam, si discutem
actos dos poderes du Nação, é claro que
suas intenções, por mnis puras que sejam,
serão exploradas pelos elementos agitadores,
c sobre o Exercito cahiria u responsabilidade
desde que a iniciativa parta do Club Militar.

Conto, pois, que, fazendo chegar estas pon-
derações ao conhecimento dos nossos cama-
radas, excrçncs vossa influencia junto a elles
afim dc que se não deixem levar a aclos,
como a reunião projectada, que só podem
prejudicar a Nuçõo, com desprestigio nosso,
si, na verdade, como se propala, ella vae tra-
tar da questão de impostos."

c o Sr. Maurício discursa na

Câmara

dc optima qualidade incontestnvelmcnlc, y quem lhe empresta tão degradantes intuitos.
Dizendo isto o orador declara prestar me-
Ihores serviços de defesa aos brios do Exer-
cito do que os cortejadores da força armada,
os donzeis da Republica, sempre premiados
e contemplados, mas cortejadores que pres-tam um desserviço ao Exercito, não protes-
tando conlra o acto revolucionário c irrefle-
elido que motiva a oração do Sr. Maurício
de Lacerda.

mas de preço diminuto, pois a flnnclla ka
kl, que no mercado nos dizem custar dc 20í>
a 2Gij>, encontra-se de 9$ a 10$, nas nossas
fabricas".

A exposição terminava com o projocto
creando a alfaiataria.Não tardaram as adhe-
soes ã idéa e, assim, o tenente Ayrcs, que
na policia tem o posto dc capitão, recebeu
218 declarações dc apoio, sendo da arma de
infantaria, do Io regimento 12, do 2o 20, do
3o 29, do 52" de caçadores 9, do 55" 11, do
58° 14; cavallaria, do 1° regimento 28, do
13° 19; artilharia, do 1" batalhão 9, do 2" 16,
do 1" regimento 12, do 20° grupo dc monta-
nha 13 e do estado-maior do Exercito 25,
perfazendo o total dc 218. E a assembléa foi
nnnunciada, sem que se declarasse o obje-
cto da sua convocação. Coincidiu isso com o
pedido que o general Barbedo fez ao Sr. mi-
nistro da Guerra, para que levasse an conhe-
cimento do Sr. presidente da Republica o
pensamento dn officialidade sobre o proje-
cto Piragibo. E, então, começaram os boatos
que chegaram a provocar a circular do coro-
nci Sisson, que tão grande alarme causou.

A reunião realisar-se-á depois Je amanhã,
visto não ter os intuitos que tão açodada-
mente lhe foram attribuidos.

São estas as explicações que nos foram
gentilmente prestadas pelo capitão Castro
Ayres, no seu gabinete, no quartel dos Bar-
bongs.- -— _¦_-.-

luspirado nos boatos que circulam a propo-
silo de um plano rcacciouario do Exercito,
orguuisado contra a possibilidude dc vir a ser
aquclla classe armada attingida pela politica
orçamentaria, o deputado Maurício de La-
cerda, assomando á tribuna da Câmara, dc-
clnrou, como todo mundo, nutrir duvidas em
torno dc tão odiosas noticias.

—Mas, — acerescentou S. Ex, —- acontece
agora que o tenente Barbedo, isto é, o filho
do general apontado como alma desse plane-
jado movimento, cm entrevista publica dc-
clarou ser necessário, que o Congresso se fe-
chnsse em época normal,' fazendo, ao mesmo
tempo uma série de insinuações ameaçadoras
que destoam da linguagem das ordens do
dia dc diversos chefes de commando, conci-
tnndo seus subordinados a não se envolve-
rem nos questões fisenes do paiz.

Nestas condições não é mais licito se ne-
gar visos de verdade aos boatos que trazem
o orador á tribuna.

S. Ex. é dos que entendem que no Exerci-
to, a despeito do peculato que existe em lo-
das as repartições, a despeito da falta de dis-
cipllna c dc dedicação moral, ainda existe
um núcleo regenerador, senhor de forças uo-
vas c capaz de rchabilitar aquelle organismo
decrépito, Todavia, não pode deixar de cia-
mar conlra os que, pertencendo aquclla
classe, aliás incapaz de assegurar a ordem in-
terna, só protestam e conspiram quando os
próprios interesses monetários estão alta-
mente ameaçados pelo correr das discussões
do Congresso.

Aqui o deputado Joaquim Osório aparleou,
lembrando a injustiça que o orador fazia ao
Exercito.

O Sr. Maurício prosegue, porém, affirman-
do que pertence ao grupo dos que consideram
o Exercito, embora parasita como tem sido
até agora, uma força nacional digna de respei-
to; ba todavia um outro grupo para quem o
Exercito nada mais é que uma profissão,
grupo este que á hora da campanha sabe de-
seriar por meio dos recursos que lhe faculta
a lei."E' este, Sr. presidente, o grupo que pro-testa no momento de sacrifícios, numa ocea-
sião em que não se pede só o dinheiro ao
cidadão, mas o próprio sangiu? que escorre
no trabalho, procurando arrastar a questãodos impostos para um desfecho armado-!"

O que revolta o orador não e tanto este
apego do Exercito aos soldos e etapas ar-recadados dos impostos civis, do suor do po-vo enxugado com as esponjas do fisco, e
sim o facto de estar ã testa de lão vergonho-
so movimento o geucral Barbedo, o official
quo tem sido solidário com o Club Militar e
com elle tem sagrado todos os movimentos
o desmandos, toda essa columna de erros
contra a fortuna publica, a que vem dar ago-
ra capitei funesto a projectada reaeção contra
os impostos.

O orador, que diz estar a pairar sobre tu-
do isto a imagem do Brasil esvaido e ex-
piorado, lembra que o general Barbedo sabe
melhor que ninguém quo os impostos por-ventura votados pelo Congresso representam
uma como divida de guerra e o resgate de
nossa soberania ameaçada,

E 6 sabendo de tudo isto —. exclama o Sr.
Maurício de Lacerda r^ que o Sr. generalBarbedo fornece a sua cooperação e cumpli-
cidade na ruina do paiz, ameaçado do domi-
nio estrangeiro e dn redacção de seu terri-
torio I

O deputado Souza e Silva apnrtea o ora-
dor para affirmar que o Exercito não se
quer revoltar.

A odiosidade e inferioridade dc scmelbnn-
te espectaculo cxcltie, felizmente, toda a for-
ça moral da campanha que se pretende le-
vantnr, e que só fracassará pela reaeção do
elemento são do Exercito, elemento que, na
opinião do orador ha dc estar revoltado contra

E por fim fala o Sr. Barbosa
Lima
Na ordem do dia, o Sr. deputado Bar-

bosa Lima respondeu ao Sr. Maurício, de
alguns de cujos conceitos discordava.

Si ba alguns elementos militares que não
comprehetidem a gravidade o a delicadeza
do momento histórico, social e econômico do
nosso paiz, a maior parte do Exercito e da
Marinha está seiente dcllo e continua a man-
ter a tradição conservadora do nosso Exer-
cito e da nossa Marinha.

O orador rememora, então, alguns lances
da nossa vida política, principalmente dos
movimentos militares que se têm verificado
entre nós. E necentunn que bem podia falar
sobre o assumpto quem, nn Constituinte, mi-
litar, se alistou enlre os que suffragaram o
nome do civil Prudente de Moraes contra

jL.do^ marechal Deodoro da Fonseca.-

A -carta cia morfe
Um jovon estoura a cabeça

eom uma bala
Tom um tiro nn cobeca uni Joven pos hoje

trnglcamonlo fim A oxIilonolB. dolnndojw
dusiiiiiimro n OltfOM o tres llblulio». A tri -
u< occorronola teve por tlu.ilro a cn « n. 180
dn mu ticiicdkto HlnnolytO. Ahi rec dincom sun esposa. Ilen-

tri/. Ribeiro, o tios fl-
Ihlubos, .In-.é Ribeiro
,1 umiuelro, brasileiro,
dc 2U annos du ednde.
Alé bontem trabalham
nn refinação de nsiu-
car dc proprledntio da
firma Dins, Tavares
& C„ A rua Ue Sanla
Anua u. 23. A noite
roooilioti-se muito acn-
briiiihado a casa, di-
xenilii a sua mulher
que se In imitar, pois
tinha sido despedido
do emprego. A custo
conseguiu llcntrl/. (lis-
siiailil-o do funesto
intento. Hoje, ás M
boras, sem demonstrar
absolutamente a roso-
luçno dc que estava
possuído, chamou Itea-
triz, cnlrcgniido - lhe
duas cartas pnrn clln
levar nos seus ex-na-
trões. Em companhia

dos filhos, sem suspeitar do conteúdo das
cartas, partiu cila para a rua de SunfAniiti.

O Sr. Dias, a «piem era dirigida uma das
cartas, empnlliilcccu visivelmente, no tenni-
nur a sun leitura. Tomada do um secreto
prcsviiliniento, Beatriz nrrchntoii-lhc a mis-
siva <las mãos o, presa tle dor, mal leu ns
primeiras linhas: "Estarei morto quando
esla lho chegar ás mãos..."

Immcdiatamente Beatriz, acompanhada dc
varias pessoas, voltou á sua residência.

O seu marido cumprira n promessa. Logo
npós cila se retirar, estourara a cabeça com
um tiro. A casa já estava cheia dc visinbos,
que acorreram, alarmados pelo estampido..

A Assistência, que foi chniuuda, nada teve
a fazer, encontrando o suicida jii cadáver.

E, assim, involuntariamente, a esposa foi
a causa <\a morte de seu marido.

— Si CU adivinhasse o que continha nquel-
Ia caria... Por que não a abri V Devia ter
desconfiado — lamentava Beatriz.

Ao que se tliz, José foi despedido por ter
recebido varias contas, no valor do 2:0()0i.,
e não ter apresentado a importância aos
seus patrões.

-i ^ .a» .
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José Ribeiro Junquei-
ro, o suicida

Â Saúde da Mulher
CtmA TODOS os

INCOMMODOS DE SENHORAS

Dous generaes elo-:
giados

O general ministro da Guerra baixou um
aviso, mandando publieal-o no Boletim do
Exercito, c no qual declara: ''Ter muita sa-
lisfação cm apresentar aos generaes Ignacio
dc Alencastro Guimarães e Lino dc Oliveira
Ramos os seus louvores pela maneira critério-
sa c leal com que se portaram no desempenho
dos cargos que occupurnm o esperando que nos
novos postos a que foram levados, por exi-
genciu do serviço publico, continuem a pres-
lar o mais cfficnz auxilio á administração
publica, concorrendo além disso para t.uc
seus subordinados permaneçam alheios a
tudo quanto puder prejudicar i nobre e ele-
vada missão da classe a que portencem"..

.. i — ,.--¦¦ ft—«c^PSs» * ¦¦¦¦"' . ¦¦ ..-^s^i

AcoNhLAcniAcsAo OAounom

A ITÁLIA NA GUERRA

Os italianos continuam a avançar pim
léslc no Carso, cm Monfalconu o cm
.Gorizia — JlUtfam capturados IH.OIlt

(iiisionciros 
¦— O cnlliusiasmo <|.

loiilem cm Gorizia — Um cpisotlio
commovcdor. — A batalha du Tul-

nino

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade4
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.

 i <iw. ¦ ,,.__—

Costumes tuilleiir para senhoras, uMíiihh eíljlos
«Parisienses», casimirn pura lã, forro do seda, eoLi

medida, U18$oüo

t.ASACÓbOMBO

O que vaeíDorMciíío
50

Cofficenta^çãoeSefopças—B3a-
Ksíresííiçãe. ass general

Caetano ds fíãfeaaígasaresÈfle
CUYABA', 14 (A. A.) — Chegam notícias

dizendo que na fronteira paraguaya e em
Campo Grande se estão concentrando as for-
ças legaes, para dar combate aos revoltosos.
Esperam-se novos contingentes armados do
interior. Até á presente dala o governo
dispõe de 4.000 homens cm todo o Estado..

Não tem fundamento a noticia da revolta
havida uo batalhão coiiimandado pelo major
Ribeiro, por falta dc pagamento, estando o
.mesmo no campo de concentração de Araçft.
Os revolucionários continuam cm S. Loureu-
ço c Nioac, comnieltendo depredações.

Causou boa impressão a ordem do governo
federal mandando uni piquete de cavallaria
ã região de Porto Murtinho, onde os revolu-
cionarios saqueara as fazendas, estando
neste numero a do Dr. Corrêa, ü presidente
do Eslado velou uma lei que concedia um
privilegio a Symphronio Lino, para a ex-
ploração de carvão de pedra.

CUYABA", 14 (A. A.) — Contrariamente
ao que ÍÒça propalado, o general Caetano de
Albuquerque, presidente do Estado» continua
em sua residência, cercado de todas as ga-
ranüas e prestigiado pela população da ca-
pitai, não tendo assim nenhum fundamento
a nqticia da sua mudança pnra o antigo Ar-
scnal" de Guerra.

CUYABA', 14 (A. A.) — O Dr. Virgílio
dc Castro, medico da estrada de ferro Ita-
pura a Corumbá, sobrinho do Sr. Firmo Du-
Ira, seguiu para Nioac, dizendo-se n.uc o
mesmo vae prestar seus serviços profissjo-
naes ás forças revolucionárias do ex-major
Gomes.

CUYABA', 14 (A. A.)' — Os telegrapbisbas
Frederico Müller c Gcssncr de Barros, desta
cidade, foram necusados de tirar cópia de
todos os despachos politicos para lcvnl-os no
coronel Carnciolo e no deputado Annibal,
dizendo-se que o general Caetano de Alhu-
querque pediu providencias ao ministro da
Viação.

CUYABA', 14 (A. A.)' — No próximo dia
15, aniiivcrsario da posse do governo do gc-
neral Caetano dc Albuquerque, seus amigos
preparam-lhe uma grande manifestação,
para a qual têm sido distribuídos muitos
convites.

O general ministro da Guerra recebeu bo-
je, do general Caetano de Albuquerque, pre-
sidente de Matto Grosso, uni telegramma
conimimicando ter offcrecido ao general Car-
los Campos, cominnndnnLe das forças federaes
que intervieram naquelle Eslado, o próprio
palácio governamental para a sua hospeda-
gem. Aecresccnta o telegramma ter o general
Carlos Campos recusado, acecitando o edifi-
cio do antigo Arsenal de Guerra dc Cuynb..,
que lhe foi offcrecido pelo ministro da
Viação.

O general Faria respondeu agradecendo.
¦ —}«_¦ 

(.<. t/\i»co/_c" cigarros especiaes para200• \ji Oilv^a r£j3 com valiosos brindes,
bopes Sá & C,

««•>»

© Jsbbb M preso
Foi preso hoje pelos agentes da Policia

Central o indivíduo Elias Chapirro, ac-
ousado dc Icnocinio. Chapirro diz-se em-
pregado ambulante, allegando que a acousa-
ção que lhe ê feita é uma vingança de mu-
lher despeitada.

COLLYRl©""'8 ns 5nflnrama£õesdoj

1 MOURA BRASIL Rb4 .^ n[

l.o.NDItl.s, 11 (A NOITE) — TelographaiH
du Itoiitn dizendo que ou italiuntm continuam
n nvançnr non ncetoroti de Monfalcone, ne
Car. o c também em (iori_la, prosetiitlntlo nj
mui avanço pnra lúttr.

O numero do prisioneiro* até n .uni cnptu-
rada. peloH ilallnii-iH clcva-no a quuni IB.lMli),
entre ou quiif* _e encontram 350 offlclnoa, O
material bellico npprehendido é Bufflclenle
pnra equipar uma divisão.

No Hcctnr dc Tolmino pronegue a bOtullia
com tirando iiitcnHldudc. Ou contingente, ita-
linnoH jií nttlngjum uu primeiras linha. _•;.-
trinenu.

Um correspondente junto no quartel .gene»
ral itnlíuno o quo ho encontra cm Gorizia, dis
que o duque dc Aostn pro. idirá hoje nàquclla
cidade a cerimonia dn reabertura da escola
primaria do bairro limitropho uo caslello e
cujo patrocínio a rainha Helena acccltou.

Gorlzln está cmliandelrada. Ou festejou po-
polares lionU-m r. lnidrrum-_o por Ioda a ci*
ilude, npe/.nr dns iiroxlmldadcii dtt.s tropim
anstrinciiH. (Im vivas ao rei Victor Manoel, ne
duquo dc Aimtn, no Exercito italiano c aot
paizes alliados ernm corrcttpondidoa cot«
grnndc cnlhuHlnsmo. An tropa» formaram di
tarde na praça principal, paaaando-Ihe_ ra
visla o duque de Ao.sta. As bandas dc musi.
cn do totltiH os rcKlmcntos tocaram nessa oc'
ca-iião a Marcha Kcal, que foi ouvida com re*
Hi,'ioso silencio. Depois de grandes nianiOs.
tações dc júbilo, o duque dc Aosta leu a pro-
clnmnção do rei Victor Manoel no Exercito,
cujos tormos provocaram verdadeiro delirio.
Muitos velhos c mulheres choravam de ale-
grla, nhraçnndo-se.

Um soldado, natural dc Gorilza, c que, dos-
do o começo dn guerra frgira c batalhava uo
Indo dos italianoit, vendo n noiva, de quem
ha mais dc um nnno se separam, entre a miil-
tidão, pediu ao official licença para a abra-
çar. O oflidal permittiu c o soldado e a mo-
ça ahraçarnm-sc e beijaram-sc entre os np-
plnusos da multidão. A moça deu ao soldado
todas ns flores que trazia ao peito, pois, con-
forme declarou, presentia o no'.vo vivo.

NOVA YORK, M (A NOITE) — O commu-
nicado official publicado honlem dc noite eiu
Vícnna diz que as forças nuslriacas çontive-
ram os violentos ataques dos Italianos no se-
ctor dc 1'lav.i e a léste de Gorizia. Nesta re-
glão os italianos, reforçados, continuam n f:i-
zer grande pressão nobre as tropas austríacas,
Na região de Tolmino combate-se encarniça-
(lamente.

.—¦ ¦.!!>¦ <W
A ATTiTUDE ^DA RUMANIA

Porque a Rumania não pc:!? por
emquanlo entrar na guerra

LONDRES, 11 (A. A.) — O correspoidenlc
do "International News Service", em ).tnra-
rest, em telegramma, commenta :.s probabili-
dades da intervenção da Kumauia na r.ct: _1
guerra.

Diz o referido correspondente que nquclla
nação aspira a uma expansão territorial, po-
rént o seu preparo mililar c muito deficiente.
O Exercito não tem artilharia bastante j.( :e-
rosa riem em quantidade sufficicnte.

Buearest, a capital da Rumania, ameaçada
de ser invadida pelos búlgaros, n"o '«ifi ele-
mentos para se defender.

Por estes motivos todos, julga o correapon-
dente ser pouco provável a intervenção da Ku«
mania no eonflicto europeu.

«tf}, i .flori11 ip»
OS PERIGOS QUE CORRP

O MUNDO.

O poder de expansão da Allemanha;
as forças que o podem embaraçar e
a situação geral tio mundo — A
necessidade dc nivelar o poder das
potências como se nivelam as águas

NOVA YORK, 14 (A NOITE) — O conde
de 1 .evenllow, o famoso critico da "Tagcs
Zeitung", apreciando a situação geral mili-
lar e diplomática, num artigo publicado liou-
tem, diz:"O maior perigo para a Allemanha seria
uma allinnça anglo-americana. Si a Ingla-
terra, intrigando como costuma, conseguisse
um entendimento entre os Estados Unidos c
o Japão, Iodos os mures seriam cerrados
para a Allemanha. E, num futuro muita
próximo, a Inglaterra, os Estados Unidos 6
o Japão oppor-se-iam ao desenvolvimenlo
da Allemanha.''

Os jornaes de hoje commentam esle ar-
ligo. Um delles, em nr dc pilhéria, agra-
dece ao famoso critico allemão os planos
que formulou para esmagar a Allemanha.
Outro, a sério, escreve:"i)iz-sc que, terminada esta guerra, outra
se seguirá, porque o ouro que lem a Alie-
manha de lá não sr.iu e é enorme a sua
força para expandir o seu commercio c a
sua industria. Além disso, pela sua organi-
sação, mesmo esgotada, a Allemanha ficar,
ainda dispondo de uni grande exercito e de
nina grande esquadra. Ha uma série de pro-
blcmas a resolver, E até que se nivele o po-
deri* das nações como se nivelam as aguns,
ha dc haver lutas, porque ellns entre si pro-
curam o equilíbrio. Os turcos mandam ago-
ra para a Europa forças tiradas das pro-
vincias asiáticas. E esse facto é significa-
tivo. Quem nos diz, por exemplo, que o
Japão e a China não combinam agora se-
cretamente medidas para as applicnr depois
da guerra, aproveitando-se do dcbilitamenlq
das potências européns?"

TI» ¦ilt.fTn iliin

NO ORIENTE --"

As operações no Egypfo e na África
LONDRES, 14 (Official) (Havas) — A ca-

vallaria do Exercito do Egyplo conlimin '
perseguir sem descanso os turcos. Honlem í
noite o inimigo foi rechassado a léste de
Birs-el-Manba.

LONDRES, 14 (A. A.) — As forças in-
glezas que operam na África, sob o eom-
mando do major vau Denenlcr, oecuparam
Kilimatindo. Dodoma, Kikombe c U.iy.ir-
dbale, fazendo numerosos prisioneiros.>—<n«>_. .
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DROGAS por atacado ea vareio a
preços excépcionaes. Drogaria Carlos |Cruz «S.-C. Rua Sete de Setembro 8i.
Em frente ao<>íl»iiia Odeon.

Wa$BÊBBB&B!S&««J«8»-

no xadrez.
umUni desordeiro fere com

vidro o conipaiilieiro
Desde bontem estavam recolhidos ao xa-

drez da delegacia do 8o dislriclo o preto -iu-
ventino Baptistn Martins c José Ferreira,
que estavam sendo processados por vadia-
gem.

Mesmo no xadrez os dous se engalfinha-
ram. "Moleque Jüventino". quebrando uma
bandeira da porta do xadrez, armou-se de
um pedaço de vidro, golpeando o seu con-
lendor na cabeça, no pescoço c nas costas.'

O ferido foi para ;; Assistência e o nggres-
sor autuado cm flagrante.

ysxatXLT^nvTSiffí)
Quercis apreciar bom c puro caie?

Sò o PAPAGAIO

gljxir de fogueira, — Milhares de Curas
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,<á:Mnlto t}ros. 1 |- ...du. entrar 0114110 '.Ilua-
{.rn «lo relativa' serenidade O accordo entro
us Sr*:. Av.credo, ..s amigou o o iiarUdj elioi'ia«!«i polo Sr. coronel Pedro Celestino, quoepoln o Jíovci"*) Ciiotnno, accordo desmentidoo principio, iiuis quo «í absolutamente vciidi-co, c.iA sendo negociado com habilidade, ileiiiituoira a nrrefocer o anlur partidário entre
(i azerodjsnío e o cnolaiilsnío.

i 1 lissso accpnlo consisto numa série «li* rontin-
çinx. Ilciiiiiicliira o cargo do presidente do. lislailç, o Sr. ((enoral Caetano de Albuquer-
fltic, sendo indicados pólo senador Azeredo
qunlro nomes «ni «me o coronel Pedro Cel est l-im escolhera A sua vontade: José Mnrln Mo
j.llii, gpnador federal; Candlilo Rondou, o II-.lustre invc.itii"ilur; LtndolpllO Serra, coroneldu l..\cicito, o Forrclrn Mendes, dosemborija-«Im' 1I0 Trilimnl dn Itolnçiío do jMallo Grosso,c quo é, por signal, Inelegível,

i O fc'enerhí Caelnno do Albuquerque iní, talvez,toçcupnr uma cadeira no Supremo Tribunal Mi-lilnr.
I (i-. ticíi vlec-iircslilenlos tombem renuncia-rim, senuo c'";i«is primeiro, úm amigo do co-
|A'pnçl Pedro Celestino e os demais tirados dasli lei ras <lo n/ercdlsmo.

; ' Na Assembléa haverii uma verdadeira tlcrrii-.linda. Doa seus vinte c quatro membros, doze.Teiiiiíielnr.io, sendo escolhidos paru prcniclier1 .csfii melado dono cclcstluistas indicados pelo
; ciiete. assumindo o governo do Estado, cm lo-«ai- do Sr. general Caelnno, o presidenle du1 Asseranloa, assim constituída, que se elegeradc combinação com ambos os partidos.

! 1 Por lim, um deputado federal renunciara' nsua suave cadeira na Câmara, pnr.i tine n coro-i*ci uiro Celestino colioque nclla o "oiifont
«ate .tina suas hostes. Esse - .utndo será obr... Alfredo Oclavio de Mnvignlcr,

, 1. possível «inc nmanliâ tudo issn fique ile-
çidido, sendo que os cólcstiulstns fazem emes-lao fechado dn renuncia dos doze- deputados

Esse accordo foi proposto pelo Sr. Anlonio• - s, n mandado do Sr. presidente dn Ilcpu-Llicti
InfoInformações obtidas hoje, pela nossa reportagem, «Joa Srs. deputados Costa Marques 11 ercirn Leite, asseguram-nos que ns coiisau vãiliem encaminhadas, sendo quasi certo que severifique o accordo.

fl ma flSüaisça passou a chá-
. aaap-s-í General OlycsrJo

,i!?,,Hl\ p,tcfell9 issignou hoje o decretofl.iiiilo a denominação de rua General Glycc-110 a íun Allliinçn, nas Laranjeiras

Qnanto ®issi®ia a $©!©-
sAdo/Sr. Aroojaio?

—t—
SiPo N'canor quer sabei1

Sr.Nicanor Nascimento apresentou hoiea (..amam dos Deputados o seguinte requeri-incuto:'•lUíjuciro sejam pedida', ao poder exe-
çulivo, por intermédio da mesa da Câmaraiiilormoçocs sobre o seguinte, au Ministérioda \i."...no. e Obras Publicas:l'. Quanto pagou ft agencia-da Estrada deFerro Central do Brasil, no Districto Federal,a 1I1 versosr jornaes diários, semanaes, revis-tas, etc., desta capital, pela publicação ou.epublieaçao da defesa do Dr. Arrojado Lis-líua, noa mezes dc julho a agosto de 1916.-'. < manto esla pagando de taxas 110 cães
(lo porto cada tonelada dc niangancz expor-lida; «juanlas toneladas passaram pelo ditofcaes no primeiro semestre dc 1916; quantorenileu, 110 semestre referido, para a União
? citada taxa; si foi recolhido o produeto ao".1 lysouro rcilcral".

Gratidão de funecionarios
ni grupo de funecionarios municipáes re-soiveu Jazer amanhã uma manifestação dcapicço ao Dr liivadavia Corrêa, na oceasiãooe seu desembarque.

...Volta n baila o Espirito
banio...

Enlraiulo, cm ordem üo dia, no Cnmnrn, avotação du pinccer du CummUsfiO de justiça,quo inunda nrelilvur 11 mensagem presidencialsobro 11 dualidade du olelçikn cspirltiKsnn.tenses, o Sn; deputado Mnclul Júnior pediua palavra pwi protestar cuntrn o parecer dorelator,
Sente, 6 verdade discordar da maioria dncasa, mas nno podo calar o grave intentado< ofendido pelo relator, Sr. Arnnlpbo Azevc-do, nem 11 admiração e espanto que Ihu vimtio cspeclaciilii dc Estados poderosos comoS. P1111I0 c cheios de responsabilidade, presta-rem npolo a doutrina du parecer. Lamenta

quo lindou tão grando venha deturpar os
princípios republicanos c diz que se com-
praz de eslar nessa questão 110 lado do Sr,
presidente da Itcpublica, 11 quem condicional-
incuto apoia.

Espraia-se depois cm digressões sobre amoralidade do rcginicii o as scenas du politi-cn esplrlto-snntonse, tudo ua defesa do' seuvoto contrario ao arcbivaincnto da meu-siigcin,
O deputado Itarbosa Lima, membro da com*missão do parecer, pediu « pnlavra paragorisar o seu volo vencido. Mantinha-o por.que mio se podia conformar com a doutrina

do parecer que pretendo destruir os eternos
princípios de moralidade, Não o orador, nãoos modernos, mas os da ípoca clássica dodireito, estabeleceram o principio dc quenem tudo que ò licito 6 honesto.

Infelizmente, não pensa assim o relator, c,cinginilo-sc exclusivamente as leis creadas
mis vésperas das eleições como substitutivos
aos bacamartes dos sallcodores do podei-, veiudeclarar ii Câmara dos Deputados que não
cabe, cm face do direito, a intervenção 110 Es-lado do Espirito Santo.

Esta monstruosidade, na opinião do orador,o a mais poderosa arma dc que se possa lan-
çar mão 110 sentido de defender a urgente rc-forma da Constituição.

O deputado Arnolplio Azevedo, na qua-luladc de relator, justificou os lermos do seu
parecer, declarando que nem a commissão de
justiça, nem a Câmara, pretenderam reconlic-cer c legitimar o governo do Sr. Bernardino
Monteiro. A commissão se limitou apeuas aestudar o caso que lhe foi apresentado; con-sultou as leis do listado c, dentro do espirito
das mesmas, lavrou seu parecer nffirmaudo
que Aquelle candidato compelia o direito e oexercício do cargo dc presidente do Espirito
Santo.

Mal acabava o Sr. Arnolplio Azevedo dcreceber os cumprimentos dos seus collegas
pela clara exposição que fizera, principioua falar o Sr. Maurício dc Lacerda, que quizencaminhar a votação.

C novo orador do caso do Espirito Santo
fazia justiça ao relator, mas queria declarar
que a prevalecer semelhante doutrina seria
d'oravantc inulil qualquer intervenção do
Congresso Federal em questões de dualidades
de eleições e governos de Estados. Realnien-
te, si o papel do Congresso estava adstricto
ao exame e julgamento dc casos de tal nalu-
reza tão somente cm face das leis c das con-
stituições, melhor fora transferir tal papelaos tribunaes judiciários, habituados a julga-de accordo com a expressão positiva da lei.

O orador, porém, t dc opinião que em ca-
sos como o do Espirito Sanlo o Congresso
deve consultar não tanto o direito positivoemo as cireumstaucias moraes, políticas e so-
ciaes, que são as que mais importam a apre-
ciaçfio dos corpos legislativos.

A GUERRA
00 italianos avançam

no Canso
ROMA, 14 (Havns) — O ultimo com-miinicudo do estado-maior do Exercitoonnuncia quo as tropas italianas rom-

peram 110 Corso outra poderosa linha dcentrinclieiramentos c fizeram oilocentos
prisioneiros approximadamcntc.
Uma nota official sobrea offcnsiva franceza
PARIS, 11 (Havns) t-. Umn noin official pu-blieailn boje, diz:'"lemos numerosas razões para csl.irmos

plenamente- satisfeitos com n marcha da rossuoffensiva, lenta, in«s metliodlca o segura, nasdims margens do .Sominc. A resistência nlle-11111 cm parto dn aldeia do Maurcpas é devidaA organisação especial das defesas c 11 «.olloca-
çiio das metralhadoras.

O nosso suecesso dc sabbado, ainda nSi cou-fossado pelo inimigo, foi obtido quasi sem per-das da nossa parte. Os allemães reagiram,mas fracamente, perdendo multas l'.ori.s, cadaumn das quaes era aproveita-'., pelas 1 ossastorças para a orgaiiisuçSo do terreno coi-quis-tudo. *
A demora que se nota m,s movimento:; ali.-mães C- uma nova prova dc que clica jã Ifimgrandes difficuldadcs cm encontrar c rondo-zir para os pontos convenientes ns tropas np'uer-ruins tlc que dispõem e que são as únicas ca-pazes de realisar t. assalto em boas condições,i*. nao serão certamente os suecessos fulmi-nantes dos italianos, nem principalmente osdos russos que lhes facilitarão a solução doproblema. *
O próprio inimigo ieni Ji revelado que reco-nhece n sua má situação qua 'o exerce viu-'Í.r!!.'nC0",,'a £ldftdcs nbcrl!'s' co»"> «cuba desuccodec com Nancy, que foi alvejada pelas

i, ,C 
'li'me,,,C 1-aí?° ,com n vi(la « ir.ipos.sibi-'c 01". 

?»<: ° '»''«l8o se acha de sustar o
frentes.» 

10S° d°S í,Iiiat,0s cm loda" »»
As perdas de offlciaesinglezes desde o Inicioda guerra
LONDRES, 14 (A NOITE) s Desde b ini-cio da guerra, segundo uma nota

acs inglc-

ÍI1SÍI iiiiiii Os Correios á matrora IConya v?dorinliasdo contrabando"

hoje,publicada, ÍTs"pérdasTofHeln ^''^
ites: mortos, 1(
tppareeldos, 2.4a;rhiSosf°aai,!»n'}s (?e§uh,tcs! "ortos, 10.105; fo"unos, n.idl, c desapparccldos. 2.4.')0.Entre estes officiaes contaní-se. 10 tenen-Ics-coroncis mortos - ' ' -,t"tn

rido. c o general Elsmire fe-

-••»»¦

Romaria aó Collegio Sale-
siauo de Niclhero}r

Como nos annos anteriores, realisa-se ama-
uhã era Nictheroy a grande romaria ao 1110-
numeuto de N. S. Auxiliadora, cm honra a
N. S. da Gloria. O prestito religioso sairá
da Cathcdral ás 10 horas.

Os submarinos alliadosno Ba 1 tico
nos ai liados torpedearam no Ballico ura va-por allemap, apczar delle viajar escoltadopor tori>edeiros. O vapor foi a pique.

A BANCADA RIOGRANDENSE
NA CÂMARA TAMBÉM ACHOU

QUE DEVIA PROTESTAR
m ?.''* Qüroorclndo ltlbas, representante doHio Orando do Sul, oecupou boje n tribunaclu Cumaru dos Deputados, para secundar o
protesto, feito 110 Senado pelo Sr. VletorlnoMonteiro, acerca do discurso do Sr. Jíebiillos.Disso tsse deputado que os republicanos(Io Hio brande do Sul, por um comesinho tlc-ver- do .fraldado a memorln do seu cxtlnclochofe, Uto tragicamente eliminado, mo po-derí» consentir que se procure dlminuir-llio aIndividualidade e o valor, inserevendo-o 110rol dos 1CHU1MII108 stil-iiiiiericanos, que infell-
citaram a vida agitada c iiiciiiicntc das llepu-nucas deste continente, No seu discurso, cmHiieiios Aires, por oceasião do apresentar oeminente Sr. Huy Barbosa ao seleeto mídlto-rio argentino, que aliciava por ouvir-lho a
palavra eloqüente c brilhante, houve por bemO Sr. Zeballus assignalar quo o senador Pi-nheiro Machado havia sido o "ultimo cau-dilho" do Brasil.

li' assás evidente que o político orgciitino,
assim se exprimindo, teve por mira! depreciar
a pcrsoualidade c a acção polilica do bene-
mérito chefe republicano, a quem o Brasil
e as instituições Iriuiiipliaiiles a 15 dc no-vembro devem os mais assignalados c iu-csqucciyeis serviços.

Mercê de Deus, exclama o orador, depois
do varias considerações, o Brasil nunca foialtiugido pela praga funesta do caudilhos,
que por tanto tempo agitaram c convulsiona-
rum a vida interna das jovens republicas sul-
americanas. Neste ponto, juntamente coino Chile, constituímos duas cxcepçôcs notáveis
enlrc os nacionalidades que se formaram nes-
ta parte do coiilinciile. Ainda ha pouco, lendo
a bella obra de Oarcia Calderou — "As dc-
inocracías latinas da America", tive ensejo
dc verificar que o illustrc diplomata peruaüohavia feito a devida justiça á nossa pátria,colhieaiido-a fora do rol das agitadas demo-
crucias sul-amcricaiias, presas, oiitr'orn, qua-si permanentes, das incursões, das correrias,
do sclvagismo c do domiiiio tyrannico dos
caudilhos aventureiros e audaciosos.

A evolução da nossa nacionalidade, -«ma
vez liberta dos laços dc dependência que a
prendiam a metrópole portugueza, operou-se
cm relativa calma, quasi normalmente, sem
que houvéssemos conhecido os cffeitos per-niciosos de violência e compressão, de queforam victimas outros povos americanos, ho-
je, felizmente, cm plena florescência de pro-
grosso, dc cultura c dc aprimorada civilisação.

Lrma questão séria em torno
de brinquedos

A firma t ascnclever & C. vendeu ha tem-
,,"u,m „;"? a!líl's,,:! 1{0í'<> o estabelecimentou ujmcreial Bnsnr Francez, silo á rua da Ca-*nH..i. Nao tendo sido o pagamento reali sa-«o . visla, o comprador deu o estabeleci-luento, com o "stoek" de brinquedos, offici-";.,' tk''J ora Penhor, como garantia da di-

,. Aconteceu que Baptista Roso não pagou aPrimeira.prestação estipulada e a firma ven-dedorn foi á 6» Vara Civel e propo" contraíioso uma acçao piguoralicia, alim de trazerene a juízo os bens pcnborados, para seremavaliados o vendidos cm hasta publical < rio compareceu e allegou a ininpssibili-Baile oo trazer os referido,*! bens, a falia deíwilcrcs. do advogados do autor e que aindaUno fora transferido o contrato, bem comofine havia excesso de divida na couta apre-sen lado,
• 0 juiz julgou improcedente esla contesta-çno cio riiOj procedente o direito do aulor e
jinionsou, n avaliação e venda cm leilão dos>'•¦ ns pcnborados.

O Senado exgouíou a

¦ -O»!» 1

Osprojecfosda Câmara
de Minas

BELLO HORIZONTE, 14 (A NOITE) — Foi
hoje lido c appròvado na Câmara o parecer
desdobrando o projecto 11. 54 em dous: o
primeiro sobre prêmios a criadores de cavai-
los de guerra, c o segundo creando o imposto
de ÍÍO? sobre a vacca ou novilha apta para a
procreação, abatidas nas xarqueadas.

A Câmara discutiu também, em terceiro
turno, o projeclo fixando a força publica,
com emendas autorisaudo a reforma da mes-
ma força, para diminuição de despesa, su-
primindo os cargos de auditores dc todos os
batalhões, oxcepto do primeir.i nqot» 1 '

II! ilfiis le í (ülirâ já
lirai ifisi ii iiiiai

si

w
Um pedido de informações

O Sr. deputado Evaristo do Amaral deixousobre a mesa da Câmara o seguinte requeri-mento;"Tendo em vista ns declarações fcila*-', emsessão dc 7 do corrente, do conselho directordo Club de Engenharia, pelo lente da EscolaPolytechnicn, Dr. Francisco Bl.oring, tambémsub-dircclor technico da Repartição Geral dosiclcgraplios, acerca das conclusões odoplndas
pela 7a commissão da 2" Conferência Ferrovia-ria Americana, reunida em abril, cm BuenosAires:

Bequciro que, por intermédio do Sr. minls-Iro do Exterior, ou da Viação, ou da Fazenda
(a quem coube presidir a delegação brasilei-ia) o governo informe si já teve seiencia offi-ciai das conclusões adoptadas pela 7" commis-sao, c, no caso nffirmativo, quaes são, na iu-tegra, essas conclusões."

1 tm»*i 1

O CAFÉ'
O mercado dc café abriu bem movimenta?

do, vcrificaiido-sc logo pela manhã negócios
para 7.711 saccas, 'vendidas ao preço dc
O-Mllü por arroba, na base do typo 7. A bolsa
dc "Nova York, ainda a abertura <le boje,
apresentou-se cm alta do 1 a 4 ponlos. No
decorrer do dia houve negócios para mais
l.ítliO saccas, ao mesmo preço, c firme.

conforencia ferroviária nan- -" ci;;L^aía^'7:c^s^as1eüo8.^si
. .¦-¦"" IW ra" hoje era dc 210.8111 saccas.

americana -«<?*¦-

procurador da Republi3â na
Alfândega
.—* ...-

A punição dos con(rabandisías
Esteve, hoje, a tarde, em longa conferência

com o secretario do inspector da Alfândega, c
encarregado dos processos de contrabando, o
Dr. Andrade Silva, procurador da Rop iblica.
Sobre esta conferência correram os mais des-
encontrados boatos. Sabemos, 110 entanto, quecila versou sobre os processos de conUaban-
dos c meios adequados á prompla prisão dos
contrabandistas, afim dc evil... deloiigis que
justifiquem "habeas-corpus" ou improiiun-
cia por vicios 011 nullidadcs do processo.

¦ i<at» 1

o preço io

o
novos

BELLO HORIZONTE, 14 (A NOITE)turno Virgínia mineiro, obtiio pelos
processos mandados ensinar pelo governo, nazoua sul do Estado, está obtendo 10? por ki-logrniuma, havendo grande procura.

¦>•**¦

soa lia
O Senado reali sou hoje duas sessões, a nri-meira das quaes foi secreta c ua qual, ape-nas, se approvou o acto do. poder executivoque ¦transferiu o ministro Regis de Olivei-11 tle Viciuia para o México e deste paraaquelle paiz o ministro Cardoso de OliveiraA segunda sessão foi a ordinária, que foi'como a primeira, presidida pelo Sr. Urbano

í>ll!ltOS.
O expediente lido não teve importância.Occupnram a tribuna os. Sra. João Luiz Al-ves e Mondes de Almeida. Aquelle, como ami-go pessoal do Sr. presidente da Republica,Pomo alarmou, vinha lavrar o seu protestoronlro aceusações, que pairam 110 ar, orti-Puladas con Ira o actual governo, pelo Sr.«endes dc Almeida. No seu discurso de sab-

pado ultimo, este senador disse que estão seiiuendo gastos extraordinários, despesas sum-rtuanas, illcgalmente, e que, depois o Con-J«.resso concederá, para cilas, créditos espe-.
(' Sr. João Luiz Alves convida o aceusadora precisar as suas affirmativas e dizer quaesSL.iarn esses gastos.Isto exigindo, pensa prestar ao actual go-

J'-mo um grande serviço, porque eslá certo dc>*'<>, 011 olles nao são verdadeiros, ou que scivou, os ignora 0 presidente da Republica.Mendes dc Almeida pede a palavra«promette-se a levar no Senado na pri-sessãoj cs documentos que provem asaceusações. Acha que Isso dc nada vale-
iAive",!lS S1«isiflrá os desejos, do Sr. João Luiz
• J';is_sa-so a ordem do dia, que consla das,lí".«es dna matérias a cila pcrlcncen-«ndo toda opprovada. Apenas foi-."•'«O em segunda discussão o projeclo que
leiíi Fant 1)s opw^eí, tlc cambio, a taxa
KiA- i *?overno federal c Suspende, até 90
Be n„ °S?qu6utcs {l aísignntura de tratado
pões v k as "a*''õcs bolligcraiitos. as emis-'"' -I Para niigninciito dc direitos

tos em
orsão. -' d* ^

nu

les
iioei

is egaas gieeiiiB*am prorogação
—Úb que fugiram — f&s mui-

tias sofoesst a oito coiraüos
O agente do lí!° districlo da Prefeitura,

Sr. José Carlos da Silva Veiga, acaba dc or-
denar aos proprietários de estabulos da sua
zona que os dcsoccupcra uo praso dc oito
dias.

Taes cslnbulos são cm numero dc 21', sen-
do que dcllcs apenas seis pediram proro-
gnção de praso, e que foram os seguintes:
Antônio Augusto Pereira da Silva, com esta-
birlo á rua Curuzú 11. 27; Martins & Ma-
chado, á rua S. Luiz Gonzaga 11. 474; Ma-
noel da Rocha Freitas, á rua S. Luiz Gon-
zaga 11. í)07; Antônio do Rego Craveiro, á
rua Teixeira Júnior n. 82; Joaquim Vieira
Lourenço, á rua D. Clara n. 25, c José Lo-
pes & Irmão, á rua da Caixa d'Água n. 35.

Mudaram-se, 110 praso, José Rodrigues Al-
ves c José Rodrigues Ferraz, o primeiro com
cstabulo á rua Trcs Boccas 11, 12 e o se-
guiido á rua Chaves Faria n. 24. Este
ultimo cstabulo fora occupndo anleriormen-
tc por Antônio Machado Mendes, qtie tinha
vaccas lambem á rua Fonseca Telles, 110
Barro Vermelho, e nm outro simulacro dc
cstabulo, íi rua General Bruce n. 244, quetambém foi fechado. José Rodrigues Ferraz,
intimado a mudar-se em 24 horas, por estar
com o negocio cm siluação irregularissima,
sob pena de ser o estahulo fechado com oauxilio da força publica, achou prudente des-
occupal-o dentro da intimaçãa, e, bem as-sim, pagar a multa dc 50í?000.

A maioria dos donos de cs'tabulos nãocumpriu a ordem do agente, motivo peloqual, extineto o praso, foram todos elles su-
.leitos a multas, num tolal dc oito contos.Agora, por lei, têm 10 dias, findos os quaesserão os estabulos fechados com o auxilio
da força publica.

Grande era hoje a az.ifama na agencia dc
S. Christovão, onde o agente Carlos Veiga,
cm pessoa, destacava os ajitos de multa,
para serem remeltidos ao prefeito.

Um major medico do Exercito
acsiona a União

Perante o juiz da 2a Vara Federal píopozhoje uma acção contra a União o major me-
dico do Exercito Dr. João Pedro Muniz
Fiúza, afim dc ser aunullndo o acto do go-verno que o transferiu para a 2" classe, porhavcl-o n Junta Superior de Saudc, cm in-
specção a que foi submeltido, em 20 dc 110-
vembro de 1915, considerado incapaz para o
serviço aetivo do Exercito.

O major Dr. Fiúza allega que esse acto
do governo violou o nrl, 70 da Constituição,
bem como não exprimem a verdade o dia-
gnoslico e o parecer da alludidu inspécção
dc saudc.

O valc-ouro será fornecido, esla semana,
para os pagamentos dos direitos aduaneiros,
a*i cambio de 12 35|04, por 1$000 ouro, na
razão dc ÍÍ-ÍHÕ2 papel.1 1 '^*t>' —,

Os falsos pai

«*?>-'orto 
por nm irem em

BELLO HORIZONTE, 14 (A NOITE) —
Uma locomotiva apanhou lionteiu, matan-
do-o, o cavouqueiro Oliveira, juiito á poutesobre o rio das Velhas, iia cidade de Sabará.

1 ' 1 "<•>¦ "
Vamos ler concertos públicos

O Sr. prefeito resolveu hoje organisar
concertos mensaes pelas bandas de musica
militares, dando o primeiro desses concertos
110 dia 3 de setembro, no pavilhão dc regatas,
na praia de Botafogo.

1 ¦«»>» 

Um leilão sensacional

-<»«¦—«-
nn miieme

Tendo comparecido npcnÁs onze Sr. ilcpu-
lados, não houve sessão hoje na Assembléa
Fluminense. Presidiu a reunião o Sr. Con-
slancio Monucral.

Bo *-*» 1 - " pni':< pagamento dc d
hi,;,',|.; " .c^' 1"° s6 Poderão me feit
"'• ou '^,oi:'/cr!..'.-n .......

ia a en©a
Não ha muitos dias A NOITE noticiou

que o "hceff" havia diminuído de preço, cm
Nictheroy. Hoje chegou-nos a nova de que
os marchantes augincularain de novo, islo é,
volou ao custo antigo, 700 c 800 rci3 O kilo.

O pretexto é de que o boi em pó «stA
i, custando ílçiOOO a Arrobai "---..

Alguns lotes arrematados
O sensacional leilíío no palácio J. C, Ro-

drigues foi muito concorrido, alcançando ai-
guns loles preços bastante elevados. Outros,
porém, fórum arrematados por preços infe-
riores á expectativa.

A' hora em que escrevemos o leilão conti-
nuavii, tendo sido jA, porém, arrematados,
entre outros, os seguintes objectos:

Uma fonte das Tartarugas, reproducção da
celebre fonte roniaua, por 1:300$, pelo Sr.
Baslos Dias;

Uma fonte c tanque dc mármore de Carra-
ra, por 1:900?, por Mme. H. Muller;

Um vaso dó mármore, por 200$, pelo Sr.
Schmidt;

Um sofá de mármore, estylo pompeano,
por 1:500$, e dous bancos menores, também
de mármore, a 300? cada um. todos por
Mme. H. Muller;

Os quadros da varanda foram arrematados
a 170? cada nm.

Na sala do jantar os pratos estavam sendo
disputados pela média do 150$ cada tira,
sendo o maior arrematante o Sr. Lafont, que
ficou com parlo de um apparclho por 1:1005,
e com um prato d* Chiiu (emendado), por
350ÍOOO.'¦"--"' 

" "'¦ -"--•'--^-Ce

res pe ponham
as barbas kwh...

A policia prendeu um delles
O "reverendo" Miguel José eslá preso na

Policia Central. E' turco, e como tal anda
por esle mundo de Deus a pedir esmolas, de
poria cm porta, para umas vagas obras de
caridade. Em Santa Cruz o "reverendo" Mi-
guel assentara o seu quartel-general do cava-
ção. Mas, 011 por esperteza da gente de San-
ta Cruz, ou por vingança dc Christo, casti-
gando um falso padre numa localidade quetem o nome do seu santo lenho, a verdade
é que o "reverendo" foi se tornando objecto
de desconfiança, até que resolveram pren-dcl-o. Conduzido para a Policia Central, o
padre Miguel desculpou-se. Que era ministro
dc Deus c não cumpria sinão o seu dever,
procurando minorar males alheios.

r-Mas os papeis? Que é dos seus papeiscomprobalorios?
Padre Miguel não tinha papeis. A policiavae averiguar si clle é ou não 6 padre, afim

de que seja dada a sua reverendissima pessoao destino que merecei*.
Esse abusos dc falsos padres tem se avolu-

mndo dc um ccrlo tempo para cá. Em todos
os logarcs, cm todas as repartições, surgem
uns barbudos, de batinas ensebadas e fedo-
renias: são "padres" trucos, alguns arme-
nios, que eslão angariando donativos paracaridades lú na terra.

Ainda hoje, na Câmara, apparcccu um des-
ses spc-clmciis.

Mais um suicídio ?
9—Descobrem-se outros des-

falqttes
Desde que se constotou o grando dcsfal-

quo nn Utfonclli dos correios d 11 avenida Itioliiiinço, os boatos do novos c ini|ior,<iiitcsaosfnlquos começaram n circular com maiorinsistência. Ao que parece, cllos não eramue todo duslituldus do fundamento, poli'."Vm?," |i0,ic" vne-so verificando que a Cun-tiibllidode dos Correios anda A malrocii: 6um cabos 11 sua oscrlpturaçuo, entregue a
pessoas que são as própria 1 11 se cotifoi-.sar iiicoinpclentus.

Começou n dctm-.h c, depois du apuradasas criminosas subtracções dc dinheiro, osresponsáveis, si bem que, segundo pareceiíniioccntes, fazem Justiça pclus suas pro-prlas mãos, deixando ns famílias 00 des-amparo.
Um JA se suicidou c, ao quo pareci umnovo suicídio acarreta ou já acarretou o de<-regromento dessa mulher fatídica, por cau-sa de quem choram orphSos desamparados.leio que se sabe, os balanços dai iigcu-

?.ins. .i?.m. lc'r as mnos d" funecionario daContabilidade Arlimlo Rodrigues e eramapresentados ao chefe de secçSo Alvares clcAzevedo, que punha o "confere" c oi assi-
guava.

Logo quo se descobriu o primeiro desfal-
que, esses funecionarios dcsapporworam.Um se suicidou c o outro, o chefe dc seeção,nte ogora ainda não foi encontrado.

A faniilin do Sr. Alvares de Azevedoesta desolada.
Tratando-se de um homem conhecido comosério o geralmente estimado 11.1 sua repar-tiçao.é fácil dc se presumir a dolorosa im-pressão que causou o seu deiappareclinentoA crença geral é dc que clle. não suppor-tando a responsabilidade daquillo quo feziiinocentcmcnte, resolveu acabar com os seusetias, ontes quo o inquérito administrativoo alcançasse.

Pelo que ouvimos na Directoria Geral dosCorretos, onde o sigilio sobre estes fados émais quo severo por parte dos allos funecio-narios, todo esse caso dos desfalques temsido erroneamente tratado. Tão grandesemendas tém sido praticadas que nlé pa-rece haver um trabalho forte para inuocen-tar a fatídica agente da Avenida.Jilla mio assignou nenhum documento,conformo preceitiia o regulamento. O Sr.Vandeclf, chefe da Contabilidade, arrecadouo th nheiro que havia cm cofre c lhe deu aschaves deste, sem ter lavrado o termo.lilla dcsappareccu c, mais tarde, haveii-üo, como ha, graves irregularidades 110 pro-cesso, ainda pódc, uão só livrar-se como rc-ceiicr uma indemnisação pelos damnos aella causados...
A commissão continua a' fiscatrás agencias c vae apurando „...,„, ,„,.

ni,uCSr .1!a)rccc„(Iuc. sò nas agencias da Ave-meia, Cattete, Copacabana, Salvador de São Cascadura, montam os prejuízos da Ea-zenda Nacional a cerca dc «100 conlos'Ha responsáveis pelo desvio desses (unhei-los públicos, estando as suas responsabili-dades mais ou menos esclarecidas.liiilretanto, alé agora, ainda não houve nc-nliuma cominumcação á policia, para abririnquérito sobre esses factos.
Taes proporções tomaram as graves irre-gularidades encontradas nas agencias do Miode Janeiro, que o Sr. ministro da Fazendapara salvaguardar os interesses do Thesouro

Srfeflasf1 
dh'CCl°r piU'a mn!ir ° ««« *»

fo£ftll!^0 moUvo ía Io"Ca conferência queteve hoie com o Sr. Camillo Soares o dl.reçtor <lc Fazenda, Dr. Benedicto HlppolytoJJessa conferência nada transpirou inisabemos que cila versou sobre as 11 npio i demáxima importância. «-«mpios ae

O 2" official Arlindo Rodrigues, antes dcse; suicidar, conforme a noticia" q„ hoje cir-culou, escreveu uma caria ao Sr. Vnndòck
dn ¦ívrfi1Tnimr!nl,V c?:sa "otida foi eouflminítta pelo chefe da Contabilidade, quequiz fazer maiores referencias sobrSoubemos, porém, que nãouma carta c sim dc um cartãolindo communieava

aUma roprosonliicflo da A. C.commlssflo do finanças da
Câmara

i.mnmíí.,|K,"lÇÍ?i CoinmOPOllll enviou bojo f
ín 1 ,, ô? ft? ri,""H'«-t «Ia Cnmara dos Dep."1 is um, o,lB„ representaçi-i» M,b,-C (, t.n'm.
Shfí,0rf«.c,iSÍPÜ no .''í'.4 cl ,i,d"'4 "ondori-

í«.i lr?t,.1',""lü • 1K'lllmlü ¦ '"«'«««onn I d.i reccila p„ra o próximo exercido.o onde convier, do scRuinto dispositivo: '

'V1' . V ,0Í , Oíluo"o «l"c exercer o com-mercio dc fazendas, modas o confcctOos, uoDislncto Icderal, cm Installações transltu-rias, seja cm hospedadas, boteis ou resldcn*cias. particulares, expondo ou offerccomlo kveiiiia mercadorias du seu commercio cmmulas, armários, caixas, pacotes 011 envo-lucros semelhantes ou por qualquer outroUiouo — ficara sujeito an imposto 11 que surefero o ml. Io do regulamento nunoiu nodecreto p, 5.142, de 27 de fevereiro de 180*(tnauslrlM o profissões), papudo exclusiva-mente, a taxa fixa anniial dc 1:3008, sendopara çsse fun luscrlpto 110 respectivo lan-Çiitiieiito.
Pnraffropho . O imposlo será pago douma so vez, mlcgrul e antecipadamente, porexercício, qualquer que seja a época do ini-cio do negocio.
Paragrapho . A Alfândega não pcrmi'tira o desembaraço e saída das mercadorias

que para esse commercio forem ImportadasUlrectamenlo do estrangeiro sem que sejaexhihida, a exemplo do que. já se estatuiupara o commercio estabelecido, a certidãocio Quitação do imposto pago na Itcccbcdoriado Districto Federal."
-«•*—

No Collegio Militar

isar ns ou
outros des-

gsosse o novo com*
mandante -J

Assumiu hoje o commando do Collegio Mr-Ular. desta capital o coronel Vieira Leal, no-meado por decreto do ultimo despacho col-Icctivo.
O coronel Leal foi recebido pelo ex-com-mandante coronel Alexandre Barreto, bemcomo por toda a offlcialidadc. Dada a pos-sa ao novo commandante, o coronel Barretofelicitou o Collegio Militar pela acquisiçãocio seu novo director, cm breves palavras,despedindo-se cm seguida.
lim resposta o coronel Leal agradeceuacompanhando o cx-commandante nlé oportão.
Mais tarde o coronel Leal apresentou-seao ministro da Guerra, por ter assumido esseconnnaudo. Todos os chefes dc serviço doCollegio Militar pediram demissão dos car-

gos que oecupavam, acompanhando assim oseu antigo commandante,

A fallencia de uma fabrica
dc vidros

O Dr. Ovidio Romeiro, juiz da 8* Vara Cr-VCl, decretou a fallencia da Companhia Car-nula, estabelecida com fabrica dc vidros árua Viuva Cláudio 11. ifóli, a requerimento do
presidente da mesma, visconde Alves Ma-llicus, que confessou insolvabilidade, apre-
?eí5oo «P;«°. l)ass'vo da firma estimado cm5.088:*i01.-i02,'.

A celebre questão cia Docas
da Bahia

nao•c ella.
se trata de
no qual Ar-

„,- . , - 1l|c "«o linha lançadomao dc um vintém do dinheiro publico eaccrçscentava que, sabendo que o chefe dSsecçao Alvares dc Azevedo tinha desappa'reculo, sentia que graves aceusações iampesar sobre clle, e, não tendo forças parisupportal-as,_ resolvia acabar com a vidaNo cartão nao lia referencias a outras pessoas a nao ser a Alvares de Azevedo.

l^m\Í',!vnCÍSca Hccl{' n agc',,le (,a Avenida,em vários romances na sua vida. Começoupor um caso; policial, q„0 foi abafado emtempo do nao causar escândalo. Devido a
£ii } \m C011seS".'«. com a protecçno dasenliora de um político, ser nomeada 'agente

rin?,n?r' vis.c01ldc t1e Moraes prestou a suafiança, que é apenas de 3:0008000.

Pela diplomacia
Còmniuiiicam-nos:

,.in'l°Lel,cÍ"T-gad,0S dc negócios c secreta-nos dc legação do corpo diplomático, aquiacreditado, offerecerão ao Dr. José Luiz GO-mez Carriga, encarregado de Cuba. na Repu-hlica do Peru, um jantai* 110 dia 19 do cor-
20 horas'0 ' U'i'"' U° Ci"b Ccntl'al» ás

A' esta sympalhica manifestação dc apre-'Co pelo distineto diplomata cubano, sabemosque comparecerão, além da "jcuucsse diplo-inatiquc , alguns embaixadores e ministros.As adhcsoes para esse jautar recebem-so110 Clnb Central.— Um grupo dc amigos do Sr. José Lul/,Gomez Carriga, a cuja frente se acham oshrs. Paulo Barreto, Sebastião Sampaio c An-tomo Pinheiro Machado, obsequiaruo o dis-tincto diplomata cubano com um almoçoantes de ausentar-se defiiiitvamcnle do lliode Janeiro."
¦ ¦¦>¦ 1

KejtíJiSiJido os embargus dai*é, iTBisiBfltíoM o juiz prosegaíâit»o feito
Como se sabe c foi largamente divulgado,o hr. Bouillotix Lafont, cm nome da Sóciodade Conslructora do Porto da Bahia, pro-poz ha tempos uma acção na ,')" Vara Civelcontra a Companhia Docas da Bahia, pedin-do a Coiidcimiação desta á quantia de réiso. 110:756!?HO, relativa a obras, trabalhos odireitos alfandegários pela autora despen-chdos c pela ré não pago:;, c mais prejuízoshavidos 110 correi* dessa obra.
A ré compareceu c embargou, sob a nllc-

gaçao dc que a quantia pedida não era li-
quida c certa c de que a autora não fez pro-va de ter cumprido as obrigações decorrentesdo contrato. O juiz,rejeitou e
a acçao.

por sentença de hoje,
embargos e mandou proseguir

O 68° a mi i versa ri o da morte
de San Martin

BUCHOS AIRES, 11 (A. A.) -No dia 17 docorrente; será commomorado o t'3° nnniver-sario da morto do general San Martin, a cujamemória serão prestadas diversas ' "inena-
gens.

jggigwaggigggggBj^onaiaM

La Poupée - Sá"
Motins para senhoras. Rua dá Asseinbiea

lios pnra meninas.
ics para üaplisados. —'" u. 100,

O DIA MONETÁRIO
O dia correu Calmo para as operações dc

eambiacs e ouro; entretanto, as de títulos
estiveram nrn pouco mais desenvolvidas. O
cambio abriu, funccionoii e fechou ás taxas de
V.1 5|8 e 12 2í|32 d, esta ultima semente nos
bancos Ultramarino e Francez. Os esterli-
nos encontraram compradores a 19-5500 e
lOíffiOO, com vendedores a 19S700, e sem ne-
gocios conhecidos. As letras do Thesouro
emillidas cm fevereiro e março foram ne-
gociadas com 8 "|° dc rebate, as dc abril com
8 112 0J° c as dc maio a 9 0|°.

Era bolsa foram vendidas 121 apólices ge-
racs, antigas, a 708S, 217 apólices da União,
dc 1909, a 770$ e 110 das dc 1915, sendo 75
a 708$ c 7703 e 100 do empréstimo municipal
dc 1909, a 17OS00O.

Para os papeis de especulação houve ne-
gocios para 500 acções das Loterias, a 12,5500,,
100 das Docas da Dabia a 25?, 100 das Mi-
nas dc São Jeronymo a 27^500 e mais 100 a
28$, 100 da Rede Sul-Mineira a 37*500, 802
da Noroeste a- 38? e 550 dcbcnlurcs da Luz
Slcarica a 1709000.

Uma policia especial nas
fronteiras da Argentina

e do Chile
SANTIAGO, 11 (A. A.).— O sub-secetnrio

das Relaçpes Exteriores declarou não ter fun-
damenlo a noticia dc terem sido cntaboladas
negociações com o governo da Repnblim Ar-
gentiua, para a organisaçãode umaipcllcia es-
peciál na rona
*ej.it --

Nada se sabe do ministério
do novo presidente da

Argentina
BUENOS,AIRES, 14 (A. A.) - N1S rodaslpolíticas reina completa desorientação por tno-iti_vo dc absoluto silencio que, sobre a forma-*«ao. do' futuro ministério, guarda o presVdéiitclda Republica eleito, Dr. Hippolyto Irlgoyen.

». -«4»^—t-, __._:

O manganez na Central
Emenda quc o Sr. deputado Nicanor Nas-cimento apresentará 11a 3* discussão do or-çamento da receita:"Ao n. 31 — Imposto dc. transporte —
accrcscentado dc 55 por tonelada de mau-

gauez transportado pelas estradas de ferroda - União", diga-se 10.000:0005000."
Emenda que também será apresentada pelomesmo deputado:"Ao n. 4 — Direitos dc capatazias — deaccordo com a lei n. 3.070, de 1915. ac-crescente: "cobradas ns taxas dc capatazias:

para o manganez a 800 réis por tonelada
(parte da União)", 580:000f000.""Justificação: a taxa existia e foi disp.cn-sada em vista dc a não supportar o mau-
gauez, cuja colação era então mínima. Ago-ra, cslando a tonelada dc manganoz mais:ou menos a lbs. 4-1. o que lhe permittdsupportar brilhantemente a tasa regulamcn-tar, e. estando a União, pela sua precária]situação, impedida dc dispensar renda possi-lvcl e regulamentar, dentro do presente or-
çamento, deve ser a taxa cobrada.

Salvo

OFFIÍKTA ESPHCIAI, 
~ '

'feraos cm casimira pura Ifi, cures modernas e
feitos pela ullinia inoila, sob mciliila

79§ooo
Na CASA GObOMBO

Ullinios íiaiiri-Robes de Taffetás , ,,,,„
dc Mme. Vargis, 50!) medida t5'l$000. — Ilua Lru-
guayana 11. %'í. officina du 1'alacio ilas Noivas.

íííogaiiles c confortáveis roupinliiis pura meninos''''
c meninas, it começar ile SjjiOóo

GASÃ"cÒbÕMBO

informações cm contrario, parece.1 a ornaiiisaçaotic umaipcllcia es- que este c o interesse nacional, poia, quanna das fronteiras dc ambos o» pai- do no manganez foi feito o favor, a co•-.._.. jj tação «ra mísera e é vantajosa hoje."

Viuva Constância Ameiia
Pereira de Andrade e

Silva
Augusto Caetano da Silva, Fredcrl-

co A. Caetano da Silva, filhos e gen-iros, Cândido José Caetano da Silva,
sua mulher c filhos; Ernesto Caetano
da Silva, mulher e filhos, ausentes:
Carlos J. Caetano da Silva, mulher o

filhos; Oscar Cactauo da Silva, ausente; Ho-,
itorio A. Baptista Franco, sua mulher e fi-
Ilios, communieam aos parentes e amigos o
fallecimenlo de sua idolatrada mãe, sogra,

,avó e prima, D. CONSTÂNCIA A. PUIREI1VA
;DE ANDRADE E SILVA, hoje, ás 9 horas ria
manhã, c que o enterro terá logar amanhã,
15 corrente, ás 9 horas, saindo o feretro da
rua Conde de Dom fira 11. 200 para o cemilerio
dc S. João Baptista, coufessaudo-sè desde já'eternamente 

grato 1.

Dr, Nuno Infante Vieira '
Amélia Vieira dc Oliveira, Ameli-

na Infante Vieira, Joaquim Infante,
Aurora Vieira da Cunho, Amelina
Vieira .dà Cunha e Dr. Atfila Infan-
ie Vieira^ convidam o*; seus parentese amigos para a missa do primeiroonuiycrsariò do passamento do seu pranlea-do neto, fillioi irmão e sobrinho Dr. NUNO

INFANTE VIKIUA. quarta-feira, Ifi, ás 9 ho-
ras, no -allar-mór d», matriz da Gloria, largo
do Machado. Pôr esse aclo de religião aa

4 confessam gratos.
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LOTbRlA i-EUbRAL

itisuinn dns prêmios dn Intuiu tln Capital
Federal, plano n, !IIH, exlrulildn Imlei
7llll.'i7 25iuQOIOOQ
r,\m '.iiiuir-ui
íimm tüMMi.i.O
.v.r.i üono-Moi)
772-5 liOOOÍOOO

Deram hojet
Antigo  057 Jnenr.
Moderno  Uli l,,v,°
llio
Snltendt) 

Pora amanhã:

537 Coelho
Carneiro

# #9 n
0:0 307 077

oIl _ >pes
l." ipiom .ti ii iiuiiiii.i iii.ii ilundu nu loturiu» i> olle

i.. minores vantagem no publico.
Cam iiiitiú, ma UUvMui 161 - Flllaei íiiividoi

«I Quitanda, 711; l'ii im du Miirçii, .Ml. I.. lííliiciu m
ii, Kl); (íeiieral Camitrii, .UM. — S, Pauloi run yiiui/.

.Nuvcliilliu, .Vi,

Manoel Tavares oa Shv/
I.eonor Cunha da Silva c filhas,

José Oscar do Nascimento Ciinhn, sun
£iv svnhorn e filhos, participam nos stus

parentes e amigos o fallcclmcnlo, cm
fl Minas Geraes, de seu saudoso p o,

^iV pae, genro c cunhado MANOEL TA-
VAHK.S DA SILVA, c >.s convitlain pnrn assis-

ii* ii missa que em mffrngio de sua alma
será cclcbrndu qunrla-felra, 10 tio corrente.
ns !1 11! Iinrns, nn egreja dn Lupa do Desler-
,ro, largo tln Lupn, c desde jú confessam-se
agradecidos,
u.....-.T.tn*.-aii<>.iw.*ii rsrn:*frv.,znw-w--• • ...i.-..:

O caso da Colônia
Correccional

Sob":' n morte dc 11. Isaura Campos tln Sil-
va, esposa tio Sr. Oscar Santos, oceorrido nn
Colônia Corrcccioual, onde o Sr. Santos tra-
baliu, e que su dizia eni conseqüência da dc-
sidia do medico, informa-nos o Sr. Tito Por-
tocarrero que a senhora em questão falleceu
cm conseqüência tle uma lesno do coração, tlc
que vinha ha tempos soffrendo, (Jue houve,
por parte tlcllc, c do pratico, Sr. Vasconcellos,
o maior cuidado com a enferma, durante o
tempo t :u que o medico, Dr. Cllstl'0, não a
Viu.

As injccçòcs que lhe foram ministradas
ernm de oleo cainphoradò c elher, c estas já
foram iludas quando a paciente estava em es-
Indo de coma, completamente perdida.

As Informações que o Sr. Tito nus deu. fo-
ram confirmadas em syndienncin qini fize-
mos.

Notas de Musica

-<j9j-

yn. AIiGANTARA GtíiV
Iloilligy Silva, li. Di; Iliis "¦ —

Tuberculose
telep. 7'jt) Sul

-*—^-8»—

res cadáveres muíi-
lados são recolhidos

ao necrotério
I)e hontem para hoje a onecruterio poli-ral foram recolhidas nada menos tle Ires

victimas dos trens.
O .primeiro cadáver que ali chegou veiu

couro desconhecido c mais tarde foi reco-
lihecido como sendo de Vicente Augusto, dc
60 annos, trabalhador, residente á rua Vis-
jonde tle Nictheroy; o segundo, foi o do lies-
pniihol Pedro Ribas Guedes, dc .0 annos,
Solteiro, residente â rua do Lavrádio n. 12_,
pilhado hontem ás 22 horas na estação de
Riachuelo; ás 12 horas de hoje um outro foi
enviado: era o dc Agostinho Gomes, de 2;i
luinov branco, nacional, foguista da li. F.
T.enlral. pilhado na estação tle .Mangueira
pelo Irem S S 21, na òccasião cm que pre-tendia tomar passagem no subúrbio S S 72.
que passava cm sentido contrario ao da-
qirelie.

Os tres cadáveres, todos mutilados, apre-
sentam um aspeeto horrível.

¦ ¦ a-flCfc-»- 

Pó d" arroz inlcirniiicnto impnlpavel Atlhcre
i pullii mais dn ipni qualquer nutro. Caixa

(lUAYA.NA N Uü,>;>.i)ii Nus perfuiiiiiiiiK n ii IUJA I
¦ ^»» 

!s ladroas n s subúrbios
Presos quando operavam

A policin do 22' districto conseguiu esta
madrugada deitar a mão em mais alguns la-
ílrõcs, dos muitos que operam nos subúrbios
da Leopoldina. 12 dcsla feita foram apanhados
quando "mudavam" todo o "stock" tle um
iirmnzeni em liamos, Prendeu-os o commis-
paria H.il'1'iird t|ue, syndicnndo apurou perten-rerem a uma grande quadrilha. São os sc-
gulnteS os que foram apanhados com a boca
na botija: Waltlcmnr Pereira ilos Santos,
íiaslào Tavares, José Teixeira c João Lyra',(que estão sendo processados

*" —¦¦ ' ¦¦¦' ¦"* "iJUÇr- 

O MOMENTO

Autonomia do Districto ?
O programma do partido polilieo que òsenador A/cindo Guanabara creou com oselementos' dissidentes do Partido Repnbli-cano do Districto Federal, nò mereceria fe

paru ser discutido a serio, :À os elementos
que o ac.ceiluram tivessem passado que an-torisasse u c.rel-os verdadeiramente conven-e.idos dos princípios [tindomenlaes ali prega-dos. Ora, inicialmente, verifica-se que onoro pai lido se insurge contra as praticas
/a Constituição Federai, apoiada, cnirelan-
lo, ale aqui c eonservndoramcnte pela maior
vetrte dos signatários do novo programma.Dado, porém, que todos estejam sincero::,
(linda assim a idéa radicalmente aulono-
mista è. inuc.ccilaoel.

i\ situação do Dislriclo Federal è espeçia-
lisaima: _— clle não è um listado, nem o
ieru sinão quando a capital se mudar parai> planalto central. A Constituição dá-lhe a
juneçuo de município cuja autonomia é re-
guiada, como de todos os municípios, porleis especiaes em que sc delimitem os in-tecesse* ,r que se refere o art. 68 da Con-Rltluiçuo. unem faz essas leis nos Estadose <• Asseinblca de cada um. Quem as fa:pau, o Districto Federal è o Congresso Fe-deral (art. :í-I, n. 30), Os interesses do mu-lucipio cm que lem sede a capital da Uniãolem de ser por esla delimitados, ,. esta não
pode deixar de intervir, na esphera que sen-tir necessária, na gestão dos negócios dessemunicípio. A dualidade c no caso uma fi-CÇtto e nenhum serviço executará a Uniãoem sua capital que não importe, ipso factoem serviço ao município. A própria presençado governo federal t „ que dá brilho, vidac riqueza ao município. Os interesses darada do município estão intimamente lioa-dos ao facto de ser elle a capital da União,h mister que esta posso intervir de modoefleclwo na sua administração.

Islo quanto d theoria. Quanto á praticaimagine-se qnuo perigosa seria para a vida
polilica do paiz uma acção totalmente au-lonoma no prefeito do Districto Federal.
Calcule-se uma dissençáo entre este e o pre-sidenle da Republica, cada qual definitiva-
mente preso r/o cargo por um mandato po-
popular. Seria um especlaculo horrível. Ima-
lime-se no governo passado, em que a ra-
pitai era unanimemente opposiciQnisla, aeleição de um prefeito de opposição. Seriauma situação intolerável para IoiJqs

A autonomia excessiva no Districto è umerro. O que os cariocas podem agora dce-
)ar c que se cumpra a Constituição, mu-
dando ti capital para o centro de GOMT, cassim se transforme c mnnlcipla em Estado
autônomo. Mas querer estabelecer outono-
piia dc Estado num município neutro, è \m\
perigo a euilar. — MAURÍCIO BB MÊ-üiüíws. j

Trio ISjirrosoMiliimMiQinQS
Coutlnuiufdo. cinn uma perseverança e

um amor A arle digno* dos maiores louvores,
a ii i campanha de prnpiiKiindii du tão In-
ttif-siinle literatura, dó Iriu* de piano, vinil-
nu o vloloiuello, iii/1'iiilo a mesmo com des-
lnieri'M>c pouco commum o quIçA com Mcrl-
ilcln, polii que n re iili.idn picuuliirln tem il-
do, n bem tll/cr, negativo, oi Srs, Dnrroio
Nello, Humlierto Mlmno o Alfredo Oomo»
deram hontem a noite, no mlAo do "Jornal
do Coniincivlo", o primeiro dos quatro con-
certos que orgniiliinrniii pnra este nnno. O
primeiro e o ultlmu serflo cousatfrados nos
romposItorcH brasileiros, o segundo nos mo-
demos estrangeirou e o terceiro nos clns-
SUllS.

Nn dc ..¦•.!¦ in foram ouvidas unlcamento
ctunpüMçiies de ilonrlquo Osvald, quo i o
iiosro grude iiiinposittir dc musica do carne-
r.i, gênero dlfflcll a que clle io tem dedica*
ih ckiii n ipaxlmo carinho e em i|iic tem pro-
lin/.iii.i obri:. dc incontestável valor. Iicn-
riipic Ohwnlil nflo i iipeniia um músico clu-
ro, conhecendo ndmirnvclmente n Icelinlea
¦ia Min arle: clle lem. uo mesmo Icinpo, a
qualidade precisa ile ser sóbrio nos tlcscii-
vohiinenlos ineloillcn», isto é. ello diz o iiuc
bin u iIiz.m'. em inútil prolixldndc, não in-
slslc em iliiuusin, não se iIcími arrastar peln
prazer dc longos e fastidiosos devaneios. As
iiiiiB composlçoos dc musica tlc cnincrn são
perfeitamente equilibradas, tèm a justa me-
dldn t- nunca ehegnih n fntlgar o espirito do
ouvinte.

li' a essas qualidades que continuam a
obedecer as suas ultimas obras, eserlptns
esle aluiu, c hontem exceulndus pela primei"
r.i ve_. Dcllus ii iniils Imporliinlc é o Trio
op. -Io. olirn tle incontestável merecimento e
du inspiração continua. Inlciu-se com uniu
phríisc breve a ii K. dlln pelo violino i a que
n vinlnncello responde, enufiianto o plano
iimrniurii cm um rytlunu dc semicolchclns
Irlplices, rylhnin que persiste durante lodo
o trecho com uniu insistência líllvez exces-
slva. d llieinn su desenvolve iiaturalmente,
sempre illillogndi). scglilndo-sc um segundo
llicina de Inlcrcssiintc f nel ura, com modula-
ções modernas e polyphuiilu rica. A plirnsc
inicial volta c o primeiro tempo termina cm
ilclicln; o planlsslino,

O "ndngio com vnrlnçôes", que sc i.eguc,
ê tnlvcz o trecho mais btlln do Trio. (» lhe-
mu, muito feliz, de deliciosa mclnucnlln, c
ciintnilo primeiro pelo vlolonccllo e depois
pelo violino, emquanto o piano sustenta ac-
CCnles «iilemiies. Logo cill seguida SlirgCII)
•eis vn ri ações, cada ipin! mnis interessante.
A segunda, sobretudo, com ò violino c vio-
loncello a sussurrar, em surdina, curiosos
arnbescos, einquantn n piano ciintn o thenin,
produz um itteilo muilo curioso, que é um
vcrdnilclro uchiidn, Na quurla variação no-
llim-SC egualinime euriosos cffcltos de "piz-
/.icati". O theina passa por uma transforma-
Ção de raro encanto, na sexta variação, em
que o violino c o violonccllo dialogam, cm-
quanto o piano fere harpejos, rctippareccndo
o tliiina, nn baixo do piano.

O "schcrzo", que foi llisndo, é leve, espiri-
lltoso, com um "crescendo" e Ulll "tlecresccn-
du" de effcilo pillorcsco. A pnrle central,"inolto moderato", é uma espécie de "ber-
cciisc", muito singela c encantadora, com O
caiil.) cm surdina,

O "final'' lem um rythnio muito neccnlua-
do e forma o in.iis completo contruslt1 com
os tempos anteriores pelo rigor, pela energia.
Ha ahi tlrnmnticidade, embora o tlieinn em si
não me parecesse lão feliz como os dos on-
Iros aiidiijncnlos. A impressão deixada pelo
trio de li. Oswald foi profunda c acabou
com nina verdadeira ovação.

Ouvimos antes, também em primeira atidi-
ção, um tempo dc sou,ita de piano e violou-
eello, bem feita, vibrante por Vezes e que
faz desejar que o nulor a complete, e tres
canções em portuguez, ditas com muita arle
pilo Sr. Carlos de Carvalho, ainda indispôs-
Io, e acompanhadas pelo auto.' São cilas"Minha estrella", "Aos sinos" e "Canção bo-
hérnia*'. Km todas as ires II. Oswald mos-
liou unia nova phasc do seu talento, escro-
vendo inilameiitc cm um gênero pouco iu.'li-
vntlo por clle. "Aos sinos", sobretudo, versos
tle O. Ililiic, tem encanto extraordinário. ICin-
quanto a voz canla, o piano soa um cnrrilhão
em que sc fazem ouvir desde os sinos gra-
ves até os pequenos sinos crystalinos .' ale-
gres. A "Canção bohemia", bisadn, com n>
seus rylliinos bizarros, quebrados, capricho-
sos, faz lembrar a maneira tic Dc.iusi.y,

ti concerto começou com a sonata paia pia-
M e violino, ijnc data dc 190.8 c que já tive-
mos òccasião de ouvir, li' uma bella pagina
tic musica dc eamera com um "ailegrclto '
muito pillorcsco c um "andante" dc muito
sentimento,

A execução foi muito boa, muito homoge-
nc.1, com uma fusão completa dos Ires cie-
mentos. Sentia-se o amor com que ns Srs.
Barroso Nelto, Humberto Milano e Alfredo
Gomes se dedicaram no estudo, constituindo
liojc estes Ires artistas um trio digno de ser
ouvido, applaudido c encorajado.

Todo o concerto correu entre palmas vi-
brnntcs: foi umn como que npotheosc a II.
Oswald. Nada mais justo, pois õ esse um
nome tic ipie nos podemos orgulhar com ra-
záo. — L. de C
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Cabaret Restaurant
J I)0 í^

ita!) Tcaosüfes do Í.síi
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179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
U0JJ2 dns 9 ás •! Iiorns, progranima sensacional sob

n direcção tio eautirclier .IUSTLN0 MINURVINI
Siircesso iiicgimlavcl de Mi.rito. rçlcbre imitador

lg hcljo Sexo, o mais notável lutistii no gênero,
í jliiiko

ESTIÍlíll CipSTILLO .
JlíNNV CONSTAMCI" .
LOS \ll.NMUI.\I . .
!»I.A DU HliSPANIIA.
CHIOI.LITA. . . .
CAIIMBN DEI. VILLAR
Dl.UA HIlANDINI . .
LOLITA DELCA5ÍP0 .

Inutiiilei' ;t Irnnslormnçíio.
Caníurn biterndcionnl.
Çiuiluia Itulo-rrnncez.
Dilctló italiano
Çoii|ilclis)ij hespanhola
Cnntorfi cflolla.
Üotipíetistii bcspaiihola,

Cantorli itullsila
Cantora hèimaiiliohi

Variado corpo dc bailes sub á direcção do proles-
sor (A'HO.

Suecesso pela TI1E-DIAB0L1R'S TZIGANE OU-
ClOjSTIilt.

llIlÉVEMliNTlj pSTRÉAS contratadas tUiçclpcnlo
pejos injçsóá icprçscnlÁiitcs em S. Pauió, tfticnos

•—««»»-< —s 7

Foram pesos e ®w®l-
íãim liara os àm%

corpos
b

Forain presos hontem no interior tje um
otequim, cm .Madureira, pela policia do'2,1" dislriclo, dons marinheiros, Cândido Fe-

lix da Silva, n. 18 tia ll" companhia, e .Tose
Isidoro, n. 62 da 3" companhia, que proínó-
viam desordens, cm completo estado de em-
briaguez,

Ksscs marinheiros desceram hoje para o
corpo a t|tie pertencem, acompanhados tle
nina escolta tio Batalhão Naval.

As reportagens tlc acaso
O 8R. BUENO DE PAIVA NAO
REMA NEM JOGA FOOTBALL-
O SR- INOIO DO BRASIL PRE-
FERE O SR. ENEA8 AO SR.
LAURO SODRÉ-0 SR. RAPHAEL
PINHEIRO CLASSIFICA DE"CORDA') CARNAVALESCO" O

NOVEL PARTIDO AUTONOMISTA
D domingo o sempre nuils niirn M reporta-

gvns piitillciis, Nele dia esla fccliiiiln u (!n>
ipiira, o Senado uân fiiiiccliuiu, n ('ouselho
Municlp.il ilcsciinçii e os piireuros, na sun
quasi tiiliilliliulc, cavalheiros ipie etilflõ liem
Insiiilliiilos o,i vida, ilulxniii-sc flcur nu doce
calma ilus kiiiih ap:'.i.'i\cls vlvciiilus, dc |-> I.t-
mu c eliiiu lios.

Por neiiNii, i's vezes, ileseobrc-se, jm ,'veiil-
ila, mn nu nutro polilieo, ipie vem un elllvmil
mi que dn um curto passeio hyglejileo pila
clilnile,

lloutini. o primeiro destes rurns; qu ¦ ¦"'•
cou Irã mos foi o Sr. Iliieno do Pnlvji, S. I5x.
vlnbii dn cinema e, Interrogado por nós
sobre um milhão de cousas, cm | respo-ta,
ciiiidciniinii os "sporls" c em parueular as
regatas.

o Sr. Um no discutiu pliysiologlii, jfuliiu cm
hygienc o terminou categórico :

Nflo remo, nem Jogo "fiiotbalt," ! ..

O segundo polilieo com que depuramos foi
o Sr, liullo do Urnsll,

S. Kx., elcgnnlcmeiilc posto uo seu finque
tlc cnscinlrn clara, iinpertlgntlo c altivo, pas-
sou por nós.

Alinnliiuiol-o.- Alinirniile, o Dr. Lauro Sodré è. caiitliilii-
lo ã prcslileiiclii do 1'iiiú...

Nflo sei c não «' isso n ipie
Perdão, senador, nós nflo

ai urinámos que o Dr, Ijiuro
Queríamos saber como encara
liira.

O Lauro iá disse umn vez tpu"ajuntamento" não havia logar pnrn elle. I>-
sc "njiintnnieiito" í o piirlldo rcpublleilno pa-
ráeilse, do qual faço parle, u tpie é colclilai-
do por Curtis elementos, com uma tlirectnríii

chefe iicluiiliuciitc o Dr.

o Lauro diz...
purgnntüiuos :

c cand;il:il.i.
essa cmidiilil-

no nosso

•Iciln c do qual
liiicns Mnrllns,

Ncsl'.' caso.
-- Ncslc caso

Que será o
O KiuV.s u i

tlalo.
-• IC si o fôr i

em re-
- A

nal.
Dabi
Mais

E o Sr
seu friupu
dfl abaixo

li reinos
próprio

outro
Dr. Ií

lisnao iiiSM

lcgcl-o
re-eleiçí

nada.
almir

de eus

candidato,
u'as...
que é cantil-

•a pnrtido não lera duvida

perfeilamciilc consti lúcio-

Ale a ma n há.
i.ile, altivo i
emira claro, I

elegante, no
se foi, 'vcui-

(> Sr. Rnpbni 1 Pinheiro •'¦ um politicn cm
disponibilidade passageira. S. S. acabava de
pronunciar um lindo discurso ua fesla do
I rofòssor Carlos He is, quando o abraçámos.-— Parabéns pela sua oração; mas; antes de
agradeci r, responda-nos, por obséquio, que
pensa do Partido Republicano Autonomista
do Dislriclo Federal,..

— Penso que partido polilieo liflp é grupo
carnavalesco tpie se liniila de uma hora paraoutra e para festejar o carnaval, num certo
anno.,.

Os partidos se formam peln maturidade das
idéas, pela ciinentaçáo dos ideacs em longo
tempo.

Isso que lioiltcill se "arranjou" por ulll com
esse pomposo titulo, pode ser, no máximo.
uni cordão carnavalesco :
tononiislin''.

Apertámos a mão no Dr.
num sincero agradecimento

listava ganho lindamente
-¦ ¦*»»¦

*o cordão dos an-

Rnphacl Pinheiro,

o nosso dia...

TOLUOI- SOEL
Infailivel nas tosses mnis erneis

O Dr. Sá Vianna regressa ao
Brasil oor La Plata

BUENOS AlílES, í'4 - (-\, A.) - O pro-
fessor Sá Vianna partiu esta manhã para Lã
Plata, onde embarcará a bordo do pnqueje"Dcsna", com destino no Urnsil, A' estação tln
esl rada tlc ferro foram despedir-se tlò nola-
vcl Jurisconsulto brasileiro, além de nina
commissão dc membros do Circulo de Di-
plomnlns e flonsulcs Universitários^ o repre-
seiitanle diplomático do Brasil c muitas per-
sonnlidadcs de destaque da nossa sociedade.

¦ -ma»» ....

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Vende-se nina com mngnificas «mires fruiiferas,
vaccas leiteiras, aves de raça, etc. Tratar com o Sr. Se-
vero Dantas, run Sucliel ir, 20.

Pó de Arroz LfíÇY;
CAIXA, 28500

, <>». ,—

mcllior e nfio
mnis caro !

Umdesástrena rua Jardim
Botânico

Um lamentável desastre oceorreu pela ma-
nhã, iuí riia Jardim Botanidó. Por ahi hnssii-
va unia ^irroça, guiada por Manoel Vieira,
quaudo ao chegar á csqumft da rui) Lopes da
Silva, foi violcnlnnienlc chocada poy um bon-
tlc, conduzido pelo plotorneiro .losc Nurtcs.
tiom o enònue o carroceiro foi atirado ao sólo,
reccbentjo graveg contusões,

Ainbús os ychiçulos ficaram avariados, mor-
rendo um dos muàyes que puxava a carroça.
As pessoas que Viajavam r,o bonde n.-ida sol'-
frcráiii, alem do grande sitslo. Manoel Vieira
foi soecorriilo pelfl Assistência c internado íiíi
Santa CtaSji, em e-stntlp^ gfjiyé^.

çsq pela po-
Santa Caía, em estado gfjiyé.

O motornclro Josí Nilues foi pr
licla do 21» diV-iftftdt, <ftíe abriu i
%SÜ « CLUÍ,

íHimijè só-

Trágico fim de um bandido
—«—

O terror de Canoas
O nosso correspondente especial cm Cóvn

.le Franca, São Paulo, escreve-nos com dala
tle 10 tio correiile:

"Malheusinho — era assim t[iic toda gen-le conhecia um rapaz alto, moreno claro,
olhos pretos, porém sinistros, cabellcira ne-
gra e vasta e tle alma perversa. Quem o não
viu aqui, nesla cidade '? Pronunciado como
cúmplice no assassinio do syrio João Mal tar'
conhecido eonio vagabundo e desordeiro pe-rigoso, Malheusinho, dc quando em quando,alarmava os moradores da Cidade Xova, pas-
sando a cavallo sobre os passeios, em risco
oc alropellar as creanças que brincaviiin nas
proximidades de suas respectivas moradas.

TènitlUdt', por fim, as garras dn justiça,
Matheitsiiiljo fôrn residir na visinha loeaii-
dadd de CrtuOas, cin Slinas. Ali, não iiuidãrS
de pròçcdinienip. A' noite pcramb.ulav'!) pc-Ias ru;fs escuras do povoado, ao clarão tlc li-
ios desfechados sem direcção, pondo cm jo-j:p n vida dos transeuntes, e finando a auto-
ndát'ç lhe chamava a attenção, elle excl.i-
ninva:

, 
—.ilJÇdò, não o tenho. È por que então heide viver como covarde '.'
Na noite do dia 8 tlò corrente, Mat!)çu:,i-

nho estendeu suas façahhas, desrespeitando
as melhores fnmilins dali, chegando inesmò
a arrastar unia mocinha pelos cnbcllói;.

Taes escândalos a autorídqdo policial' lo-cai não podia presepciaí de braços cruzados.
Si aquillo a revoltava como lioincm, ainda
mais como autoridade;

Çhanihlídp cntíjo em seu auxilio a mesma
autoridade um grupo de paizaiios, foram to-
dos prender ò bandido, sendo recebidos poreste ã tiros ijç enrabina. Travou-se então
ccvfadp liroieió.

Na lula foi morto o famigerado farino-
ra íJatlieus Magalhães, sâlfldo gravernenteferido o seu companheiro Antônio Glémcn-
tino.

A autoridade de Canoas fez abrir iniiucrl-
to a respeito dessa sangrenta sechui, com quese alijo lida vida uni terrível perturbador tln
ordem, uni bandido profissional".—— ——> "a*t>. 

MONTEPIO — Vários funccionarios publi-cos federaes. tendo constituído, cm condições
favoráveis, advogado jlara tratar da questãodas quotas atrasadas, relativas no período de
1898 a 11)11, previnem aos seus collegás que
potlçm obter as informações necessárias com
o Sr. Martinho, ã rua do Carmo n 70 1°
andar. ' !

¦««*l^-

Centenário Artístico
A Associação dos Aquarellistas cúmmeinTô-

ra, hoje, n passagem dô 1° centenário artisli-
CO, ehnx uma sessão solenine no salão dc con-
ferencias dn Bibiiotlieca Nacional, ás 21) i|2,
horas, orando b Dr. Affonso tPEscragnolle
Tauiifiy,

Foi'ifin distribuídos numerosos convites pa-ra essn festa, sendo que as autoridades su-
periores do paiz foram convidiulas pessoal-mente pela directoria da Bíesma associação
promettendo towpfixt*tr.

S. Gabriel está no Rio
% ""¦

E veiu, em visita a
A fc^TE, dar conta

íiS£uaniissáo
Preveni-vos, ó povos que aqui chegou

.São (iiibrltl .
I'nl com csliis pnlavroa que ello chegou »

nossii rciliicçáii, hoje, it tlirdc, Vinha pedir
que A Nülfli pnipnlusse a sun misMlo no
mundo, li começou ,

Sou conhecido na terra peln nome de

4Í»Y#J'^W
•» ¦¦ '¦ ¦'¦ • $WP-W'M^&w$MI« TiCilJfT ¦iv.y.,üt',. c* ... ¦«.-* \f VfV m

11 ".'.. liilbriel", que nos visitou hoje

Gabriel llesi, irlnndez, Nasci a primeira vez
cm 20 dc agosto tlc 18S0... em Belfast.

Primeira vez ?
A segunda, .iá fui santo —o "Sáo

le rjllli. Dell
Sim. A si 

Gabriel", isto cm 12 de agosto d--_1-.ll. Deus
iippnreceu-mc e disse : "Serás São (iibriel,
meu embaixador na Terra; Vne, previne aos
povos que se arrependam dos seus pecnulos.
Ou o arrependimento ou a guerra 1""São (iabriii" ou, no mundo, (inbriel Best,
continuou :

A guerra aclual é uma brincadeira. A
outra, a maior, será uma hecatombe. Dous

I lutadores só: O Ceo c u Terra. Daquelle,
I 200 milhões de anjos armado"., dcsla lilii! mi-

Ihõcs ile homens cm anuas ! Strá isso de-
pois tln formação, após a guerra actual, dos

I listados Unidos dn Europa, governados por
j um socialista, judeu c anti-Christo. Para cs-

le homem famoso, O Diabo dará os seus seis
mil annos de experiência do mal... A luta
será tremenda c morrerão os tifiií milhões tlc
homens,

i: O Diabo '?
Será preso por mil annos c solto depois,

para morrer nfoglldo iiiun tanque, como qual-
quer sujeito nn avenida do Mangue...

Ií então ? Que acontecerá '?
Keinará ;¦ paz nn mundo.

Gabriel Best, o "São Gabriel", pediu-nos
que tornássemos publica a sua missão. Dis-
se-nos que estará á espera do cardeal, que o
iria ver á rua S. Pedro n. .'Iti. Viera de uma
peregrinação á Argentina, ao Üruguay c ou-
trás Republicas sul-americanas.

I' un Irlanda, a sua pátria '?
Nada tenho feito.

Ficamos a pensar que mesmo entre os "sntl-
los" é uma verdade o adagio que diz : "nin-
gucin é propheta na sua terra..,"

• _".—

Doenças do apparelho (liyes-
tlvo e do svsíema nervoso. —
Raios X. — üp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, tle 2 ás .|.
-—¦ > ¦<-¦- ¦¦

âsitólos© plano ds ira
«habitue i) úq saflrea

E' um typo muito conhecido dn policia
O Gastão Alves de Souza. Por vacias vezes,
quando promove desordens, lem sido preso.
Quando isto acontece, ao se retirar açcusa
as autoridades policincs de o haverem rou
bndò. Dç uma feita necusou o delegado do
19° districto de lhe haver roubado grande
quantidade de... gallinhas.

Hoje foi elle preso na zona do 8° dislriclo.Tenho vários valores no bolso — disseelle no còmmissario,
Pois bem; leve-os parn o xadrez.

Momentos tlepois appaicceu na delegacia
um "advogado" de Gastão. Depois de com
este palestrar alguns instantes, o "advoga-
do" veiu sei eni ifi car no conimissario que

0 seu constituinte fora roubado em llu-ÍOÜI).Mas não ó possível, pois si cllj esta
sosinho em um xadrez.Pois foi roubado e eu vou queixar-mcao-chefe de policia...

Ií lá se foi o "advogado".

f{  | 
; -.. 'iéISIíeMSí

de Luiz Weber
Sensacional estudo psvcljologico —

a seguir no «ÓDEON»

-«?«»»-?-

0 Tiro n. 7 em plena acti-
vidade

Os horrores da guerra
Como se passa na Allemanha

e na Áustria
Chegaram hoje dn Kuropn varias pessoas

quo Irn/cin indicia* ilesolndoras do que se
esta passando m» Impérios eenlrno».

Dentre dlns ettn o Sr. Lula de l<li»» «
Silva, que íol iiu-.m» cnciirrcgailn do negócios
junto no governo dn Auslrla-llungrla. Sc-
guiido u i|iu nnrrn elle, a vida om VIonnn
é iisph,v.\l.inlc. llouvo necessidade uo gover.
no rcgulnmcnlnr a nllmonlneao o osln i<n'-
na-sf ciul.i ve_ mais escassa o enenroco «l«
diu pnrn dlu. O movimento dos cxcrcllos e
das ciiquiiiirns i Intenso e todos HOffrci» as
consetpiuiicias da guerra o <|uti são lerrl-
vela.

Tnmhom o Sr, Cheffer, hojo chegado tl»
Allciiiiinliii, narra o. mesmos horrores, sendo
que esle acha (lutl a p.ilrla do ItnlSOl* tem
tle sc render pela foilU1, tal ,iú é u esciissez
do gêneros de primeira neccssldndo nli, Co*
me-se pão duro c assim mesmo cm
qíinntlilndü resumida. Pelo mie clle diz, n
sitiiuváo .li .Mlcliinuliii é mais que (losespe-
riiiloru. Si a guerra durar mnis algum tempo
cila cslá desgraçada, porque a vida é nel uai-
inciilc Intolerável lá. o militarismo usmluti
ttiil<> c ii população civil soffre us mnis tor-
luriintcs aiigiislins.

Pelo quo disseram esses dous cavalheiro
min pódc ser niuis aiigustlosn a situação tios
impérios ccutracs.

Honlem foi um dia de grande actividade
para tis atiradores do Tiro n. 7: das 8 ás 13hòí'ás funèçionoii a linha de liro da Quintada )3oa \'istu e dns M ás 18 horas, realisou-
se, no palco interno do Quartel General doExercito, um exercício geral para o batalhão
dc atiradores.

Na linha de tiro, que funecionou iiiinterru-
piamente, receberam instriieção preparatória
e atiraram coiii cârt.iiclio do carga reduzida!l!J atiradores novos, è fizeram exercício com

eprgri dc guerra 150 atiradores,cartucho ,,., ... .,,,.,,,, ,„„
tendo os "sland.j" iima freqüência total dc25o sócios. A instrueçiio para os sócios novos
foi auxiliada pelos atiradores, í> tenente Ma-noel Anlonio de Figueiredo, primeiros sar-
gênios Rodolpho Ddrnes Pacheco Sobrinho,
Armando (Jouçalvcs t.iina e 3o sargento Chi-
tlerico Durões Pacheco.

—No exercicip da tarde tomaram parte 1SG
atiradores unilormisados, formando um ba-tiilhão com ires companhias, sendo o exerci-
cio dado pelo respectivo inslrilclor Io tenen-
le Ildefopso IíscpbaK '

—Na sede tio Tiro n. 7, rçalisou-se, snbba-do a noite, n ultima prova do concurso parapromoções de cabos, constando essa provade Commaiido, em ordem unida e dispersadeveres dos caldos, serviço tle segurança enimarcha c estação, theoria do tiro, ele Som-mados os gráos de tiro, pela coínmlssão or-
piiisadora, foj apurado o segujnte resliltado:José Hiicno da Fonseca, grão 5 .')!12! Vícénii-l-allnbella 4 YIW; Manoel Mourli, 3 415; Mar-svlvio Rebello da Silva, 3 5J2Ò; Qscíii' NÍmcsPereira. 4, e Carlos da Silva Ferrão, 3,1 To-tios estes atiradores são reservislas do Exer-cito da turma de dezembro do anno pa&ado—No próximo dopiingo, 20 dó cori'eíite, ásseis horas, haverá formatura para o ba-
íilhao de atiradores, devendo formar o es-tado-maior moçiado, bándèfrn. bímtht de mi

V'cii. O batalhão fãrA «liia lnárcha ate S;
mil-

iioCbjjstqvnò
—PeiHfaih iiic;iisÚo c ípram acceito* íociDsdo liro rt, 7, fmte U ttvihcrt», -

lh\ Eiljjai' Abranics''iw";1''
polii Piiouniollicfrnx • Kiin S losé lofi ás x horas.

i *t» ¦ ¦

O novo ministiro s.n.ü.i*sc_i-io
no Ch.Be

['assim hoje pelo nosso porto, no paquete"Yrrdi", o novo ministro americano, que sc
dirige pnra o Chile.

^S. Kx. foi visitado a bordo pelo lllinislio
da grande Hcpiiblicn do Pacifico iicrcditndo
junto no nosso governo, que fez com S. lix.
uni lapido passeio pela cidade.

A industria vinícola no
Rio Grande do Sul

Estamos nnicncndos .!,« ver dcsnppareccr
cm breve uma das novas c mais futurosns
do nossas industrias e isso unicamente do-
vido ao desça-o lios nossos governos que, em
vez tle estimularem, tem sido os primeiros
a crear embaraços á iniciativa particular.

A industria do vinho no llio Grande do
Sul desappareeerá, disse-nos um tios mais
adeanlados vinicnltores daquelle Eslndo, ora
nesta capital, c tlesnppnrece porque nao po-
demos mais com o descaso dos governos,
com os impostos e com as exigências do
fisco. Todo o mundo sabe qnc o ltio Grande
do Sul está nas condições tle prosperidade
eni que se encontra, não devido no seu go-
verno, porém, pura e simplesmente, á ini-
cinliva particular,

Ila quarenta annos passados a região que
coinprehendc os municípios tle Caxias, Bento
Gonçalves, Garilialtli, Anlonio Prado, Al-
fredo Chaves e Gunporé não era mais do
que um vasto matagal c hoje em dia quemali for encontrará eidndes bem ntlcnntndns,
como a de Caxias, a principal daquclla zona.

Pois bem; a quem se deve tudo isso? Ao
colono laborioso que, com todas as difficul-
dades, já em 18PII começou a fabricar vinho
em quantidade tal, que o Estado principiou
a export a l-o.

O governo do Estado, ha seis annns a esta
parte, resolveu crear uma linha férrea ate
Caxias, afim de servir aquella zona, isto,
porém, ha seis annos apenas, quando, como
acima dissemos, desde 1HI10 que o Estado
exporta vinhos. Por ahi se verá a difficul-
datlc com que tem lutado o desgraçado do
vinieultor!

Em 1912 resolveu ainda o governo do Es-
lado proteger a in.íustria do vinho e, para
esse fim, incumbiu ao Dr. Dc Stcfnno Pa-
terno de crear nn zonn colonial cooperati-
vas, afim de evitar que os colonos fossem
explorados pelos eoinmereiantes. O Dr. De
Stcfnno seguiu, insinuou grandes estabelc-
cimentos vinícolas em varias localidades
com ns pequenas economias tios colonos;
foi cultivada uma grande extensão tle terras
com o maior sacrifício, pela falta absoluta
tlc material apropriado para a conservação,
c, afinal, no fim de uni nnno — em 1913 —
ludo foi por agua abaixo, ficando os mise-
ros colonos na maior miséria.

Não bastando todos esses contratempos, o
Congresso resolveu, em sua alta sabedoria,
lambem concorrer para a maior desgraça
dos vinicnltores e creou o imposto de -10
réis por litro tlc vinho. Os vinicultores re-
uniram-se c protestaram, conseguindo qüc
fosse reduzido esse imposto para 20: réis,
com o qual sc conformam e não lhes cau-
sarla_prejuízo algum, nem aos exportadores,
si não tivessem pela frente ns exigências,
muitas vezes absurdas, dos fiscaes e dos col-
leclores.

Aquelles, os fiscaes, ou não conhecem o
regulamento, ou fingem não eonhcccl-o,
pnrn, pela mais insignificante má compre-
hensão de nm artigo por parte tio vinieultor
ou exportador, multal-os sem dó ncin pie-
dade, não havendo nppcllnção nem aggravo.
Os collectores pelo regulamento são obriga-
dos a fornecer guias para acompanharem
os vinhos desde que saem dos núcleos; po-
rem isto não fazem porque vae tlc encontro
aos seus interesses, pois perdem a porcen-
lagem que o governo muito sc empenha cm
lhes dar c que c bastante gorda.

Ora, si esses funccionarios tem tão alia
protecção, o que pôde fazer o pobre e des-
protegido vinieultor'?! O que é fado é que
o regulamento deixa muito ii desejar, Foi
feito por pessou muito competente, porém
completamente ignorante do que seja uma
zona colonial, pois si tal acontecesse não
o cnxcrlaria de disparates, como fez,

Para outro ponto interessante chamaram-
nos a attenção cé o seguinte:

O vinieultor é obrigado a comprar n sello
no local ao collcetor o este, em vez tle lhe
fornecer os sellos apropriados a vinho, for-
necc-lhe outros, porque tios npplicaveis a este
artigo elle nunca lhes viu a côr. Vem o
vinho pára o Rio tle Janeiro e um outro
funecionario ameaça dc multa, porque não
veiu sellado com o sello respectivo!

Seria edificante tudo isto, si não fosse
simplesmente triste.

Cqmo florescer a industria com esles eu-
Ira ves? Um barril de vinho (o casco síimcn-
te) tlc 120 garrafas, faz tle despesas, desde
o núcleo até esta capital, 2(!$930, sujeito a
derrame, etc; qual o lucro quo pódc tirar
o vinieultor, si além dessas despesas ninda
tem o imposto e as multas arbitrarias?

O reçiysò c um unico: fechar tis estabe-
locimeiitos, tlizehi os vinicultores, pois não
podemos subsistir nas condições actuaes.
Vamos Iralar tle outro officio; sacrifleare-
mos os nossos tyipilaés, representados porbemfuitorins e machinismos aperfeiçoados,
porém sairemos tln situação afflíctiva cm
que nos encontramos.

Ahi fica o que ouvimos: o governp quemedile nas conseqüências que. pòdeih resyil-
tar dn' resolução dos vinicnltores do Rio
Grande do Sul. Não sc deixe "dcsappareccr,
quando principia a prosperar, uma das mais
promissoras industrias deste pobre, paiz,tão grande c Sfeniprè lão mal governado.

fl segunda conferência
de Mp. Fonson

Realisa-sa amanhã, ás 21 horas, no Muni-
cipal, a segunda conferência do festejado cs-
criptor belga Mr. Jean François Fonson, dx\k
ihssertaM sobre "La Kominandatitur na Bel-
gica". E' t|ò esperar qíie a nossa mais bella
dnsn de cspçclaculos sc encha, então, c lit-
loralnicntè, p'~. que vale a pena, quando não
tót: nlius, se ouvir o bello orador que é pautor dc ''Le mariage dc Mlle. Beulcinans ,
— ¦ * i*rt^ * —

Br. Roberto Freire caM^^h."s1 '^i m^z
V,i 1». Carioca, 20, sobrado.-«««*>

Q "AMETHYSP'
O «uzMÔÍ ÍHJÍí? "-Jnicthyst" deixará onosso porlo A Joite, Vtsío ler esgotado òin'às0 de sua ^fttanen.da aaul, determinadoueln lei.- c "-1-1— '-  .

0 MBHCADO flB ÜA-Ucfi VERÜB
No matadouro de Snnln Cru.

' «¦».

Abatidos liojoi fiOO ro.e», 7U porco', 'h eaÜnol roa o l'l vlleJIos.
Murcliuiilrs: Cândido l-i, de Mello, II t, ep.; Diiii h ti o,, II r.; A, oloiidw ii:,,

«Ü r,; i.ii.i.i & Filhos. i',\ r., i p. o 7 v.; Fraiíí
cisco V. (ioiiliirl, 130 r., 40 p, e It *,• j;
Sul Miiuiia, io r,; iloílo Pimenta dê anríi/
37 r.j Oliveira InnAns & C, IH r„ Sr. 33 J
0 1- v.i llaslllo Tavares, 1 r. c ,'. v.j d t,'„
A (1., :i:i r,i 1'nrtiiihn .»'. C,, 20 r.; Kdgnrd i)«
A/tvcilo, 21 r.i Norhurlo flerlz, f> 1 ¦ P, p
Oliveira w fi,, 27 r.j Aiigustn M, d.t Mnii.i'
II r., 20 0. e 8 v. 'J

Foram rejeitados: 12 :i,l fifl r., 2 r. f 3 v,
Foram vendidos: 42 M r,
Stocki Cândido li, de. Mello, 200 r,j UnrinK

.'i (.., 1,16; A. Mendes & C„ 75,'li Lima & íiX
Ihos, 180; Francisco V. fíoulart, lir.| c, <,u\
Mineira, 8ii; C, dns Relnlhlslns, .'I; João PU
inciiia dc Abriu, HK; Oliveira Irmflos * c
.'l.'ll; llasillo Tnvnrus, S; Cuslro Ã C, I7'i'
Porllnlio & C„ ,'l(l; lídgard de Asevedo, .">«;
Norbcrlt) llcrl-, 110: Augusto M. dn Ú»\'.l.
202. Total, 2.825.

No entreposto de São Diogo

O Irem chegou ,\ hora.
Vendldosi .Vil 1,1 l|8 r„ fiH n„ 22 o, e 10 \-,
Os preços foram os seguintes: rowj, C$

ÇllOO u 8Ü!10i porcos, de 18100 a 18200; cnr-
nciros, de IÇ000 n 1$800; vitelos dv 8CU0 a
>'8(lfl.

No matadouro tln Penha

Abai Idas hoje: 21 rezes.
» «4»a» 1

Itimpador e. polídor univorsal

EíVi TODA <* PARTE
-^?s»-

UDifük
MISSAS

w
Resnm-sc depois dc amanha:
D. Maria Rita (Mocinha 1, ás '.., ,.-. egix.j.i

do Rosário; D. Oscarina da Cruz Guimarães,
á:; 8 12, na egreja dc Santo Affonso; Manuel 1
Tavares da Silva, ás 9 1|2, na egreja d:i l.a,-
pn do Desterro, largo tln Lapa; D. Carmea
tln Silva Couto, ás 10, nn egreja do Carmo;
I). Amalia Faria do Oliveira. As '. i,:>.. nn
egreja dc São Francisco dc Paula: i.,>.;/. Au-
gusto dos Santos, ás 9 1|2, na jni\.ui;_ • '

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério tle S. Francisco Kavicr:

líduardo, filho de Maria CustanliCiVa. nuV
liarão tlc S, Feliz n. 221; Marcos Fn.iiugti*,'
rua do Rezende n, l!)ti; Felicíssimo josf Cor-
lho, rua 8 dc Dezembro n. íaO; Õeraldo .iii;
tln Luz, rua Dr. Campos da Paz n. ::.'.; Ac.i.i
Conceição tle .lesus, rua liarão dn Gamboa,
n. 3; Manoel Martins Affonso, Hospital s,
Sebastião; Joaquim Pereira, rua Viscoutic dá'
Itauna u. !)/; Oelaviano dos Santos, tieeroleíj
rio municipal. , /—No cemitério dc S. João Baptista: fliúji
lavo Nicolao. rua do Livramento n. 171, s<>-
brado; Kscolnstiéa Marin <fa Conceição, na,'
D. Castorina n. 401; Yllia, filha de Forluniilf}'
Ferreira Neves, rua do Retiro da Gitfinnbiir.t,"
n. 17, casa V; Pedro Ribas Guedes, necro-
lerio tln policia; Clara Magalhães, rua d.V
Real Grandeza n. 24tí, casa NI1I; Flaneis...^'
Cardoso, rua D. Marciana h. 10; Luiz, üll.f
de Oscar Machado, rua Christovão Goltunl-.f
n. 73; Julia Dutra Nicacio, rua Monte Alt-
gre n. 25; Salusliano Dias dos Santos, li. -
pilai Nacional ue Alienados. , /—No cemitério dn Ganiu: João da Silva'
Ferreira, Hospital do Carmo.

-—No cemitério da Penitencia: José Piulfl!
tlc Araujo, casa de saude S. Sebastião.—Effcctuoú-sc boje, o funeral de n M.u
ria Angélica ('ordeiro de Oliveira, irmã iUÍ
funecionario dn secretaria da Sauta Cnsfi
Lau ri mio Gomes dc Oliveira.

O feretro saiu da rua Joaquim Meye
na estação do Meyer, tendo sido feilo o
pultnmcnto cm carneiro, no cemitério dc
Francisco Xavier.

— Serão inhuniados amanhã:
No cemitério tle S, Francisco Xfivier: ?

ria Jantlyra, filha de Ilcncdicta Maria
Conceição, saindo o enterro ás 12 liorus,
rua Argentina n, C0-A.

—'No cemitério de S. Baptista: Consl.imi.t
Amélia Pereira tlc Andrade c Silva, saindo V
ntaude ás 9 horas, da rua Conde de Domiiirí
n. 200. *

A vossa casa tem pró-?
greditlo sempre, porqueexecuta com perícia os
mais diííiceis trabalhos
de marcenaria moderna,.

Leandro Martins &;Gomp,
OURIVES. 39, 41, 43.

OUViDJK ©S 95.
»¦¦¦ 8 »-_flO$>-W <..—-. - . .'„..,

Escola Prüffissíonal do Lteffi
Ifíis le m

arfíaa

Inaugura-se amanhã a escola profissi.do Lloyd Brasileiro. Foi installado esse
labclcciihcnlo, como já publicámos, ha
da Conceição, e mim edifício para isso .
posto.

A escola tem o nome tle "Buarque dc
cedo", No acto inaugural delia .cru tan
inaugurado um retrato daquelle lex-tiin
do Lloyd, o qual foi trabalhado pelo con
do professor de desenho Henrique (
schmidt. O retraio é uma nquarella, com
simples toques de "gouache", tem bnsl
caracter e ejjtú tratado com certa hbne li
artística. Es.se retraio nos foi hoje mu
do pelo próprio prof. Goldsclmiidt,

hei í.

Indo,

Os cigarros dos íu-
maníes que sabem ò:
que é quàSidade-

•-*••-
Um caso de typho á r

bordo I
Conforme noticiámos hontem, arribo

nosso porto o cargueiro grego "Kyma"
trouxe a seu bordo dous passageirosdestinos.

A policia marítima não consítiliü no
embníquo dolfifs í deixou a bardo (tm
tc ençãh-cgndò de vigiar o alludidc
llllOrirl/( 1 Jt ~\. - -

¦A,
Ah
VC!,-

iigcu-
i vapor.1

uunntio tá sé achava, o agente verificou ipij
havia a bordo uni caso de typho s, por ic",y
dctcrhiiijpu gj comíhnnduníe que i{í}ssc •)
signnl tlò soíeorrq. A policia maritinia e ç\Saudo Pablida cínípareceram a bardo imij
ínedinl.iineiiíc c cá médicos verificaram qiij
o trfòbláínlS Constantino Pich.inlt.ei c-lf.-4
atacado dd iyplío. Foi, então, féíta a désjííf
fecção a bordo c O enfermo remoiiido l>.'ír'
o hospital s. Sebastião. i

O "Kyma'' continua impedido de sair e »
seus tripolantes dc lerem conf.i:ía to.m '-¦-'4,,as pessoas,!

-*^»s
';%» .,/_

-ili_
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8PORTS
&oi*i*iilas

A* dc liontem, no JiirltcyCluk
Foi uma magnífica Inrdo ila sport a do liou-

Iimii, 
im hello prado dn ilocliey-ülub, digna

i. melhore di preiento temporada,
Infelizmente, o ultimo pareô do program-Iria nau leve o brilho dns demais, por lime-

Uni ficado fôrn de combato, na parliila, dous
lilliwies Ciiiiiiá o Allliiilu — dos iii.ii.
kirlns concorrentes dessa carreira, ICnlrcIuii-

,\i, eiiinpre notar que u responsabilidade des-
M- facto desiigradavol cube exeltislvomonto aos
juclu-vs, que mais umn vez revelaram des-
rosneilo o pmieu caso ao publleo c u uiitnri-
dade dn jul/. de piirlldu. l!us enlcnileram queflovliim anlr escapado» e outros dirfleultaram
sobremodo o arranco Inicial, conservando
Minpra paradas os seus aiijmaes, Deslo mo-ii.i de proceder Incorreto resultou umn sérieInterminável do saldas falsas que, si Uniram« paciência nos çspceladoros, multu muis ala-ilu deviam ter irriladn os esforçados luizcsde piirllda e, como conseqüência, a wildn ver-daileini, na qual ficou paradti Alliado. I'a-íaiiá largou, mas 0 seu jncliey puroii-o pen-tniulo que ousa partida fosse lambem nníiul-Indo, O tempo corria devido ao irritante pro-ceij mento dos jocltoys, a nollo cala o o pro-oçdimento dos juizes nflo podia ser outro, emvida d i teimosia desrespeitosa c insistente
dos Jocltoys,

O grande prêmio "Major Sucliow", prln-cip.il prova dn dia, foi ganho facilmente por
tiilerylew, seguido de Isnergleo, que revelou
yalides melhoras,

Football
A laça "Rio-S. Paulo"

• V mais lima vez S. Paulo derrotou o Ilio
ni'in mnlcli de foolball. o scoro foi de 5x0,
noticiam os lelegrammas,

A Helorla dos paulistas nflo nos surpre-
licndeii e não siirprohendeii ninguém aqui
«esla capital, O que admirou foi a elevação
do scurc v, francamente, nflo obstante o falta
de preparo dn conjunto carioca, o seu cansaço
ipela viagem, o local de todo favorável aos
paulistas, bem como a assistência, o scratch
paulista não poderia vencer tão facilmente o
rcarioci sem que uma cireuinstaneia abatesse
O animo dos que daqui partiram.

Iív..i circuinslnncia verificou-se, eircuni-
Sl.inciil lamentável como é a aggressão de um
|»layer em campo, durante o jogo.

Custa-nos a crer que patrícios, collegas do
mesmo sport, que, ainda nfio ha dous mezes,
se viram enlaçados num mesmo conjunto,
defendendo as cores da sua pai ria contra as
lie nutras: que moços que se dizem educados
fc gentis; que jovens-com a responsabilidade
tle hospedeiros, na sua própria casa, desçam
ii uin.i aggressão, a um at tentado que nós não
qualificamos, ciiiulanto que disso surja a frn-
queza do adversário c por isso mesmo a vi-
Ciorla du '.eu quadro.

Triste victoria, lamentável cspcctaculoi
E lauto mais lamentável c lauto mais íris-

te quando Ioda a multidão que assistiu ao
facto saiiceionoil, com os seus applausos, o
heroe do façanha, não uma, não duas, mas
muitas vezes, como a ineilal-o a novas proe-
zas!

Ii fica-se a imaginar: que gentis os nossos
palricios dc S. Paulo, c como gostam das li-
<ns latironiaclúcas; que enérgico o juiz da
peleja, e como c independente nas suas
acções: que consideradores os embaixadores
cariocas que, vendo o que viram, não lançam
tini protesto e não retiram o seu team do
Aamuol

AssumpçAo do Nossa

As cerimonias de amanhã
A Venerarei Orilem Terceira da Imma.cnliidii Coneolofló renllsara amnnhfl, commulta pompa, u fosln de Nossa Senhora do(ilnrlii, A'« II horas luiver/i missa solemiio,

pregando ao Evangelho o padre Jaymc 1'cr-rolrn,
 Também a Vcneravci Ordem Terceirada liou Mmte fará celebrar a festa doNossa Senlinra ilo (ilorla. A's II horas terácomeço n missa solemne, nfíicliiiido o po«dre .Serafim de Oliveira. Pregará, no livuu-

gcllio. o piidre Gonçalves Cardoso, Antes d.imissa, nu corpo du egreja, será feito o sor-
teio de (lll esmolas,-— Na egreja da Gloria do Oiitelro, comoIodos os iiiinus, as solcmiiidadcs se reves-tiniu de brilho excepcional. A's II horashaverá missa aolcmno, com sermão pelo pa-dre Enéas l.inui. Das lü horas em deiiiitehaverá leilão do prendas o ás 10 112 horas"le-deiim".

MODISTA
Ciinfiicciniiinu-íii vestidos sobro üs ultimo* modelei<lu 1'uiii. Ilua Pedro Amorlco n, 0, casa li,

As regatas de liontem
.Tá publicámos hontem mesmo o resultado

geral do programma, Todos os pareôs foram
coyridos com bastante cnthusiasmo e applau-
dii.los com animação nas suas chegadas.

, A assistência foi numerosa, quer no mar,
espalhada ua.s .embarcações, quer no pavilhão,
quer i»3 cáes,: que se estendia embandeirado

¦ç festivo. . ..,,,.:
Nós assistimos, quer dizer, procurámos as-

aistir o especlucillo encantador das lulas, do
pavilhão central, para onde nos convidou a
Federação.

O accumiilo de pessoas ali é lauto que se
torna impossível a apreciação das corridas.

Disso nus pri variamos, em regosi.jo do pu-
))líco, embora com o sacrifício da nossa chro-
nica, comtnnlo que os boletins que a Federa-
ção graciosamente fornece á imprensa, não
viessem com atraso dc mais de uma hurar
comlanlo que nos reservassem um local onde
pudéssemos escrever as nossas notas, com so-
rego relativo, sem a impertinencia da bisbi-
Jholice humana, sem a balburdia do vae e
vem das pessoas a nos roçar o braço, as cos-
ias, a pequenina mesa, fazendo da nossa má

Íeira 
uma eousa inintelligivel aos pobres com-

iosilorcs e comtanto que thxsscmos onde~. sentar, sem termos de disputar duas únicas
cadeira'-.

Nós sabemos que somos convidados e como
tnl não podemos reclamar sem commcttor-
jnos uma "guffe" descortoz, Mas si o faze-
pios é em beneficio da própria Federação, do
seu reclame e. elle será tanto melhor quanto
hl.íiis attenciosa for para nós a F. B. S. R.

Club de Regatas Flamengo
O capliiin do 3" team deste club pede o

compareci mento de Iodos os jogadores, ama-
ÜihiT, ás H horas, para trainiiig conlra o Sport
jCliib Copacabana.

lím jornal sportivo
Brevemente surgirá nesta capital a "Po-

jyaulhéa". que, sob a responsabilidade de di-
Jjnos e distinetos sport snicn, nos descreverá
com minúcia todas ás phases do torneio rea-
lisado cm Buenos Aires, illuininando-as com
esplendidas phologra'phias dus diversos teams.

Além disso publicará outras informaçeõs
preciosas, estatísticas, etc.

.TOSE' JUSTO.

Poderoso furlificantc do sangue e regulador
ile todas as funeções orgânicas: Coração, Fi-
gado, ftins, Estômago, Intestinos e enfraque-'cimento dos Órgãos Genitacs. Pão, 3$500. De-
pòsilarios no Rio — GHARUTAIUA PARA' —
Ouvidor, 120.

A propósito das irregularidades
do Cofre de Orphãos

Sobre uma nossa local, subordinada ú epl-
gruphe acima, receitemos do Dr. Augusto Bi-
gorro, a seguinte carta, que, pela Óllgltstiosa
falta de espaço com que lutamos, só hoje po-demos publicar!

"Contando do antemão com a boa fé e a
rcclidflo que sempre caracterisaram a vossa
conduela jornalística, venho pedir agasalho
nas columnas do vosso inlclligente e crite-
rloso vespertino, para reetificar um ponto do
conimenlurio estampado em sua edição dehontem, sobre o relatório que live ensejo de
apresentar ao. M. juiz da 2" Vara do Or-
pháos, a respeito do cartório em que sirvo.

Destacado do conjunto, como está, nesse
commcnlarlo, um trecho do meu despreten-cioso c modesto trabalho, lia logar para mais
de unia duvida que eu desejaria me fosse
permitlido esclarecer.

Nada ha de relativo entre as irregularida-
des denunciadas no Cofre de Orphãos e a fal-l:i que existia da escripturaçáo do livro deassentamento dos orphãos, falta que aliás, c
justo iiccenliiar, não existe mais, no 2" of-
flclo da 2" Vara, cujo serviço me compete.

Umn eousa é o livro especial da escriptu-
ração do Cofre de Orphãos, regulamentada
pelo decreto n. 5.113, de 27 de fevereiro de
1004, e outro é o livro do assentamento dos
orphãos, pela Ord. do livro 1" lit. 88, para-graphos .'I e 93,

São dous livros ou duas cscriplurações in-leiramenle dislinelas e separados. A inexis-
lencia deste livro de assentamento foi o queeu disse haver provocado o provimento do
Conselho Supremo, em correição, determi-
nando a observância da Ord. do livro Io;
aquclle, porem, o du escriptu ração do Cofre
de Orphãos, sempre existiu sem a niinima
solução de continuidade na respectiva escri-
pluração, salvo depois que se passou a ad-
optar a praxe de pôr o dinheiro dos orphãos
lia Caixa Econômica, alé ser feita a respecti-
va conversão em litulos da divida publica,«informe expuz circúmslanciadamente no
meu alliidido relatório. A' commissão sob a
presidência do provecto desembargador Ataul-
pho de Paiva, nomeada pelo Exílio. Sr. mi-
lustro ila Justiça para apurar os factos gra-ves qnc'Constituíram objecto da brilhante
campanha da A NOITE, já eu rcmctti oito
volumosos livros da escripturaçáo do Cofre
de Orphãos, <lo cartório a meu cargo, convin-
do notar que os defeitos, faltas, irrcgulari-
dades ou yicips altribiiidos a essa escriptu-
ração so referem Iodos a épocas muitíssimo
anteriores no tempo cm que venho exerceu-
do as funeções de escrivão do 2" offieio da 21
Vara de Orphãos.

Nenhuma suspeita no caso poderá, por-
tanto, attingir-ine, de leve siquer. "Res in-
ter alios aela aliis iiocerc non debet".

Antecipadamente grato e profundamente
reconhecido á acolhida que espero vos di-
gnarcis conceder-me, subscrevo-me, constan-
te leitor — Augusto Bizcrra. — Rio, 7 —
8 — 1916".

i ¦<?*» 
Tabelllão N0EM10 G\ SILVEIRA

RUA DA ALFÂNDEGA 32.--Telephone G112

Correspondência da
A NOITE

Uma leitora assídua, pedindo informações
sobre a fallencia da Casa Standard — Quei-ra nos enviar o seu nome, ou o que figura
na escripturação da fallida como prestamis-ta, afim de podermos verificar si, no pro-cesso, foi V. Ex. incluída como credora.

...— •—«aeofi*»"» ¦&8mm&
1 Dr.Telles de Menezes

Clinica em geral — l!sp. moléstias das senhoras
$ e partos. Cons. R. Carioca li. 8, II ás 5.— Teleph.

OOOC.—ltosid., Av. Mem de Sá, 7-2. Telóp.9H"C.
Chamados a qualquer hora,

:as unhas
Em sua residência á rua Buenos Aires

n. 200, falleeeu pela manhã, repentinamente,
o nacional Octavio dos Santos, dc còr branca,
com 33 annos, empregado r.o commercio. Com
guia da polici;. do .1° districto foi o cadáver
recolhido ao necrotério da policia,-»—<!**
Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas <ím doenças dos olhos, ouvidosnariz e garganta. Consultas de 1 ás 5 —As
sembléa n. GO.

H-l) FOLHETIM

M
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Emocionante romance da actua-
» li dade, de Gaston Leroux • Ia PARTE

-s©«-

H-l
Hanezeau teria adivinhado 6 pensamento

de jMoniqiu ? Respondeu-lhe sem que ella o
tivesse formulado :

Eu disse a Kaniosliy o que lhe imputava
você ha pouco, relativamente á guerra. Elle
concordou que era exacto, acreditava na guer-
im ha oito dias. Presentemente não a julga
Jipssivel. Mas o que lhe contei sobre o que'dissera o general Tourette tornou-o novanien-
lc indeciso, líllc lambem desejaria saber o
Mue ha de real sobre o caso.,, porque, afinal,
Elle sabe tanto quanto nós!... Confesso-lhe
nuc tinha mos deliberado ambos ir a Nancy
huando a encontrámos na "garage"... Foi
lliná sorte! Kaniosliy ficou muito satisfeito,Ahi...

Monique pensava:
-"Que calma a suai mas que calma!...
Nem siquer volta á acccntinição antiga!...
Está completamente senhor de sil... Mas on-
de quererá elle chegar?... Estará zoinban-
do?...

-77 Você não indaga, observou Hanezeau
Sorridente, por que Kaniosliy fieou satisfeito
encontrando-n?

Ora, meu Deus! Confesso-lhe que nestenioniento Kaniosliy uão me prcoecupa sobre-*»ianeira.
Hanezeau tossiu; depois, sempre « "f>i'ir:

Quem foi que perdeu a sua pulseira es-
crava?

Ah! Nem tinha ainda dado por isso,
disse Monique, iiiimedialameiitc na defensiva.

Querida escravasinha... Eil-a... disse
Hanezeau, falando novamente com o sotaque
alsaciaiio."Cautela! Elle recomeça a falar com ac-
cenluação estrangeira!" pensou Monique, re-
cehcndo o braceíctc das mãos de Hanezeau
e agradeccndo-lhe.

Não é a mim que você deve agradecer!
E' a Kaniosliy que o achou !... "E voeo não
sabe onde?..."

Palavra que não!..-. de\'o tcl-o perdido
quando dansava!... Em qualquer salão?...
no terraço?

Não acertou! Reflicta bem!
Monique julgou o momento decisivo. Si lie-

sitasse, elle se consideraria talvez totalmente
informado. Ella disse com vce firme c fiu-
gindo indifferença:

Fui ao seu escriptorio. Teria sido ahi
que elle o encontrou?

Foi justamente no escritório que elle
achou-o I... Perfeitamente!

Houve um silencio no auto.Monique, proseguiu IInKJzcau, passado
um instante, você é realmente ima apaixoua-

A NMIT?„~ SÜ^S U *? *W° & !S5! 5

mfí PLATZM
NOTICIAS

A fesla de lioje no Apollo
E' uma fosln que, por todos os motivos,ia lornará brllhaiitu u da bojo no' Apollu.O ospoetneulo, completo, í om beneficio dosnutoroí 111 revista "Sto salva a pátria", osappliitulldos escrlptores llicalraes Itcgo liar-ros, iiosios Tigre o Carlos lllllciicniirt. O

programma 6 devoras deslumbrante. Hc-
preseiilar-sc-ilo dous orlglnues novos: "Clu-
mes de cstrella" o "Os olhos", e o I" actoda engraçada revista «Sta salva 11 pátria", f)'ciou" do espccliieuln, porém, gora o aclo
variado, em que tomarão parto artistas dli-
lindos, entre os quaes números nllrnlienla»
do "cubarei". Vae ser uniu bella festa a
dc hoje uo Apollo.
A revista "Diabo a quatro" • aeu quadro novo

A Interessante revista "Diabo a quatro",
que a companliiu do Edcn Theatro eslá rc-
presentando com suecesso no Carlos domes,
estréa hoje um quadro novo — "O casa-
mento do Cnllu-Tudo", 110 qual ha situa-
ções, dizem-nos, engraçudissimus. A dislrl-
btiiçáo desso quadro ó a seguinte: Ninl Fran-
coza, Oertlie Unron; Ciauuiiía, Modinn de
Souza; Rosa, roupeira, Margarida ,Valioso:D. Souza, Sarah Medeiros; 1* camponeza,
Tina Coelho; lelegraphista. Celeste de 011-
veira; parlelra, A. Particbi; 1", 2» e »• me-
ninas, rospeetivainente, Gui iPAzcvedo, Maria
Alves c Carolina Alves; Fogueteiro, Idaliui
Lopes; João Pestana, Henrique Alves; Colla-
Tudo, Carlos Leal; Nulrielo, João Silva; I-Vr-
rador, Plácido Ferreira; Barbeiro, Augusto
Costa; Mestre da banda, Álvaro Pereira, e
Abbade, José Queiroz.
O Palace tem hoje também seu festival

N'o Palneo ha lambem hoje um festival.
E' a "serata d'onoro" da iictriz Pina Oloa-na, um dos elementos femininos dL. real des-
taqiie dn companhia Vitalc. O espcctaculo
é allrahente. Será representada n opereta"Dansarlna descalça", havendo ainda umvariado intermédio.
Versos de revista — O» da "Isso foi tempo"

Sobre versos de revista hn opiniões que.de extravagantts, tocam 110 absurdo. Assimas que justificam a sua má factura desde
que façam rir. A verdade, porém, é que,sendo a revista o theatro popular por excel-
lencia, essas facilidades não devem ser des-
culpadas, mas condeinnadas, pela acção no-
eiva que têm sobre o cultivo do povo. Dessaopinião são, do certo, os autores da revista"Isso foi tempo". Os versos que lemos lido
demonstram evidentemente o desejo dessesrevislographos em aguçar o gosto pela for-111a e pelo bello. Felizmente, as revistas vãotendo a feição que ba muito deveriam pos-suir. | .|,i,
A primeira de hoje no Republica

A companhia portugueza de revistas Ruas,
que está de partida para Lisboa, dá-nos hojen conhecer uma revista nacional, dc costii-mes paulistas, intitulada "A Picareta". Essa
peça causou ba pouco em S. Paulo largadiscussão, pelo fado de terem as n.Plorl'-dades policiaes prohibido sua reprf/víáf.nção
por haver nella criticas evidentes v pessoasda situação daquellc Estado. .% entanto,

A Picareta", depois de soffre..' vários cor-les, foi representada ali com suecesso. O
publico carioca vae boje assistirá nova peçanacional e dizer sobre a razão do procedi-mento da censura policial paulista.

IVilival Luz Júnior
Heullsa-so nmauliã 110 Apollo a réclla de

despedida do mueslro Luz Júnior, que parteileiitro de breves dias pelo "Desna" 
paraLlsbon. O vupeclaculo é dos mais iiltraben-

tes. Além das roprosonlooflos da revlsla "Sta
salva a nutria" e dc um grandioso aclo do'cubarei, haverá a dn emoeioiianlc "griind-
giilgnol" "Beijo nas trevas", que terá como
protagonistas os dl lll netos artistas l.uclliu
Poros o Leopoldo Frócs. Aos efpeeludoroí,
desde os da geraes aos dos camarotes, se-
rão offcrccldns valiosos brindes, por meio
dc sorteio.
l'ma nova peça 110 S. José

A cxcellente companhia Molasso represen-
turá hoje na segunda sessão du S, José 011-
tra puiitomlmii muito Interessante. IS' a"Ln mimada do Paris", de G. Molasso, mu-
Meu do Darcc Vinnlng c McrviJlo Ellls. Nodesempenho dessa peça entram os prinei-
pães elementos da apreciada "troupe" de
mímica o baile, ora no popular thcqtro do
largo dn Rocio.
A reprise do "O Águia"

A cngrnçadissima peça "O Águia", quo lãoextraordinário sbecesso alcançou ba poucono Trlnnon, sobe hoje á scena, numa nova
reprise", no Recreio. A companhia Ale-xiindre Azevedo rcprcseiitul-n-á da mesmabrilhante maneira por que o fez 110 elegante

theutro da Avenida. O papel do Gilberto, ali
interpretado pela aetriz Enima de Souza,
desta vez o será pela uclriz Crwnilda de
Oliveira.
A ultima da La duchessa dei Bal Tabarin"

Eslá nniiiinciudü para amanhã a ultimarepresentação da deliciosa opereta "La du-
chessa de) Bal Tabarin". o publico cariocasabe bem sei- essa uniu das melhores pro-ihieçocs musicaes trazidas pela companhia
vitole, que lhe dá uma interpretação e uma' niise-en-seéhe" dignas dos maiores cuco-unos. Em "La duchessa dei Ha! Tabarin",
a magnífica opereta de Leon Uard, PinaGioana, ítalo Berllul o Gluliella Gesli temapplnudidisslmos trabalhos. Dc certo, o Pu-lace vae regorgitar dos admiradores desiahei Ia peça.tTin dos brilhantes números do especta-culo de quinta-feira vindoura no Apollo, fes-lival do actor César de Lima. é a represen-tação da peça "O Sr. Juiz".A companliiu Vitalc dá seu ultimo es-
peclueiilo no Palace a 21 do corrente. A 23essa "troupe" italiana estreará no CassinoAntarctica, em S. Paulo.No seu festival, depois d'amatihã, 110Apollo. o actor Ignacio Peixoto fará o nu-mero que ereou cm Lisboa — O papa jau-tares — da revista "De capote c lenço", que'aqui vimos, eonsecutivanieiile, pelos adoresNascimento Fernandes, Pinto Filho, CarlosLeal o Joaquim Praia.¦ — Pelo "Desna"', hoje saido de BuenosAires, vem a "troupe" lyrica que no Thealro'Lyrico representará a opera "II segreto diSusanna", unia das npplaudidns composi-
çoes do maestro Wolf Ferraro. Sua estréaaqui será a 23 do corrente.Especlaculos para hoje: Palace. "lian-
sarina descalça"; Recreio, "O Águia"; Car-los Gomes, "Diabo a quatro": S.' Pedio, va-nado; S. José, "La mimada de Paris", etc;Apollo, "Ciúmes da estrella", etc; llopu-blica, "A Picareta".

A estrada de rodagem
deCambuquiraafres

Corações
Recebemos do Sr. João Toledo a; seguinte

carta:
"Cambuquira, 12 de agosto de 191G. -tr,

Sr. redactor da A NOITE — Em uma no-
ticia publicada na edição dc 10 do corrente
dessa folha li que foi essa redacção pro-
curada pelo Sr. Arthur Monteiro de Quei-
roz, que, em exposição feita para explicar
o que havia sobre a construcção de uma
estrada para automóveis ligando Cambu-
quira a Tres Corações do Rio Verde, bus-
cando captar as sympathins da opinião pu-
blica, proferiu diversas .inverdades relativa-
mente ao assumpto.

D'è facto, o Sr. Arthur Monteiro obteve
do listado de Minas uma concessão para~0construcção, uso e goso, privilegiado', dc uma
estrada (férro-carril), para automóveis so-
bre trilhos, ligando as duas cidades acima
referidas. 1

Não discutiremos o interesse '(commer-
ciai), que constituiu o objectivo da oblen-
ção dessa concessão por parte do Sr. Queiroz.Sabemos que o mesmo senhor tem teu-
lado organisar uma empresa para a expio-ração desse privilegio, sem que até hojetenha executado qualquer trabalho pura ini-
cio_ de construcção,

Essa concessão, porém, não pôde impedir
que os dons municípios interessados resoUvam. como o tem resolvido, levar a effeito
a remodelação da estrada de rodagem inter-municipal.

Os serviços que estão sendo executados,
por accordo entre as duas municipalidades,visam não ã construcção de uma estradaespecial para trafego de automóveis, mas,simplesmente, a construcção da estrada derodagem acima referida, preslando-se natu-ralmente ao transito de todo c qualquer vc-Incuto, não excluídos os automóveis.Nao existe, portanto, altentado algum ao
privilegio que em bon hora obteve o Sr. Mon-teiro, cujos direitos serão naturalmente re-conhecidos pela Prefeitura de Cambuquirae município de Tres Corações.

Não existe outro interesse que não o pu-Mico nessa questão, não se tratando de con-cessão feita para ser explorada commercial-mente.
Agradecendo a publicidade que queira,bondosamente, dar a esta, eom a máximaconsideração me subscrevo, etc."

da de tango. Pois até mesmo no meu escri-
ptorio foi dansal-o!...Não! respondeu cila ás pressas.,'. Aliestive apenas alguns minutos com Gérard,Foi elle que para lá levou-me paru falar-mesobre a guerra... E pouco nos demorámos!Vocês sairam juntos?!

Evidentemente; acompanhei-o até o au-lo!
Hanezeau eslava informado. Lembrava-se

do que Kaniosliy lhe dissera que Gérard to-
mara o auto acompanhado apenas pelo guar-da François ! "Ella mentira".

Ora, Monique julgava ter sido hábil; tertalvez com a sua ápparciite franqueza,
a principio, c depois com a sua ultima menti-ra, desviado as suspeitas.

Aguardava o resultado de tudo isso, ouvin-
do o seu coração pulsar violenta e : iirdameu-
te 110 peito, "sob o cnveloppe"... Foi então
que viu Hanezeau debruçar-se á portinhola,olhar ao longe, para deante e para trás, er-
guer a vidraça e abaixar as cortinas... "Abai-
xar todas as cortinas".

Desta vez leve medo.Que eslá você fazendo?Monique ! explodiu elle, abaixo as cor-
tinas para que só eu c mais ninguém "a veja
mentir!

Hanezeau dissera isso em tom muito as-
pero, marlellando as syllabas. Ella enfrenta-
va um terrível Hanezeau de luta quê nunca
tivera ensejo de conhecer pessoalmente.

Já não dissimulava. Devia estar a par dc
tudo. E desde qiie cila nada lhe haVia anula
coutado, é que o considerava cúmplice ou
disso linha desconfianças. Já não podia con-
lemporisar. Iá ser brutal.

Monique pçrccbeu-o. Dentro do saceo, ai-
cançou p pequcuo revólver, que mais pareciauma jóia.

iVocê mentiu, Monique; isso é muito
feio! Você estava 110 meu escriptorio, sentada
na minha cadeira, quando Kaniosliy entrou.
Eslava esepro e Gérard já se havia retirado...
tenho disso a prova! Kaniosliy, confundiu-
do-a com outra pessoa, deu-lhe um euvclop-
pe! "Pois bem, 6 preciso restiluir esse en-

QUEM PERDEU ?
Foi entregue hoje nesta redaecão, pelo ehauf-feur do carro 11. 13!), Jacob Abame Vav, um

guarda-chuva de senhora, deixado por uma fa-milia, que tomou o seu carro ás 20 horas emeia, de liontem.

0W%
HOJE HOJE
Além dos soberbos trabalhos cinemrtto-
graphicos que compõem o seu program-ma de hoje, esle cinema exhibirá DU-
RANTE TRES DIAS APENAS, o cx-

traordinario íilm de áctualidade

REVISTA MILITAR
eml4deluShodel9I6
£m Paris e em homenagem á faustosa• data histórica da REPUBLICA

FRANCEZA

AS TROPAS ALUADAS
ali serão vistas desfilando deante do
GRaND PALAIS, na seguinte ordem :
INFANTARIA FRANCEZA;
INFANTARIA E LANCEIROS BEL-

GAS;
INFANTARIA INGLEZA e
INFANTARIA E CAVALLARIA

RUSSAS.
—¦—•

Documento da época de
vertigem que abala

o mundo I

0 que se passa
em Minas

liilormagOes dos correspon-
dentes especiais

iV\ INOI1E

AOUAS VIRTUOSAS DU- I.ÃMBAtlY
lísjomòs omeiiçudns de uma violenta opÍ<deinia dc febre l.vphii, mutuada por umimprudente despacho do üc. secretario da

Atfrliiilliiru. !•;• o caso quo S, Kk, determi-"mi á empresa arrendatária ipie faça uma
radicai limpesii 110 lui(o. Ora, em virtude
dessa ordem, vae ser coiiipletameiile 0»gc-
ludu n grande bacia hoje occupaila por'üjsolujírudotiro. Como essa llmpesa natiiruliucn-
te demorará mezes, vamos ter um imiuciiso
deposito de lama podre, o ipie ê altamente
prejudicial, maxlmd Já se temlo dado nes-
Ias cercanias vários casos de moléstias dc
caracter t.vphico.

• AliFBNAS
A mocldiiile acadêmica desla cidade teve

um bolllssimo gesto, que foi Kcncrosnmciite
rocobldo por toda a pnpuliiçüoi lançou uma
subscrlnção popular paru ciiriqucclincríto da
bibllolficca da ICseola de Pharmacia a Odon-
lologia, temlo angariado já quantia superior
a dous coutos de réis.—_ ICsleve hon te 111 reunida n Congregação
du Escola de Pharmacia o Odontologia, temlo
tomado diversas deliberações, dentre as
quaes a que auloris.i o direclor a construir,
cm ponto central du cidade, um novo pre-ilio para aquclle estabelecimento, de necôr-
do com uma rica e bella planta já nppro-
vada, e a que torna Iransferivol o palrimo-
nin da ISscoía, 110 caso de sua dissolução, a
uniu instituição pia que venha a fundar-se
aqui, com todos os requisitos legaes, eom a
condição de inalienubllidade para os iiunio-
veis.

—Será condignamente eninniemorado, nes-
Ia cidade, o centenário do grande Juriscón-
sullo Teixeira de 1'reita.s. A eoinmissáo de
festejos coiiiracmoratlvos recebe diariamente
iiilliesòcs.

— Deverão rcappareecr hoje os dous pe-
riodieos "O Areliivo", propriedade do feste-
judô jornalista Almeida Magalhães, c a "Ko-
lha de Alfenas", do inlemeralo Corrêa de
Toledo.

SOLEDADE
Com destino á cnpclla de Nossa Senhora

da Apparecida partia hoje em romaria a fa-
milia do fazendeiro, aqui residente, capitão
HonOrico Vieira de Carvalho, afim de cum-
prir uma promessa feita lia 33 nnnos. A
familia do capitão Hoiiorlco, que faz a via-
gem por terra, compõe-se de 28 pessoas e
deve chegar aquclla cidade, amanhã. O ca-
pilão Ilonorieo segue amanhã, embarcado,
para, depois de uma permanência ide alguns
dias ali, regressar lambem por terra com a
comitiva.

-*«*—

Pela Defesa Nacional
Fabrica de pólvora de

Piquete
Escrevem-nos:
"Si estivéssemos em um paiz cn» que o

dever e a responsabilidade fossem 1111» facto,
o artigo do marechal Modestino Martins, pu-
blicado 110 "Jornal ilo Commercio" de 5 do
corrente, sob a epigraphe acima, já teria lc-
vádo o governo a abrir 11111 inquérito, afim
tio apurar responsabilidades e saber qual o
verdadeiro molivo, por que a referida fabri-
ca não pôde abastecer 11 Armada com o typo
de pólvora de base dupla, para ipie foi cila
especialmente adquirida nos listados Uni-
dos, necessária a seus canhões e aos Krupp,
dò Exercito, de médios e grossos calibres,
quando, como claramente mostra o marechal
Modestino, a fabrica está montada1 de açcor-
do com as exigências da technica e em rigo-
rosas condições de produzir, não só essa pol-
vora, como lambem a de base simples e até
a stahelite, que entre nós viria a dar resul-
tailos admiráveis.

A seu modo de entender e como razões jus-
tificalivas, allega o seu então direclor coro-
liei Achilles Pederneiras que experimentar-
se a fabricação da pólvora de base dupla,
cem a apparelhagem lá existente, seria um
crime, porque,; iria expor a accidentes a fa-
brica e a vida de seu pessoal.

Ilefutanilo, porém, essas asserções, o maré-
chal Modestino assevera que cilas "não pas-
sam de um pretexto f 11 liI, crendo por sua
imaginação, que está a ver defeitos a phan-
tasmas volitantes onde não existem, e chega
mesmo a chamar de "ferro" áquillo que é
de puro chumbo, no propósito naturalmente
dc evitar por um capricho, a fabricação da
pólvora dc base dupla, o que atlesta ficarem
em inactiviilade oito offieiiías cspéeiaes parae;-sa produeção, e terem sido dispensados os
peritos que a companhia mandou ao Ilrasil
para assegurar o completo funecionamento
da fabrica é acertarem os lypos, de pólvoraappíicaveis aos nossos canhões de mar e te-
ra ".

São razões, continua S. Ex., que nenhum
fundamento lém, peecaiii pela base e nem
podem est' tomadas a sério, porquanto o pro-
prio Sr. coronel, que reputa hoje um crime
experimentar-se a fabricação da pólvora de
base dupla, com a apparelhagem lá exislen-
le,. é o mesmo que 110 offieio ha tempos rc-
mettido 00 Ministério da Guerra, sobre ne-
gociqs.dn fabrica, assim affirma: "Está esta
fabrica apparethada pura fazer a pólvora debase dupla, gue em tempo será e.rperimen-
tuda". E, pois, por que S. Ex. julga ser isso
agora um crime ?

E' o q|e nos resta saber e apurar o gover-no, tanto mais quanto, os paioes de pólvorade base dupla da Marinha já estão um lauto
desfalcados de suas cargas, adquiridas ante-riormenle ao funecionamento da referida fa-
brica.E' uma medida que se impõe, tal a gra-viiiade do assumpto, e urge ser tomada, abem do paiz, do erário publico c da defesanacional!"

'ANoitàMundam
WMVr.ItSMllQS

1'n/i-m nnnos amanhã:
Os Sn. marechal Josó Alipio Coslallnl,DP, HüiiI Pederneira», Dr, |.eqn Ituu. nu-Ijt-ivs, I" delegado auxiliar) Dr. Paulo Mar-1111, Dr, Oscar Pcdeiiionle, Dr. Arl.thlei(iiiamtia Pilho, Adiu» da Costa I nu... th»"Jornal do Commqiolo") Mine. Sorvido Diiihrado, Mine, Qrogorio du Ponscea,

,, r,l''lu„""l,"r* '"'l'' MU1*' Margarida DIllSlllbeiro, fllhi th» Sr. Manoel Dias llüielm,cnininereiante deita praça.— Paz annos boje o Sr. Manuel Marllll*gerenle da Sapataria Moderna.
iiAsyiitiiiís

Pnr iiiielativa dos Drs. Bastos Netto c l.o-bo Antunes e lullicsilo de vários i-ollegiis camigos, será offcrecldo salibadii proxlinn umbanquete ao Dr, llrittn v Cunha, por motivode sua recente noineuçfio para o cargo de me-dii'11 ociilist.i do Hospício Nacional,
CONCUHTOS

No salão do "Jornal" reallso-sc no dia 'JS
do corroulc. ás 2\ horas, o segundo concerto
do violinista Zaccarla Auluorl, que orgunl-
sou o seguinte programma:

I* parte — .1, S. Hach (1(185-1750), I' ,0-
nata para violino solo. Alíoniandii, Corrente,
Suialiiinil.-i, (üga, Ciacoiui; 1! -a) lirieg
(1843). Ileivellse; b) Diigo, Séiénaile: c)
Dworali, llumoresiiiic; ih Sa rasa te, Kapatca-
do. a* parte: lll -- A. Bazulnl (I818-1HÜ7),!!' concerto-Miiini trlonfale); IV — ai Schu-
manii (1810-1850), Trnuniercli I») Mozart
11750-171111, Minnel: o Corelli (1053). l.a
Polliu (varlatlons sericuses); d) Pagnnlnl
(1782-18J0), Ciipriccio 11, 21.
CONFERÊNCIAS

llealisa-sc 110 dia Ifl do corrente, ás 1^ l 2
horas, lio salão do ''Jornal", a coufercneiu
do nosso collega Sr. Teixeira l.eile Pilho,
que discorrerá sobro o Iheillli: "J.llocoonle e
a tragédia". Prestam seu concurso a esta
festa de arte as Sl'0,1. Alarie l.uuisc e Jane
Marn.v, que se varão ouvir ao violino c ao
canto, com acompanhamento do maestro
Provcsi.
l.fiO

Telegrammas aqui recebidos dc Porlo Ale-
gre trouxeram a noticia da morte naqüella
capital de D. Anua Cândida Paranhos de
Macedo, mãe do Dr, I.uiz Cândido Paninhos
de Macedo, lenle do Collegio Militar e (lo
Gymnaslo Nacional.— No cemitério de São Francisco Xavier foi
boje sepultada em carneiro a Exma. Sra. I).
Maria Angélica Cordeiro de Oliveira, esposa
do Sr. Adolpho Carlos dc Oliveira e mãe
do Sr. Aroldn de Oliveira, acadêmico de di-
leito. A cxtiucla era irmã do nosso compa»
nheiro Laurindo de Oliveira.—• Sepultou-se no cemitério do Carmo o
Sr. Francisco Lopes de Miranda, que ha 115
annos trabalhava na Companhia Lu/. SÍearí-
ca. O salmçnto fúnebre foi muilo concorri-
do, havendo comparecido toda a dirccloria
tia Slcaricu, cm cujo nome falou á beira da
túmulo o Dr. Julio Ottoni.

IfDABíiDFl I

a cstrella mundial da cinerrutographia
110 iílm sem parFALENA

dcN. Bataille-Hoie no «OD£ON»

Chamamos a attenção d ti Sr. inspector dí
vchieiilos liara esse auto. ' Hontem á noite
dohiou com tanta velocidade a esquina d:
rua da Asscmbléa com a Avenida, que íí
atropelando um cavalheiro. Apezar dos .'.i-
gnaes no "cliauffeur", para que moderasse s
marcha do seu carro, pois tanto fazia o ca<
valheiro em questão, que caminhava com
difficuldndc, andar para a frente ou recuar,
o auto 305 não diminuiu a sua velocidade, e,
si.não houve 11111 desastre a lamentar, foi de-
vido a um esforço quasi sobrehuniaiio da
quasi viclima. \\ por estes e outros abusos
que os atropelamentos se verificam constan.
temente.

-*—«soa»-

noiteChamados médicos á
com urgência

Lacerda Guimarães
Tclcphone 5.955 Central

S?y& OA CONSTITIMCÂO

O empregado do Pare Royol, José Ciar»
Gou,vc;i, portuguez, de 28 annos, casado,
quando auxiliava a carregar uma i:arroi,'ii
dc vários objectos, caiu tle sobre ella, re-<
cebendo varias excoriações,

Conduzido para a Assistência, ahi fo'
acominetüdo de commoção cerebral, indo er
estado pouco Iisoiijeiro para a Santa Casa
- ¦ —¦ * ¦¦^rflHff** »-"—-— — .—-—4

— E
zer!.

vcloppc a Kanjo.sky, Monique, si você quer
que contiuueiüòi amigos 1 hs o que tenho à
éizer-lhe t " "

eu não percebo o que você quer di
Elle inclinou-se para ella e fixou-a comOihar penetrante.Você não se envergonha I não sabe men-tir!...
Era horrível vel-o assim. E era verdade

que ella nao sabia mentir! Toda ella procla-mava: "Tenho commigo o cnveloppe; masnao quero dizel-o e minto!..."
llouic prolongado silencio 110 auto.

Você não responde?... proseguiu Hane-
zeau, depois de se ter tissoado riiidosamen-
te... liem deve imaginar que não foi sem ra-
zão que abaixei as cortinas do automóvel!
E' preciso, portanto, responder!... Minha pa-ciência lem limites!...

Monique decidiu-se então :Você sabe o que havia nesse euvclop-
pe? Como quer que o saiba?...Porque elle lhe era destinado... eu ti-
nha o seu sobretudo sobre os hombros ! Foi
a vocô que Kaniosliy julgou entregar o cn-
vcloppc !...•— Nesse caso, minha cara, o que está você
esperando para m'o entregar?Eu o abri e verifiquei a espécie dc do-
cumcnlos que encerrava.l\azão de mais! Dè-me o cnveloppe!

Ja não o lenho! E' fácil de suppor queeu não ia conservar semelhante eousa...
Mandei chamar François e entreguei-lhe os
documentos.,. E elle partiu immediatamente
para Nancy. Você agora sabe ludo! Mísera-
vel! Não o conheço mais! Nada receie! Nun-
ca o den|inciarei, por causa de meu filho! Mas,
com uma dupla condição: na passagem deixe-
me em casa do general Tourette e retire-se
da França para nunca mais voltar! Bandi-
do.!....

Elle desatou num riso zonibcteiro:
i~-, 'Moniquesinlja ainda está mentindo! Con-

tinua a mcnlir, a pequena Monique!... Va-
mos! Vamos! Basta dc gracejos e de tagare-
lices... Dê-me o cnveloppe! E já!

-7 Juro-lhe que não o tenho!
Elle arrancoü-Ihe a bolsa das raãoslMiserável! Bruto I Mas não faça ceri-

nionias, male-me! Digo-lhe que não o tenho!Não À matarei, porqiiè gosto de yocê

Grêmio Paraense
Commemorando o 19" anniversario ttc Mfnt

fundação e para posse da nova direciona;
i-calisa amanhã, 15 do corrente, o Grêmio Pa<
racnse uma sessão solemne que será levada 1
effeito ás 16 horas e meia, na rua do Rosa'
rio n. 108.

vencida, offegante e prostrada pelos soluços
de raiva ao se ver derrotada, ella escolheu
demoradamenle o ponto.

Foi rápido e o ruido quasi nullo, com obarulho do motor, na oceasião em que Ka-
niosliy mudava tle velocidade.

Ella atirou a queima-roupa, uo ouvido.
Fulminado, Hanezeau, a principio, ergueu-

se a meio, ile boca aberta, olhos revirados,
depois com todo o seu peso, tornou a cair
sobre sua mulher,

Estava morto!
Ella empurrou-o para o fundo do carro,

desembaraçam!o-sc,, com horror desse supres
mo abraço. Em seguida, recolheu os papei(com o máximo cuidado, guardanilo-os na boi'
sa. Esta luta feroz quasi a despira. Eslava
em trapos. Monique sentou-se junto ao mori
to, Causava horror vcr-lhe os olhos... El-
Ia baixou-lhe as palpebras eom dedos tre-
mulos. Nclle deteve o olhar por alguns se«
guntlos. Na posição em que eslava sentado,
parecia dormir. Entretanto corria-lhe do ou'
vido um filete dc sangue e as suas mãoí
crispadas, ainda detinham o retalho do ves-i
tido c da camiseta e 11111 fragmento tio pre-cioso cnveloppe.

Junto desse cadáver, Monique batia o quei'xo; plienomcno puramente physico, porqu<Hanezeau, morto, nieltia-lhe muito menol
medo do que Hanezeau vivo e detentor dfl
cnveloppe.

Para obter esse cnveloppe, cila praticariadez assassinatos sem remorso.
Subitamente, o carro pára. Kaniosliy, des-

ce da almofada. "Eis chegada para Moni-
que uma opportunidade tle commetter uni
novo assassinato". Mas já não era um ver-
dadeiro milagre o ler conseguido desfazer-se
dc um dos espiões, com uma insignifican-
cia de revólver, ridículo mesmo, de que tan-to caçoava Hanezeau? Kaniosliy irá abrir a
porliuhola?... Kaniosliy sabe que houve Ju-ta, ouviu-lhe o rumor, disso ella não tem amínima duvida. Talvez tivesse ouvido o ti-ro de revólver; está prevenido! Deve estarespantado por não mais ouvir a voz de Ha-nezcau. Esta calma súbita "dentro do auto'*de\;e mesmo inquietal-o. Precisa saber o por-quê. Vem então informar-se.

Monique; mas juro que me apoderarei do en-vcloppc!
li atirou para o lado a bolsa, que revolvera

cm mira perda. No momento em que elle lhearrancara o saco, Monique segurava o rcvol'-ver e também o seu lenço... O gesto foralão brutal que o revólver e o lenço, escapando
da mão tle Monique, saltaram para as atino-fadas.

Hanezeau nada notou!... Era o cnveloppe
que elle queria! Atirou-se sobre a sua mu-lher, passando-lhe a mão pelos quadris, pro-curando, apalpando!— Preciso delle!... Af firmo-te que o te-rei!...

Desvairada, desarmada, ella fez o movimen-to de abrir a porliuhola c atirar-se á estrada,arriscando-se a matar-se...
Elle agarrou-a com uma fúria de fera, aoenterrar de novo as garras na sua presa catirou-a no fundo do auto, disposto a estraça-Ihal-al Queria o cnveloppe !...
Num gesto feroz mergulhou a mão dentrodo seu corpetc c soltou um nigido de Iritun-

pho. O cnveloppe ali estava!
E gritou immediatamente á Kaniosliy: "lin-

contrei-o! Encontrei-o! Não te prcoecupes!.„Volta para os lados tle Avricourl!" Ii, effecli-
vãmente, Kaniosliy, na almofada, não niani-fcslava a minima preoecupação, nem mesmo
virava-se para observar!

Entretanto, 110 interior do carro, a luta pro-seguia. lira um verdadeiro combate.
Monique lançara-se sobre Hanezeau como

uma Icôa, sobre Hanezeau que lhe arrancara
o cnveloppe com um fragmento de camisa e
um retalho de vestido.

O seu rosto sangrava. Monique arranhava-
o, mordia-o.

Ella conseguiu, por um segundo, deter nas
suas mãos o fatal cnveloppe, do qual caíramespalhando-se, cadernos e folhas soltas.

Hanezeau prec'pitou-se de joelhos para apa-
nha!-os. ^

Foi o que o perdeu.
Monique, que, 110 correr da luta procura-ra em vão, com movimentos rápidos ,e tacle-

antes, o revólver que escorregara cnlre as
aliiiofadas, sentiu dc novo sob os seus de-
dos febris o frio do aço. Então, emquanto
Hanezeau estava abaixado e julgaudo-a XCon.iniía.);
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O PERFUME MAIS NOVOROSICLER
Deletrez, Paris—Vidro 7*000

CAMISARIA E PERFUMARIA

lOlMwMfM
C01.p_r.l1la do LoterlM Naclonaei

do Brasil

Fxlriii-ci.es publicas, sob n fiscali-
M..-.M tio govorno federal, As 'i \\'l u
nos sabbiiilos Ah 3 horas j A run

Visco-«Io dc llnbornliy n. 46

AMANHA
3)6- 13'

RAMOS SOBRINHO & C.
——— iii. ";>,'í"f

Rua do Hospício n. iíà Rosário n. 64 -- RIO

PO' TALCO
COLGATK

Perfumes sorllclos lial.i f$t8oo

Tor 800 réis em 1

Slll' 
'
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Os dous methodos I

Inteiros

'b.ulo, 19 tio corrente
A's 3 horas da tarde

300 — 31'

100:0001000
Poi SSüUÜ, em décimos

Os pedidos de bilhetes do inte-
rlor devem ser acompanhados de
mais 000 réis pnrn o porte do Cor-
rolo c dirigidos nos agentes geraes
Nasnrcth &. c, rua do Ouvidor
n. Ul, caixa n. 817. Teleg. LUS-
VEL e nn cnsa p. Gulmnçnos, Ro-
sario, 71, esquina do beco das Can-
ccllns, caixa do Correio 11. 1.278.
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OUTR. ORA— Paro nos preservarmos conlro de-

fluxos, (osses, lironchiles, usavam-se capotes, cache*
ncz, clwíles, colchas, guarda-chuvas, cie.

IlOJi. — Dasla (omor AÍCUll _)(> (illVOÍ.
cura dc vos.a.
velhos, deliu-

O 11.0 do Alcatrfie-Guvol, tomai
111 Iodas as rofolcÒci á llòlfl dc 1111

jpmutam

Cfoipéos dc sol c bengalas
I» mui., viiiimlii Miiiiiiieiiio encontra-

nn CASA BARBOSA, praça Tira-
1 lentes 11. O, junto á Cainisníin l'iu-

grosso,
i N. li. — Nesta caso cubrem-so
(cliapéos e Cnzem-so concertos com

rapidez o pi-rii-ição.
^unamamtmmaumsmm

., tuiniidii
nn todas as refeições á uòlfl de uma
olhor dc café |,iii- copo dVigua, basio

du 1'aclo para fiiior dosnpparocor em
pouco tempo a tosse mais rebelde o
para curar lanlo o dofluxo mal» tonai
'.uniu ,1 mais inveterada broiicllito.
Chcgtl-sc nn: .110 ás votas n parnl.víur
o curar a tisien declarada, pois o
al.aliau susta a decomposição dos
tubcrculos do pulmão, destruindo
us máos micróbios, causas desta dc-
coinposl(flo,

Si quizerem vender-vos tal ou tal
pniiliirlo em logar do verdadeiro
AlcntrSo-Guyot, desconfiar, è por in-

/cresse, Para obter a cur
broncliltof, catarrlios
vou 111 il cuidados, C a fortiori dn
uitlima e dn tísica, é nBsolulamonlo
necessário .x «j.it nas pliarmaclas o
verdadoiro Alcatrflo-Cuyol, Alhn de
evitar ipuilipier duvida, examinac n
rótulo: o do Vl.ltl.AIH.lRO ALÇA-

UUTl)
c su.

HlAO-CUYOTIova onomo de _,ol
impresso cm letras grandes o Sua
nssignnturn cm tres cores: roxo,
verde, vermelho e de traves, \\%\\\\
como o endereço Casa Frere, 19,
rua Jacob, 1'ans.

O tratamento vem n sair a 10
CENTÉSIMOS POI. DIA—« cura.

MOVEIS
Alujjam-se por preços muito

reduzidos qualquer quantí-dade de moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
grosso.

P. S. — As pessoas quo niio podem acoslumar-so ao gosto da anua
dc ali-atiíio, |.i.,lcr,"io substituil-o pelas Cápsulas-Guyot dc alculrilo dn No-
ruegn L)K PINHO MARÍTIMO PURO, tomando duas ou tres cápsulas cin
cada refeição. Oblorão assim os nicsmot cffcitos salutares e uma cura cguai-
menle certa. As verdadeiras cápsulas Guyot são brancas e a iissi£iia-
tura Guyot está impressa em prelo em cada cápsula.

CAPE' SANTA RITA

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

I. Largo S. Francisco de Paula, .1
Teleplion, :i...lí-Nui(o

MENU
Amanhã no almoço:

Mnyonnaise ile salmão.
Papas ;i Vaienciana.
Lombo de Minas á açoriana.
Lebre á cnçadorn

Ao jantar :
Franco á nlriciuia.
\ .ella ossada ao üuin Pastor.
Annh 'kes á ila iana.
PoiUizos no Progroísc.

Ostras
Concerto Duo de Cythara¦'-.s 11 ás 20 horas.

, Primorosos vinhos

Compra-se
qualquer quanlidade ile joins velhas

com ou sem pedras, do qualquer valor e
ciuilnlas dn aMunto de Soccorro»; paga-se
bem. na rua Gonçalves Dias n. ,')7.

k liieria Valentim
Telcplione 9!) _ Central

RIM DO ACiSE [.. 8S
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

A Notre Dome de Paris
MULHDE ¥SMDA com

o desconto de 2e •[.
Em todas as mercadorias

^.^itt__i_--ã_--5aa_.

Perolina Esmalte- uc';-
preparado que adquire e conserva a liei-
leza ila pelln, npprovado pelo Instituto dc
Bellezu, ile Paris, premiado na Exposição
dc Milano. Preço Ü..ÜIIU. I'0' DE ARROZ
PEROLINA, suave e embollczador. Preço
..jOüO. Exijam estes pieparados, á venda
em Iodas as perfuniiuias e uo deposito
deste o de outros preparados, ,'i rua Sete
de Setembro n. 209, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande

me. André
Atelier de costura. Fazem-

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

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

SOCIEDADt RIO GRANDENSE DE SORTEIOS"CLUB PARISIENSE"
FUNDADA EM J912

Capital realisado Rs. 300:000^000

(Autorisada a funecionar em toda a Republica)
Bunquciro? : BANCO DO CO.MMUIICIO DE TORTO ALE-

CHE e DANÇO PELOTENSE
SEDE-PORTO ALEGRE

Sorteios Mensaes - Contribuição 10$000
PEÇAM PROSPECTOS

Rua da Quitanda n. 107 «= ]? andar
RIO DE JANEIRO

AGENTES — Acceitam-se,
boas referencias e fiança.

desde apresentemque

EXTERNATO MAURELL

Stadt Mürachen
Fraca Tir_í!e_tes a. i

Telcplione G(i5 Central
Almoços, jantares e ceias

Hoje :
Puchero, canja, sopa á lei-

gnpn, ostras frescas.
Aiiiiiiihã ao almoço :

Carrolée de leitão, mão de
vitella á portugueza, bacalháo.
ostras frescas, peixadas.

Ao jantar:
_ Lombo de carneiro com pi-

rão de batatas, cabrito assado,
ostras no terraço ao ar ltvre,
boas peixadas. Todos os dias
bacalháo á Ia minuta.
Preços ao

FUNDADo EM 1906

Direetor e proprietário: -DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diur-nas e noclu. uas

CURSOS DE PREPARATÓRIOS E CURSOS INTERMEDIÁRIO
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Dr.JOÀO RIBEIRO, lente do Collegio Pedro II, portuguez. Dr. ARTHUR T1IIRE'..ente do Collegio Pedro II, niathemalica. Dr. CASTÂb RUCÍI, lente do CollegioPedro , Iranccze historia universal. Dr. MENDES DE AGUIAR, lente do CollegioPedro II, latim. Dr, JOSÉ' MA.STRANGIOLI, medico ossisteu c da Faculdade deMedicina, francez. Dr. MaNOEL PEREIRA DA CUNHA, conhecido professor, nhysicaocbimica. Professor CUIDO MONl'OR'1'E, da Universidade dc Pcnnsylvania, geo-griiplna e inglez. OSWALDO BOAVENTURA, medico e direetor Jo Externato,malhemalica e historia natural.

Rua Seie de Setembro, 170

1'nicu ijue com um ,, __.... it
llcance de todos colher após as reloições. Em todas as pliarmacias.' 

"'"'""
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 \ THEATRO RECREIO JlUNEMA-rHfcAIRQ S- J0SE| CABARET RESTAURANT DC
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adquirida ou hereditária em toilns as
manil'i;stai;0c3. Rhoumatismo, Ecze-
ina.:, Ulceras, Tuinores, Dores museu-

res c ósseas, Dores de cabeça no-
cturnns, et:, e toilns doença.'resul-
tantes de impurezas do sangue, cu-

am -se infalliveliiieiite com o
só frasco faz desapparecor i|Unli|iier manifestação;

Em todas as pharmacias,
m ____«__-__¦

Para Remover
Callos Prompta

e Seguramente
Natln No Mundo Pode Exceder"Gcts-h" 

para Callos
o Vcrrugas

Experimentoe o remédio i|i/fcr«i-ie, o novo e certo reincillo paraacabar com esses callos «nc tem..(ornicniado vossa vida o «1-

i l(a jüdu
Companhia Nacional
dc Seguros dc Vida
A mais poderosa Gom-
panhia Suí-Americana

M^^__Jr_y ^

1Ü>
-=C<43;

"Si usnsselH "Gets-It" cu não
tcrln de carrcsnl-n por caims

dc callos!"

mn por tnnto tempo. Deixai dc usar
Qualquer outro remedio c use " Get&-
li.". E' o mais extraordinário re-
nu-dio para callos qne ha. E' ó
melhor do mundo. Apenas ...guinas
gotas applicadas em poucos minutosbastarão. Tratamentos inucis como
unguentos irritantes que inílararaam

os callos, calços que comprimem os
callos, navalhas, canivetes, tesouras
e limas que fazem os callos crescer
com mais rapidez, são cousas do
passado. "Gcis-It" remove os cal-
los c vcrrugas dc uni modo diffc-
rente, o callo amollccc ou desgru-
da-sc da pelle sem dores, c enlão
cae por si. "Gcts-It" não gruda-senas meias nciji estraga a pelle.Fabricado por E. Lawrcnce &
Co., Chicago, Illinois, U. S. A. A'
venda em todas as drogarias c phar-macias.

Granado & C„ Depositários
—Rio de Janeiro.

Fundada em 1895
Sinistros pagos: 30

mil contos
biquldaçôos em vida:

10 mil contos
Fundos de garantia:

40 mil contos
Fundos pnra lucros aos

segurados: 3 mil
contos

Prêmios módicos

Peçam Informações no
Eserlptorio Central

DINHEIRO
Empresla-sc sobre jóias, roupas, fa-
zendas, metaes e tudo que represei)*-

le valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPllÕNlTÍ_7-2 NORTE

{Aberto <(«s 7 horas da
manhã as 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

mui
I Pó ile arroz DORA 11

Medicinal, adherente c per-
íumado. Lata 2f}.ooú.

Perfumaria Criando Pangel

Leitura Portugueza
Aprendo-se a ler cm 30 lições (demeia hora) pela arte maravilhosa do

grande poeta lyrico João dc ücuè. Von-
tade c memória, o todos aprendem cm
30 limões, homens, senhoras e creanças
Explicadores: Santos Braga c Violeta
Braga. S. José 5'2.

Mobiliário completo
Familia de tratamento, estrangeira,

que sc retira, vçnds, parcclladamcnle ou
em conjunto, o mobiliário completo dc
sua cnsa, desde trens dc cozinlifi alé os
tapetes da sala; os moveis são todos
completamente novos. Ver e tratar na
rua do Rezende 101, das 10 ás l(j.

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil, Oecupando a melhor si-

tuacão da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência annual do 20.000 clien-es. Diária completa. • partir de
105000.

End. Teleg. - AVENIDA
MO DE JANEIRO

A Remedio efficaz sem
drogas

Hotel Miramar e Babylonia
LEME

Nova gerencia. Com trinta dias de
permanência nestg hot"1, pela sua
moravilliosa situação, curam-se as se-
guintes molcsfiiis: IIVPOCIIONDRIA,
UILOUOSE, NBURASTIIENIA e NOS-
TALCIA. Asseguram as summiiíades
médicas. Rua Gustavo Sampaio ns.O-i
e 06, Rio do Janeiro. Telcphone 972,
Sul, 27 minutos da cidade. Pur au-
tomovcl, 15.

Nao precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone Norte 355

OS GRANDES

Armazéns Brasil
chamam a ntlcntüo iIoh ncuh Iiiiiuiiutoh frcRuezca, mio mi para
•im PREÇOS, como paru o I"I.ltl I.ITO ACAIUMIüNTO . o riu»
goRto ila nua roupa branca para «enhoraH o menlnaa. 1'ara ve-
rlflcar uma o outra couaa, bania uma vlxila aoH ,,'ninili-s arma-
zciih da ruudii AhMcinlilia, ondi-hi- i-nruiitrurá om E.\l'O.SH,'AO
PERMANENTE tudo quanto é poaiilvcl ili-m-Jur no gênero,

CAMISAS DE DIA, "numero reclamo", om morlm
forte, «•nfcltnil«H com ponto mano, ampla» e do
optlmo acabamento, uma ,,  1$S00

X. A., cm Hupcrlor pcrcal, cnfoltadao com fealonné
do mcNmo panno, artigo multo hoIIiIo, uma.,., 2$000

N. II., em fino pcrcal, nem preparo, com fcHtoné do
menino tecido c pregai), artigo excellcntc, uma.. _!$500

N. C cm pcrcnl, nem preparo, de nuperior quallila-
de, com tirim do fcNtonnf, do mcurno pcrcal, com
abertura o fino acabamento, uma  3$000
E muitoH outroH numeroH, com tiraH o entre-
meloH bordado», para 2$800, 3$200, 3^600, ..$900,
4$200 c mais prcfOH.

CAMISAS DE NOITE, "numero reclamo", cm morlm
forte, ciifcitailiiH com ri-nda.., imitando Unho,
muito bem aciibudim, uma 2$800

N. A., cm Hupcrior morim, com golla enfeitada, com
boriliidoH o pregas, uma  3Ç500

N. ll.., cm fino pcrcnl Invado, enfeitadas, com tiras
largan dc fvstonné, tamanhos até busto 52, uma 4$500

O mesmo artigo, com golla toda enfeitada, com fes-
tonné 4$80D

X. C, em superior pcrcal inglez, enfeitadas com ti-
ras o cntrcmclos dc bordados finos, uma ã$900

N. D., chi porca! muito fino, com tiras bordados c
pregas, especiaes, para bustos, acima do n. 52,
«m» C$000
E muitos outros numeros para 6$500, 9S800,
10S500, ctç.

CALÇAS, "numero reclame", cm morim forte, com
rendas, imitando Unho, uma 1J800

X. A., em superior percal, sem preparo, com tiras do
fcstonní, artigo magnífico, uma 2Í900

X. B., 6m fino percal ingloz, enfeitadas com tiras e
cnlrcmcios do bordados finos, uma 4$500

X. C, em finíssimo morim cambraia, cnfeltndas
com tiras e entremeios do bordados do fino
nanzouk 3$g00
E outros numeros, com rendas e bordados, parat-fl-0, 7$9Q0, etc.

GRANDE VARIEDADE DE CORPINIIOS, com ren-
das e com bordados, o começar do 1$500

SAIAS BRANCAS, reclame, em superior pcrcal, com
tiras de fcstonnc o bordados, uma 2$90Ü

GRANDE LOTE DE SAIAS FINAS, com grando vo-lant de bordados largos, entremeios c fitas, ar-tigo dc 12$, uma por 7__oo
BELLO SORTIMENTO DE COMBINAÇÕES, com ren-

das c bordados, a começar de 7$!30o

Roupas bi-ancas pana creanças
CAMISAS DE DIA, numero A., om bom fcstonné ocom ponto russo, a começar de i<innCAMSSAS DE NOITE
N. A., em superior percal sem preparo, enfeitadas,com fcstonné c pregas, desde 2'?'>fl0
N. B., em fino pcrcal inglez enfeitadas com tiras o«ntremcios dc bordados, desde 2$90O
CALÇAS com corpinho, cm pcrcal fino, sem preparo,
r _t .__ MS (Ie r? síonní* •» começar dc 2$100CALÇAS sem corpinho, cm morim fino, com borda-nos, a começar de jSg00SAIAS com corpinho, em superior percal,'com Virasbordadas, a começar de _ 2. .00

LOTERIA
DI!

PAULO
Oarontlda Mio governo dg

catado

Sexta-feira, 18 do corrente

SOliSl
Por 4|500

Bilhetes á venda cm todas
casas loterias.

liso de peBãsres
Em 2.| dc Agosto de 1916

L GONTHIEII & C.
lenry & Armando suecessoret

CftsnFUNDnDnEMI867

45 - Hira Luiz de í_w kl
Fa?.em leilão dos penhorei

vencidos e avisam aos Srs. mu-f
tuarios que podem reformar oy
resgatar as
véspera do

suas cautelas
leilão.

ate

I» HS

Armazéns Brasil
(Aníiga Cosa Souza Carvalho)

-A»-

Rua da Assembléa 104

Grandíí exposição nc1- anc!ar, de saidos doIodos os Ravons a pro
ços sem precedente.
Casa /Nascimento

Rua do Ouvidor 167
TeSephone S_. 1.000

BELLO HORIZONTE
BOM EMPREGO DE CAPITAL,

VeníTe-so parte ou todo n loto colônia1
do 25.000 metros situado a 2 minutos df
bondo (Carlos Prates». o preço 6 dc 'M
r<-is o metro, com casa, dous barracOci
algumas pliiiitayOes e boa horla aguada.

Voiidc-so por _OOC$900 um silio i!<
lous alqueires de torras com casa, bop|
mandicciil, laranjal superior c -1.500 péjde riiiv- produzindo 100 arrobas por annp,
Está situndo a dous kilomulrus do InslU
tulo aJofio Pinheiro», entro as estaçõcl
ia Ccntrul o Oíste.

w_

p*
Brppslo Souza

3R0NCHITE
Tattirttiioíe éildogir.

GAÃIDE TÔNICO
abi. oiítisill.. produ. _J""à.

Rheumatismo.sypliilis e impurezas
DO SANGUE—Çui-a segura e cfíicaz
pelo afomado Rob dc Sumnia Salsado
do Alfredo dc Carvalho—Milhares de
altestados—A' venda pas boas pharmacias ç drogarias dó Rio e dos lis-
tados—Dcposilo: Alfredo de Carvalho

àC-Primeiro de Março n. lo

GRANAPO & É« lo de Marco. 1«

Manteigas finas
aualysadas, marcas de inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
taria dç importantes fabriçfin-
tes do Estado de Minas. J?ua
Floriano Peixoto, 174, Tele-
phone 3.006.

CAMP|STRE
R\JA DOS OURIVES 37

Teleph. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Mocotó á portugueza.
Ao jantar :

Crout-au-potj...
Além dos pratos de successo;

o «menu» é variadissimo.
Todos os dias. ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.
Sardinhas frescas nas brazas..

Preços do costume

trrtEnergil poderoso tônico
32 Novo anti-rfieumatico
ETfl Energil depurativo agradável
5C>Rei dos laxativos
g^ Grande remedio da mulher

Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

l_5_S*

Vende-se, próximo á .Santa Casa, nn.!
casa com oito comniòdos c poriiu paridespejo. Está dividida em duas, scinprl
ulugadas; dão 7U$U00 mensaes.

\ -lidem-so pnr OiOOüSoTS. ilnns casas na
rua da Viirginhii; tem uma quatrowmmüdos e outra seis, divididos cm
duas moradas, todas alugadas.

Outras informações com Damaso An-
lino, rua Jacuhy n, 120, das ti ás 0 da
tarde.

Curso 4o Preparatórios
Mensalidade 258000

Diurno e ríocturno. Corpo
docente: Professores do Pedro
II—Matéria avulsa io$ooo. Rua
Sete de Setembro n. 101, 1*
e 2' andares.

Dão-se refeições far-
tas e variadas a looo
reis cada pessoa

Cozinha de Ia ordem
CATTETE nHo2

__ nA'i 
venda^em t0tlas as boas pharmacias e drogarias. T.M.Pacheco, Granado & C. e Araujo Freitas & C

______________________________________

A FIDALGA
HcMiranl ^udo se reúnem ns melho

ros fíimilias. Rigorosa escolha (cita dia-
rturnòntc, em carnes, caças o legumes.
Vinhos. imporlaçSo dc marcas exclusivas
dft (Snsa. Preços módicos.

RUAS. JOSBV.I ~ Tclep. 4.513 C.

MODISTA
Faz vestidos por qualquer figurino, com

loda aporfeição e rapidez, preços liara-
tissimos, rua Gonçalves Dias n. 37, so-
brado, entrada pela Joalheria Valentim.
fclephonc n. 091 Central.

Brevementel...
O Sr. Lúcio Dias, de Lavras,

terá á venda o importante
Almanack Commercial

Brasileiro.

Optima oceasião
Para terminação de negocio liquidam-se

por preços barutissimos as fazendas da
alfaiataria á run da Assembléa, esquina da
do Carmo.
Aproveitem ! Aproveitem!

C0MN0D0

| ^Ü__^_^_^ü__^l^

Em casa de familia
Barào de Ubá n. 107,
de jardim.

Telephone 1.013.

a rua
centro

Moveis a prestações
Comprem na Casa Veiga. Fa-

brica de Moveis. Os noivos de-
vem encommendar seus moveis
nesta casa. Preços da fabrica.
Rua Senador Euzebio n. 222.
avenida do Mangue.

-CALÇADOS FINOS
sempre novos, mode-
los para homens, sc-
nhoras e creanças

Vendem-se
rntissimos :
is Dias 37

Valentim
jóias a preços barntissimos

rua Gonçalves Dias 37
na

CLSJB DOS EüHEMiOS

i u tients mm
para eatmlisaçãr dc águas

MELLON, MORJBXiIíI & OÜMP,
Praia do Caju n. 08. —Telcp. Villa 199Fabrica de vij-as ocas de cimento ar-mado vergas, lageotas para divisões,mais leves e econômicas dc que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madres massiças c postes paracerca"

PASSEIO,

RESTAURANT E CABARET

Hoje o lodus as noites, « soiiúe chie •
sob a dirocçao da upplaudida cabarétiere

LAURA DE SADE
Grando suecesso da nova « troupe _-

&

| Companhia

HOJE^
Segunda-feira,

ALIÍXANOItH AZUVHDO

-HOJE

americanosExcêntricos dansarinos
Mme. SÜZANXE JIUGUET.
.„,.,„„,, „„ »lmc. FASNY nODIEIt.AHLliJJI-: I.A POUPCB,

•Mme. 3IAIUE LUliSi..

LA FOLLETINA
Cançonctista italiana á transformação

DESB§fsda"feÍra' 
'4 de afc,0''° ~ N0VOS

¦A'_ 7 ll/.i e 9 3/4-
Primeiras representações do ceie-

bre vauduvillo em Ires actos, de Ar-
mont c Nansey, Iraducção livre deLuiz A. Polmoirim

Pela I» vez o pape
pela aetriz

Gilberla

Cremilda fl'Oíiveira
Moveis da Marcenaria Brasileira

A seguir-O TIÇÃOZLNH0 (I.M DO-
SHEUIt S0ÜS LA MAIS), para estréa
da aetriz Judith do Mello —Prota-
gonista, CREMILDA DE OLIVEIRA.
Inimo exilo de Paul Gavault,

Ila

Empresa PASCI10AL SEGItETO
Companhia JVlolasso

qual faz parle a primeira bailarina
A.NA KHEiMSEU

Dramas, coihcdias, musica e grande)bailados—Direetor da orebestra,' mães-
tro MANEU.A,

Club dos Políticos

joaineriã
I 

Telcphone n. 91.4 — Central ._,,„,,

T DO [jWM_m_Bii ¦iiiiigna.Bn-aimgMig "^ —-^5^

| Pãhttm THEATBG

9, ÜRUGUAYÍ.PS,.,

ma___.-«kMpnn» tmmmwuuwmwmamm _¦_____¦¦ tm

_.

HOJE EiOJIE
Tres sessões—A's 7, 8 3/-1 o 10 1/2
Especlitculosdc completa novidade paiafamílias—Arte lyxo e moralidade—Nu-

moroso elenco, luxuosa montagem—To-
das as noites novidades.

Primeira sessão :

Uím noite em Tabarin
Pontomima ornada deatlracções

Segunda sessão — I.A MIMADA DE PA-
IS. Terceira scssào-A SOMXAMUIXA.
As si-sfõcs principiarão sempre pelaexhiliiçào de olüms» das mais reputada»

fabricas. Preços populares.
Eis theatros 3. José, S. Pedro, Carlus-»;.Jls e Maison Moderno haverá ma-li .3 aos dominas, ás 2 1|S.

O mais chie

Conccrt-

NA RUA DO PASSEIO 78
e concorrido salão de concertos do Rio

a p-
chantant ás 2-i horas em ponto, todas as noites, sob n direcção do

plandido cabarelier FRANGO MAGLIANI
A NENETTE, chanteuse mignonne**-FLORY. italo-fránceza-- PURA JENELf Y, est.clla hespanhola-GIOCONDA

MU\rSXT~H 
BEL*LA P0RTENA, coupletista-LA

,.*Í__C'K11A' ba,,es onentacs — LA BELLA CONSUF-Ll J O, cantora creola.

CYCL0 TIIEATRAL BRASILEIRO
Coiiipnnhiii VITALB

HOJE 
"HOJE

Suecesso da orchestra bohemia do professor PIÇKMANN-
N. II.— Tod'.s os artitla

Molina.
_.. I!.—No dia 15 do correjjle

com brindes de valor, festejam.,
o mais elegante e espaçoso do ilio

contratados pelos agentes cxclexclusivos Porisi l.
nle celcbrar-scja o annunciado concurso de hclleza,i inauguração do grande salão do Club, que será

A's 8 3/4 da noite"
J;esta artística da primeira aetriz

g 1 IfiA GIOAMA, com a opereta em tresactos

ISIS
1 Grandioso intermédio.

No intervallo do 2» para o ." acloa Siga, |,|NA CI0ANA cantará : « Acanzona é Napolc o—Ho dotloal sole;-- I.aililio dei Rersagliere o.
A Sig». MARIA LUIZA i.lOANA

cantara a « Serenata .-, do maestrorosscUi c o lenor CARLO ClPItANDI.
La nua handicra, da maestro Ro-

toli.

ÀfeTB..... ElfiGANUA..,, W.LU.U,.., MUSICA,.., IPLORBS... li
Aninnlm, ultima repesentação da

opereta—LA DUCIIESSA DEL BAL
TABARIN.

Brevemente — CHAMPAGME-CLUB

TIIEATROi APOLLO - HOJE-Segunda-
feira li de gosto-A's 8 3/-|. ¦ Espectaculo
n _2_-}ni07, \L* 3l4.—Rccilfi dos autores
mTníVn! B m:'0 I!AHR03 o CARLOSUll rENCOURT. Representação da peca omverso, de Bastos Tigre-CIÜMES DA ES-iiiEl.l.A, ileseinpcnliudii pelos urtistn Phi-lomcna Luna e Clemente Pinto. Esplendido
acto pelos artistas cedidos gentilmente pe-lo Sr. coronel Fernandes dc Aguiur.dh _ctor
do Club Tenentes do Diabo.— .lirl;o, o in-
egualavel c celebre imitador do bello sexo

Carmcndcl Villar, n rainha das couplc-
listas liespanliolas— Los Minorvini; duo-
listas cômicos italianos — Olhos do Vcliu-
do, modinha brasileira por Pliilumena Li-
ma-Uma ova, monólogo de Carlos Bitton-
comi. pelo actor Brandão, o poptilnrissi-mo— Pcilrinho. não faça isso, monólogo deBastos Tigre, poriNalhalina Serra. Modi-nha brasileira, por Sallcs Ribeiro—Ed-
inundo André uo seu brilhante repertórioOS oi.llos - Grund-guignol a proposilM, pelos artistas Emmn Pola, RouiualdoFigueiredo e Carlos Abreu. Rosila Rodri
gues - Brilhante e eximia ciinconoti.iimexicana, no seu repertório do.cançõesde estylo cem decorações e projeccõesadequadas, rerminará o espectaculo com
JSSkSSÍ?^?! _í ': ncl° lla esplendidarevista bTA'i>AlVA A PÁTRIA.

Piníura de cabellos
MME. OLIVEIRA tinge cabellos par-ticularmcnle, só a senhoras, ,-oin llcnné.

Actualincntc gnranlc a maior perfeiçãono seu trabalho. Duração: |ualro mezes.
Completamente inoffcnsivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Telephone n. 5.806,—Central.

__3_B_r_E__J_S

Ifiesiro Garios Cl_mg.. i
Grande cjinpanhia de sessões, ilO

líden-Tlicntro, do Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

E

i
In

HOJE
Duas sessões, ás 7 1/-2 c 9 3/4-

l«c 2" rcpresenlaçõcs do quadrodc franca bilaridado
0 CASAftiJENTO

DO COLLA-TOBO
Da celebro revista cin dous actos,

sele quadros e duas deslumbrantes
apolhcoses, oiiginal de Ernesto Ro-
drigtics, Felix Bermudes t.- loào lias-
tos, musica dos maestros Del-Neiuo
e Bernardo Ferreira

0 DIABO A QUATRO
Bilhetes á venda na billie-

teria di theatro. Preços: Énzas c ca-
mnrules de 1', lõ$; camarotes de 2»,
lü$;cadciias de I", 3$ ; ditas dc 2a,
-i , galerias numeradas, 15500; en-
Irada geral, 1S0Ü0.

¦—— i ni ——


