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os nossos costumes
As transformações que nos traz o Código Civil

Os primos não poderão mais casar-se !
Com a npproxlinnçúo du dia 1" dc Janeirooe i'.)i7, approxlmn-so ogunliuento n dntn daexecução do Código Civil iirasi eiro. A nãoBorein os advogados, pouca gente faz umaldi-ii. pallidn siquer, iln Imporlancla conshlc-

ravd dessa dula, pelns profundus modifica-
Voes quo n partir de-lln se- e-slabelccerão nas
rolaçoos ila vida civil dn soei-.-dnde brasileira.

Bastu lembrar quo o Código Civil começa
ifi ninando que se destina a regular

"os direitos c obrigações de ordem pri-
yndn concernentes ás pessoas, nos bens ens suas relações. "

¦15 por oulro lado, U-riniiia o Código re-vo-
gamo ns ordenações, alvarás, leis, decretos,resoluções, usos e costumes concernentes asmatérias ele direito civil epie elle, Código, re-
gula.

Tara darmos uma Idéa dos innumcros ca-sos nuc ilóra nvillllc serão resolvidos por dis-
positivos claros do Código Civil, tomamos aesmo alguns exemplos.

Os domicílios incertos...
Diiranle- multo tempo disculiu-.se, por exeni-

pio, n questão de saber onde era o domicilio
de um indivíduo, que o live-sse em vários pou-tos. A discussão sc fez principalmente em
questões eleitoraes, nos casos em epie a leiexigia tempo miuimo de domicilio na locnli-
dade. "Ae-c-únlãos" do Supremo Tribunal re-
solvcrnm o caso de modo vario.

0 Código estabelece agora de modo defini-
livo:

"O domicilio civil dn pessoa natural t-o limar onde elia estabelece a sua resi-
dencia com animo definitivo.""Si, 

porém, n pessoa naliiral tiver di-
versa-, residências, onde nltcrnadnincnlc
viva, ou vários centros de occupnçoes ha-
luliiae-s, cousidci-nr-sc-á domicilio seu
qualquer destes ou daquellas."

O sub-solo e suas riquezas...
Outro caso: o ela propriedade do sub-solo.

I-oi ciso muito controvertido em direito ei-vil, parecendo a muitos que o sub-solo o suas
riquezas eram do domínio du collcctlvidndc.
Ü Código Civil resolve o caso, incluindo o
sub-solo, lu-in como o espaço aerco, cnlre osbens ímníovcis.

Asyío da família
Oulro caso interessantíssimo. Durante

multo tempo foi reclamada entre nós a insli-
luição do "Hómestend". Essa instituição con-si-.te no seguinte: reservar o chefe ele uma fa-milia nm determinado immovcl dos de sua
propriedade para o asylo de sua família, ele
modo que nenhuma divida lhe retire a pro-urioelade elesse immovei, nem dolic se possatlle desfazer após ter-lhe dado esse destino
3o asylo, .sem consentimento dc seus herdei-
ros. li' o que o Código Civil estabelece d'ora
avante sob a designação ele "Bem de família."

Código que cstntue cm rígida disposição lc
gni uma simples Instituição dos costumes:

"As cnrlns-missivas não podem ser pu-blieadas sem permissão dc seus autores
ou de quem os represento, mas podemser juntas, como documento, cm netos
judiemos."

Coitados dos priminhosJ...

¦A

Winticias do campo...
Disposições sobro a propriedade rural —

onde as contendas são geralmente no Ilrasi)
seculares, passam ele família a família e semantém sempre no caracter dc conquista e
defesa pelns armas — enriquecem o Código
Civil numa minúcia que desce a eousas como
esln:

"A arvore cujo tronco estiver nn linha
divisória, presume-se pertencer em com-
nimii aos donos dos prédios confinnnles.""Os frutos caídos ele arvore do terreno
lisinho pertencem no dono do solo onde
caírem, si este for ele propriedade par-ticulnr."

Ou como esta:
"0 dono elo prédio rústico, ou urbano,

que se achar encravado em oulro, semsaída pela via publica, ponte ou porto,em direito de reclamar do visiulio queinc deixe passagem, fixnndo-sc n este ju-Uicialmentc o rumo, quando preciso."'.Nao eonstiliiem servidão as passngensc ntravcssndouros pnrticulnres por 
'pro-

pnedades também particulares, que senao dirijam a fontes, pontes, ou logares
publieos privados ele outra serventia."

A agéia do subsolo
Numa outra questão das mais inleresssan-

tes, em que o nosso Código se mostra de imin
previdência extraordinária, é a que diz re--peito A propriedade das águas extrahidns elo
sub-solo.

Hoje na Àllcmanha as industrias todas tem
recorrido ao lençol dágua elo sub-solo parat.c abastecei- nos seus fins commerciaes —
poupando assim a água elas fontes e elo abas-"ceimenlo 

publico, cuja propriedade é da col-
lectividade, que, geralmente, n faz pagar.Aqui no Brasil, nesta cidade principal-ir.enlc, em que o fornecimento ele água pola-vel ás. industrias sc faz por meio de medido-
res, lèm as industrias recorrido ao sub-solo
para delle retirar a ngua ele que necessitam.

Ainda recentemente um inventor operário
mostrou ao nosso mundo officinl os resulta-
dos de uni seu invento perniittiiulo nm ren-
dimenlo extraordinário para o trabalho me-
ciinico da sucção. A pergunta oceorreu a to-
vos os que assistiram a esso experiência:—Mas si este homem retira aqui 19.000 li-
Iros ele ngun por liorn, elo sub-solo, aqui e>
visiulio pode querer lambem retirar e 6 um
ponto de direito a elucidar, saber nté onde
vao os direitos de um e oulro visiulio.

Oulra pergunta feita nn mesma oceasião
'"' a seguinte: — liste homem sc fornece
lwra sua industria ela água elo sub-solo, ele
onde retira 300 pennns ele água. Deixa, pois,'¦ pagar á União o correspondente a essn
quantidade de ngun que este deveria forne-
cer-lhe. Pergunta-se: não pertencerá á collc-
clividnde n ngun elo sub-solo? A ambas as
uiividas responde o Código Civil, porque es-labeleee.cm primeiro logar como propriedade-'eessoria dn do solo as eousas contidas nosub-solo c determinando, outrosim, quanto1 pneus chamados artesianos, o seguinte:

'Não è permitlido fazer escavações quetirem ao poço ou á fonte ele nutrem angua necessária, i-"', porém, permitlidolazel-as, si apenas diminuírem o suppri-
mento elo poço ou dn fonte do visiulio
e não forem mais profundas epie as desteem relação ao nivel elo lençol de ngun."

^propriedade literária csíen-
dida alé ;ls carías-missivas...

Onde, porem, o Código Civil mnis profun-(lamente altera i lições nelunos c praticascorrentes é uo i ...ilo dn Família, Aqui o(.odigo eslnbelece dernismos quanto ii si-Inação dn mulher no casal, modifica as con-d çoes do casamento, altera a designação dodivorcio.
A primeira das modificações que resultamdo teor do Código civil é o impedimento em

que ficam para sc casarem os primos até se-
gundo grão.

Diz o artigo 183 do Código não poderemse casar:
"1 — Os ascendentes com os desceu-

(lentes, seja o parentesco legitimo ou il-
legitimo, natural ou civil;

II — Os affins cm linha recta, seja ovinculo legitimo ou lllegitimo;
III — O aeloptnnte com o conjugo doadoptado c o adojilaelo com o cônjuge doadoptanlc;
IV — Os irmãos, legítimos ou illegiti-

mos, germanos ou não, c os collnctcraes.
legítimos ou illcgillmos, até o terceiro
grão inclusive."

Os priminhos em iilyllio que se npressem
e resolvam, mesmo na premendo dn crise, oseu caso ele aflVelo, ou, então, que se apro-veileni dos Impedimentos do Código para se
desfazerem de compromissos epie um nffeclo
diminuído offlcinlmcnle satisfaria... li co-
mo, nesse capitulo do amor, muitos ha quese ralam de ver preferencias que uma deida-
de possa ter pelo seu rico priminho, bom é
que se saiba que o Código Civil dá a qualquerum a capacidade ele oppor os impedimentos
ncimn referidos, que podem ser apresentados:

— Pelo official elo rcgislo civil;
II — Por quem presidir a celebração

elo casamento;
III — Por qualquer pessoa maior que,sob sua assignatura, apresente declaração

escripln, instruída com as provas do Va-
cto que allegar.

Paragrapho único — Si não puder in-
slruir a opposição com as provas, precisa-rá o opponenle o logar onde existam, ou
nomeará, pelo menos, duas testemunhas,
residentes no municipio, que nllèstem o
impedimento,

Sem inadame consentir não se
dá fiança
Si já para effectunr o casamento surgem

estas difflculdneles, epie innovam tão radical-
mente — c aliás tão hyglenicamente — os
hábitos brasileiros, onde os casamentos cn-
Ire consnnguineos são freqüentíssimos, nn
duração do laço conjugai novas modificações
são feitas, creando-sc pnra n mulher uma si-
Inação ele amparo legal que, até aqui, esta
não tinha.

Si as fianças eram nté aqui exccssivamcn-
te difficeis, o Código Civil torna-as ainda
mais, visto que as põe na dependencin da nu-
torisação da mulher do fiador. Diz o artl-
go 235:

"O marido não pode, sem consentimen-
to da mulher, qualquer que seja o regi-
meu elos bens:

— Alienar, hypothecar ou gravar de
ônus real os bens inunoveis ou seus eli-
reitos rcaes sobre inunoveis alheios;

II — Pleitear, como autor ou réo, acer-
cn elesses bens e direitos;

IU — Prestar fiança;
IV — Fazer doação não sendo remu-

nei-nlorin ou dc pequeno valor, com os
bens ou rendimentos communs,"

Felizmente, em caso dc negativa injusta
ela mulher:

"Art. 237 — Cabe ao juiz supprir a ou-
torga dn mulher, quando esla a denegue
sem motivo justo, ou lhe seja impossível
dal-a."

Varias conseqüências, das mais curiosas,
ndveni desses dispositivos. Para assignar umnnota promissória, cuja legalisnçno cstntue co-branca epie vae alé a penhora e pofrtanloônus sobre bens — moveis ou inunoveis —
será preciso o consentimento ela mulher? F*um caso a ser estudado pelos competentes

ridlca internacional, quo distingue uma cou-sn dn outra, sendo mero desqulto o quo anossa lcgislnçfto consagra, Isto c, dcsqulte do
contraio nupcial, sem, porém, n capacldado le-
gal dc novas mípclns, pnrn um, cmquauto v>ver o oulro cônjuge ücsquitndo.
Será impossível a execução cm

O que madame ganhar é delia

1917
Muitas suo, assim, ns alterações que trnns-

formam profundamente eousas assentadas
actunlmcnto.

Por esse motivo achamos que será talvez
impossível entrar cm execução o Código Cl-vil em 1" dc janeiro de 1017. A clle ter-se-ão
dc adaptar as leis dc processo do todos os Ks-
Indos. De todos, só um, no que saibamos,
se oecupou dessa providencia: o Estado elo
Ilm, cuja ássembléa nomeou uma eommissão
para o estudo do assumpto. li os outros? A
própria União somente ngora é que pensacm regulamentar o Código, que sem regula-
mento não poderá ser executado.

Por outro lado, este nnno ele inlervallo cn-
tre n promulgação e a execução sc destina-
va evidentemente, não só a esse trabalho dc
adaptações, como n ampla divulgação do Co-
digo. Deste só houve, entretanto, uma publl-cação: a feita no "Diário Official". Não
consta que já haja avulsos. Nao consta que- aimprensa official dos 21 listados o tenha \ia-bliendo, como cumpriria a uma lei funda-
mental e básica, como essa.

Nossa impressão é que o governo será obri-
gado a pedir, com urgência, ao Congresso,
uma lei prórognndo o praso para o inicio da
execução do Código civil, li durante essa
prorogaçno conviria não somente trabalhar
na confecção dos regulamentos c na divulga-
ção ampla do Código, como nté — e o Con-
gresso o poderia fazer com grande aprovei-
lamento por meio de uma eommissão — na
confecção ele umn espécie de exegese do Co-
digo, tão útil para sua posterior inlerpre-
lação. Os autores e collnboradores desse mo-
nunicnto jurídico ahi esião. Não seria dlffi-
cil que cada autor de artigo ou modificação
rlcloriosn no Código desse, cm poucas linhas,
o objeclivo que visava quando redigiu o
nrligo ou emenda — e ela somma dessas ex-
plieações surgiria um Código conimenlado pc-los próprios autores, obra dc maravilhosa ap-
plicação no decorrer da vida jurídica do paiz. ¦ <m»pm i

0 valor da-logíca
m

Os reformadores de inslrucção publica quesuppriinirum a lógica do curso preparatório
não sabem o mal que fizeram á mocídade,
privando-a desse apetrecho dc viagem tão
ulil á jornada da vida.

Os rapazes que estudam essa disciplina
têm manifesta vantagem sobre os seus col-
legas.

Ha dons ou tres mezes, um joven bem ves-
tido, uo passar na Avenida, viu seu fraquerasgado pelo alfaiate, a quem deviai. F.,
seu companheiro e em situação semelhante,
livrou-se de egual vexame apenas com a
adjulorio da lógica.

O alfaiate abordou-o e pediu-lhe o paga-mento da sua conla, já muito atrasada.
_— Yocè deve alguma cousa aos seus offi-

ciacs ou aos fornecedores? — perguntou-lhe
o rapaz.

Xão, ;i<7o devo nada — respondeu o ai-
faiale.Bem — replicou o joven — si è assim,
você não eslá com a corda no pescoço e. pofít
perfeitamente esperar mais alguns dias por
um dinheiro que espero receber.

Q alfaiate teve de conformar-se.
Dahi a quinze <lias encontra de novo o

devedor relapso, acerca-se e exige o paga-
mento da conta, allegando que estava miiito
precisado de dinheiro.

Você; deve a alguém? — interroga o
rapaz.

Infelizmente estou devendo.
B por que não paga?Porque não tenho dinheiro; porque não

recebi as quantias que esperava — diz o Tã-
faiale.E' eccaclamenle o meu caso — observa
o joven, En lambem não tenho dinheiro.
E estimo muito ver que você está em con-
dições de comprehender minha situação.
Dom. Passe bem, Quando puder, o hei ite
procurar.

O alfaiate ficou desarmado. Contra a lo-
gica não ha recurso.

R.
« «<e^ ¦
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Uma palestra com o tlepu<

tado nrcgcufino Dioyenes
uii-ve

Chegou a esla cnpllnl," vindo pelo noi-tur-
no de luxo, de S. Paulo, o enpilfio dc nn-
Vio Dlogenes Agulrre, deputado nacional noCongresso argentino.

Procurámos ouvil-o e snbcr qunes eram
iu suns impressões sobro o nosso paiz e emque caracter vinha vlsltnl-o.

Iincontramos S. lix. no salão do hotel
Avenida, onde se nchn hospedado, cm pn-lestrn com o Sr. encarregado de negócios el.i
Argentina, que linha ido cumpriiiicnlnl-o.-— Nno venho visitar o Ura sil em nenhum
caracter officinl, disse-nos S. Ex. Hcsolvl
(losonnsar um pouco e por isso vim coube-
ecr mnis de perto este grande pai,., Vim
ror mar alé Santos, Ahi saltei c ilirigl-mc
á capital paulista, de onde trago impressões
«grndnbilissiiuns. Só a viugem dc Santos a
8. Paulo chega pnra encantar. Como tudo
aqulllo é grandioso e belloI
_ S. Ex. narrou-nos, então, as visitas quefez nos estabelecimentos de S. Paulo e as-
slgnnlou, com maior enthusiasmo, a boa Im-
pressão que leve do Instituto dc Hiilantiui
Durante quatro dias esteve em S. Paulo.Ii quanto tempo pretendo sc demorar
no Rio? — indagámos.

Um pouco mnis; o necessário pnrn co-
nhecor bem estn capital. Talvez mesmo me
demore bastante, lautas são ns gentileza, dc
que tenho sido alvo.

Outras pessoas da colônia argentina noui
domiciliada, que se achavam presentes á
nossa vista, fizeram elogiosas referencias a
hospitalidade dos brasileiros. Dahi foi qm-a palestra se encaminhou paru ns relações
elo Brasil e Argentina.

1'óde V. lix. crer -— disse o Sr. Juan
Alliertolli, argentino c negociante nesta Cl-
dade, que se achava presente — que não lia
.-.qui nenhum sentimento ele animosidade
contra nós. Pelo contrario: cm iodas as es-
phoras tenho notado a máxima sympalhin
jmr nós.

Aliás é o mesmo que se dá lá na Ar-
gentiun — disse o representante dn Repu-

0 ultimo preparado de Ehrlich
Sabendo que o Sr. Dr. Anmio de Sá, dl-

nlco nmta capital, havia recebido alguns Iu-
nos do ultimo preparado de. Ehrllah — quese ficou denominado 130(1 — pedimos a esse
facultativo que nos dissesse alguma coiisiísobre esse assam pio. Os tubas dc 120(1 pas-saram no fundo falso da mala de oulro me-
dica, que ha alguns dias apenas chegou da
Europa, lendo estado na Àllcmanha. O Sr.
Dr. Anusio de Si, allcndcmlo gentilmente ao
nosso pedido, escreveu o seguinte artigo para

Tendo os sács de Ehrlich por baso o nrse-
nlco, creio quc será interessante fazermos
nqui um pouco de histórico da thernpcutlca
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O Sr. Dr. Aiujsíú de Sá
syphilis, mormente do que diz respeito

Insslo. Mnlor ndepto foi Mllliim, que sem-
pre iissigiinliiii os bons effellos dos r.aes ai>
sonlciies uo tratamento dn avaria, quandoempregado cm nlln dose (cinco a de/, centí
grammna por din).

A. Onutlor creou com o mesmo fim o sou
çacoduluto c o arrhcnal outra coüsn nílo
o sumo um nrscnlcal,

Snlmon epiiz levantar o valor nnti-svphill-
tico do ntoxyl de- llcchanip (sal monosodtcOdo ncido parnmlnophcnyl arsênico); porém,n despeito ilo seu reclamo, a pratica ,«tu
demonstrar que a medicação era perigosa,tendo-se observado diversos casos de gravesIntoxicações c mesmo algumas mortes.

Eslava, entretanto, provada n superior]»ilaele do arsênico para o combute á syplillist
mas, loi-nnvn-se necossnrlo encontrai' um sal
quo ilebellnssc o mal, sem perigo pnra odoente,

Ehrlich foi o primeiro n apresentar umsn! nestiis condições, n — ursnectina — pormuito tempo empregada ua Alleminiha. Dc
pois, em França, surgiu a llcctlna, de Mon-
neyrct (beiizo-sulfo-pnramlno-phenil-nrslnnto
de soda). Passado um anno, mais unia vez
Iihrlich, que vinha, com esmerado estudo oíncoinpnrnvel esforço, examinando n questão,apresentou o seu Sidnunan (chlorhydrulo dodioxydinmido arsenohcnzol), gcralmcnto co.nhecido por "llihi". Sendo, no cnlnnlo, pre-pnraçào sujeita n lechnicn especial e deli-cada, c a mais alguns casos de desastre ">o
tendo vçrlfleoilo. devido justamente a esleraclo, Lln-llch procurou evilal-a dando o
fruosaluarsan ("9M"), fnellmenlè solúvel
nngua; cnlrclanto, n cfficncin thernpcutlcaela nova preparação não era correspondeilto
ao antigo sal ("fiOfi") e o mesmo procurounova rormula, encont^nndo-n no seu Sal-varsan-Nalrium, preparação numero 1200.l-nçnmos agora um parallelo das vantn-
gens e dcsvnnlngcns destes tres últimos snes,-
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Tcclinira dn pie-
PitrnçAo ciiiiln-
dosa i- quu re
quer tempo

Applicação demo-
rada

O Sr. Diogenes Aguirre .
blica platina, Esse mesmo sentimento ele

exercício
li' mister
uma vez

Outro ponto interessante: o do
dc profissão por parle ela mulher,
o consentimento do marido, mas
dado este:

"Art. 210 — A mulher que exercer pro-fissão lucrativa tei'á direito n praticarIodos os netos Inhercntes ao seu exerci-
cio e á sua defesa, bem como dispor li-
vremente do produclo de seu trubalho."

Madame pôde recorrer ao fiado

DEPOIS DO ESCÂNDALO

ra,
ila

líiuibc

propriedade literária, scientifica e nrtisti-
Jliiç só_ recentemente recebeu a protecçãolegislação brasileira, fica definitivamente'arada no Código Civil, que lhe ela unia
tao de 00 nnnos após n morte ele seu

filies de cair no domínio publico

Muito digno ele attenção, por parle dos ma-
ridos, o disposto no

"Art, 217 — Presume-se a mulher nu-
tonsada pelo marido:

— Para a compra, ainda a credilo,
elas eousas necessárias á economia elo-
mestiça;

II — Para obter, poi- empréstimo, as
quantias epie a acquisição dessas eousas
possa exigir; etc."

Dc forma que os maridos tém de ver com
muita cautela a espécie de mulher com epie
se casam, porque si a economia domestica
por ellas dirigida exigir grandes somnias, a
que o marido não possa fazer face, pode a
mulher recorrer ao credito, indepcndentCmen-
te ele sua nu torisação, que se presume con-
cedida no Código,

O montepio civil inviolável
No regimen ela communlião dc bens, são

feilas algumas exclusões interessantes, eit-
tre as qunes a elas "pensões, meios-solelos,
montepios, terças c outras rendas semelhnn-
les". E' mais uma determinação que importa
na modificação dn lei de montepio-civil, não
concedido ás viuvas, ou ás filhas que se ca-
sam, ao contrario elo meio soldo, epie ncom-
panha os herdeiros mesmo sob o amparo ele
novas nupeins. Desde que a communlião ele
bens não altinge os montepios, cessa n dis-
posição que os cassa com o casamento.

Desquiíe em vez de divorcio
Por fim o Código altera a denominação

ele divorcio substituindo-a pela de des-eis ele cair no domínio publico, usual dc divorcio substituindo-a pela de deu-
neste particular è lão minucioso »| quite, sor assina obedecer k terminologia jií-
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sympathia foi que inspirou Saenz Pena nn
quclla feliz phrase. Effectivnmente, o nos-
so interesse é o de nos unirmos. O Brasil
é unmenso, não necessita de expansão ter-
ritorial. Também nós não necessitamos. O
que elle produz, nós não produzimos, e vice-
versa. Não ha interesses cm choque. Pre-
cisamos é justamente de nos conhecermos
melhor, termos o contado para melhor des-
envolvermos as nossas relações. Precisamos
de nos visitarmos mutuamente, fazer o queagora faço, sem nenhum caracter officinl,

..Só assim poderemos receber a impressão ni-
tida dessa sympathia, sem ns formalidade;
a que nos obrigam as contingências cliplo-
malica.s. Nós, principalmente, temos- inte-
resse cin prestigiai- o Brasil e defcndel-o,
porque o bom senso nos diz que isso sc-
ria um acto ele defesa própria. No dia em
que o estrangeiro aqui sc estabelecesse,
estaria com a mão no nosso pescoço.Pois essa sympathia é dn nossa pnrtesinccrn — accrescehtamds.

Quanto a nós — respondeu S. Ex. —
cila nao é menor. Agora mesmo, com a vi-sita do Sr. Ruy Barbosa ao nosso paiz, isso
ficou peremploriamente demonstrado. Pódc
haver um ou oulro caso esporádico, aos
quaes sempre se empresta caracter maior do
que èffeclivamcnte tem, como o epie se tem
dito com relação á altitude elo Sr. Zebnl-
los. Garanto-lhe, porém, qiie a opinião pu-blica argentino repelle qualquer política
que não seja n ele approximação.

S. Ex., quando assim se externava, era
sempre apoiado pelo Sr. Juan Reibaldi, nc-
goeiante argentino, que veiu também visi-
lar o. nosso paiz.

Falámos mais sobre vários assumptos e
despedimo-nos, agradecendo a gentileza elo
dcpulado argentino. A' saida S. Ex. fez-nos
ainda uma ponderação.Si vae dizer alguma cousa da nossa
palestra, pondero-lhe epie não sou nenhuma
personalidade de destaque. Sou um mero
representante do povo lá na minha terra.
~ ——•*¦ ' "C^Hir**—r i ii l0m„

Tremores de terra na
m
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uso das substancias arsenicaes.
Não ha inuiío tempo o arsenal lhernpeu-

tico iiara debc-llar o tão temível mal ern ver-
dndeirnmente colossal e din n dia nugmcn-
lava prodigiosamente, isto Innlo no eslrnn-
geiro como entre nós; aqui, então, raro era
o medico on pharmaceulfco que não tivesse
Ogsua especialidade para a cura effieaz eletnif grave moléstia. Ora,iKWtt elo regra, es*.'"8
sas drogas não resistiam a experimcnlação,
porquanto tinham por base substancias tacscomoto uranato dc nmmoniaco, o antimonio,
o quinino, o iodurelo de potássio, o mer-
curió e arsênico ein doses pequeníssimas,e!c, etc, e que apenas serviam para firmaríl velha sabedoria popular dc que — mo-leslia curada por muitos remédios não é cura-
da por nenhum, porém, sempre dentre essasdrogas algumas havia para ns quaes scvoltava a attenção do medico intelligente cnellas eram encontradas preparações arse-uicnes.

Conhecendo esta verdade foi que Ricorel,em 1856, empregou o licor ele Donavan, noejiial entra o iodureto de arsênico associa-elo ao bi-iodurelo de mercúrio e ao iodu-reto ele potássio. Obteve, muitas vezes, gran-eles melhoras, porém, divulgada a noticia elasua serventia, ns contraditas sobre a cffica-cia desta ou daquella substancia foram fre-
quentes: uns attribuiam-n'a ae arsênico; ou-Iros ao mercúrio, e outros, ainda, ao iodu-reto de polnssio e mesmo ao próprio iodo.

Brocq e Danlos eram enthusiastas ilo ar-semeo, porém, diziam que clle só produziacileito quando associado ao iodureto ele po-
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As direcções da offensiva italiana no
fsonzo — A resistência de Tolmino— Os italianos avançam na zona de
Doberdo — A actividade aérea —
Resumo dos communicados officiaes

S. Ex, depois de ler a caria presidencial —
Com Os diabos 1 Agora vejo que neste caso
da Light cs» £.ui muilo "arrojado"..

5ÇS9© sae Epmsnii
está trsBi^sail^

ROMA, 18 (Havas) — Telegrnpham de Ri-
mini:

"Os suh-scerelarios elo Interior e Obras
Publicas, respectivamente, Srs. lloniealli e
Dc Vito, visitaram os logares onde o re-
cente tremor de terra se fez scnlir c os
feridos. A população manlcm-se trauquilla."
———————— ——$.. ¦«BC (•""E—»-»——. i

Chega amanhã ao Rio o
conselheiro Rodrigues

Alves ©
O Sr. conselheiro Rodrigues Alves, cr.-pre-

siclente do listado ele São Paulo, embarcará
amanhã, ás 1-1,20, cm Guaralinguetú, deveu-
elo aqui chegar às 17 c Í10.

S. Ex. virá no especial de inspecçno do
Dr. Carlos Euler, sub-dieretor ela linha ela
Central do Brasil, que regressa amanhã dc
São Paulo, e a cujo Irem foi mandado an-
nexnr mi-.is um carro para o cs-presidenie
dô Republica. ._ -

Jr^%A XAPORETO

^Ço TOLMINO

7 ^«ry® CAM ALE

r / 8)Í?GARGAR0

„ ¥* ©StRIMíZA

f ...^DOB^ROO,'
/monFALCONÍT^:

As direcções da offensiva italiana, no
Isonzo, estão indicadas petas seitas.
As vanguardas italianas já uttingiram
os arredores de Xabresina e avançam ile

Doberdo para leste
LONDRES, 18 (A NOITE) — As noticiasanui recebidas do Roma e de Berna são con-

cordes em affirmar que a offensiva italiana noIsonzo hc desenvolvo com grande suecesso.
O coronel Feyler, na sua crítica diária no' Journal do Gént-ve", diz que n resistência

dos aueitrincos cm Tolmino não peíde durar mui-to usais tempo. A aruihavia italiana faz .^tihre
aquella praça vivielsuio fogo ha kumjb d« cua-
í." ái&e.

Mais ao sul, sobre Canale, os italianos fam<tDem fazem grande pressão sobre os austríacos 
'

na direcçâo de leste. Na zona do Gorb,*.i, for- ;
niidavcl artilharia que os italianos já ali tns« !
(filiaram estn bombardeando actlvamente asalturas que dominam a cidade por lé-iíc Al» ígomas dessas collinas já foram tomadas de ng« :
salto. Na zona do Carso, partindo do Dober.•'¦do, cujo planalto está hoje completamente empoder dos italianos, fazem aa tropas do duque*dc Aosta enorme presuâo sabre os austríaco!'na direcçno ele sudeste, visando Nabresina, quoe uma das chaves do caminho de TrlesteOs hydroplanos austrincos bombardearam,durante n noite, as baterias Italianas ela fozelo Isonzo e os estabelecimentos inililaros deRonchi, Verniigliano e S.-lz
.NOVA YORK, 18 (A NOITE) - O commu-meado official, recebido ele Vieuna, durante »noite, diz que os italianos cinco vez, . suecefliSivas atacaram as linhag austríacas na -:ona daUiporeto. Foram nas quatro primeira; >-epeI-lidos com enormes baixas; mas á quinta con-.seguiram avançar dope-M de uma (remendolaia eurtio a corpo, isso, entretanto, apenaíem certo-ponto, porque nos outros í->dõs oiataques dos italianos forem repclUdos, sof»liçnelo o inimigo muitas baixas.
ROMA, IS (Havas) - ü communicado dobeneralissimo (.adorna nnnuncia que o avançodos italianos prosegue com segurança, leuelo ios aviadores realisado, com suecesso, variasoperações Os italianos aprisionaram unia unscem austríacos.
LONDRES,.18 (A. A.) - Noticias dc Roma 

'
dizem que aviadores austriacos voltaram a bom-bardem-, sem exilo, Veneza c Orado. "

PORTUGAL NA GUERR
Médicos pprtuguezes para os hos-
piíaes francezes — Uma saudação daMunicipalidade de Lisboa á fngia-

terra.

. LISBOA, 18 (Havas) — Diversos medica*civis foram designados [.ara exercerem assuas funeções nos honpítacs francezes, ondehaja feridos portugueses. •,

.LISBOA, 18 (A. A.) — A Camara ilunt-
cipal, em sessão nocturnn, approvou um.i
moção dc sandações á Inglaterra, na qualagi-adece o envio ilo umn divisão hritanuicá
ao porlo desta capital para .-.andar Purlugali
o seu velho alliado de tintos anuos..

A moção eslá concebida em termos cari-
nhosoa, salientando o papel máximo que et
Inglaterra está representando nesta guerrareivindieadora dos prindpios da civil ia es o

LISBOA, 1,1 (A. A.) —A imprensa uontlj,
nua oecupando-se da cooperação ile Port'u>
gal nas linhas dc França.

A maioria dos órgãos lisboetas li-ala tanir
bem da iiia de operários porluguezcs par*&» fabricau fa-ancczaa; da munições c luma.v

f
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ÊC(ú>s e novidades
.¦ Como provuvolmenlo multa gonlo nmi leu
nn iiitiiirn o projeclo A fran Io, vamoi remi»
nill-o om HiinH Unhas iirniCN. Por em>e pro-
jecto o fiiliirti Conselho Municipal lu-ra con*
ütiliililu pur U-l membro», iiv.íiu deslguailoi
ou elolloHj sois dn livro escolha «o iirosldoii-
tu dn Republica: duus n.iiiieadim pelo prcul-
douto, entro oh dox mnlofoi oonlrlbjilnlei dn
iiiipoilii predial, o dons, entre oi dex mulo-
tUH . .-,ii iI.iiii.1,1 do illliui-illl du iii.Iii lua-, o
nrofiuflos u quatorze ololloa polnn Hciinlutes
nkiiooliicuofii Associação Comincrclfil. Asso-
hIiiçiIi» dns líinprrgudiiH llt» Cniniilcrrlo, Cen-
Iro d, i.- iri.ii, Aondomln Nin-loiinl dc Medi-
cliui, Insliliiln dos Advogados, Club de Bn>
Keiilinrlii, •¦iu'' •!"'• Funcolonorloi Publicou
Civis, i.hiii dos Piiiicclonriríos Miinlolpno»,
congregação du Escola Normal, nisoclnçuos
opcrniiiiH em geral, Club Mililar, Club Naval
v iissoclnçOo» sportlvns om neral. J-'icn pro-
biblilii u escândalo dus prnrogaflÓOS c sciisfics
extraordinárias, romiuiorndns o convocada»
pelo próprio Conselho. SA o profoito púdo
convocar sessões oxlrnordliinrins, Outras
tlísposlçilps procuram garantir o processo
olollnrnl, evitando o mais possível n fraudo.
JC possível, 6 mesmo provável que O pro»
Jecto ciiiiifiiha nlRiimns poqucnna omlssõos,
que podcrílo ser sanadas nu discussão, lissas
omissões, porém, do modo algum prcjudiciiin
a cxcelleiicla das suas Unhas geraes. Um
Conselho constituída OU eleilo pelo preces-
so ndoplndo no projecto roprosontftro real-
monto quanto possível os Interesses do Dis-
trlclo 0 do tntlas as classes em que so divide
4 sua população.

Devi- ler sitio cousa muito parecida com o
despertar dc um pavoroso pesudcllo a sonsa-
ção recebido pela população tio Dislriclo Po-
dorol, no ter conhecimento tio projecto rc-
lutado pelo Sr. deputado Mello Franco rc-
formando o Conselho Municipal. O projeclo
e lão bom, salisfa/. tão plonnmcnto ns mais
jusins o antigas aspirações do Dislriclo, ú
um golpe lão decisivo c lão certeiro nessa pn-
lilieugcm local quo nos infelicita c degrada,
que toda a gente tiú do hombros desanima-
d;i de nue elle passe...

li' preciso, porém, não desaniri . Deve-
mos todos confiar na energia do Sr. presi-
dento da Republica, que certamente ha dc
levar avante essa obra tle saneamento moral
<lo Districto, S. Kx. pôde ficar mesmo certo
de que não poderá prestar a esla torra servi-
ço mais relevante que esle de conseguir dos
seus amigos do Senado c tia Câmara a pas-
sngeni prompto c immediata do projeclo
Afrnnlo, com as emendas c alterações que
elle naturalmente merecerá, quando discuti-
do no plenário. Ii' natural, & lógico, ó mes-
nio justo que os Irineiis, os Alcindos e todos
quantos devem n sua posição, o scu prestigio
c a sua fortuna política exclusivamente A
politicagem reinante, combatam niemio ns
linhas geraes do projeclo com a mesma encr-
pia com qne defenderiam a própria vida;
mas, tio Sr. Dr. Wencesláo Bra/ dependerá
exclusivamente a sua approvnção, approvn-
ção essa que eqüivale pelo resnrgiineiito dc
uma nova era para o Dislriclo. Tanto ou
mais quo nós, S. Ex. deve conhecer a capa-
cidade de resistência tins politiqueiros, para
saber rcduzil-os á impotência. .Agora que o
governo já acenou ao Districto com mclbo-
res dias, o mais elementar dever manda que
o Sr. Or, Wencesláo não esmoreça no meio
do caminho.

Nefasta politicagem
O que so passa cm Matfo

Grosso
cnv.UU, 18 (A, A.) — Bata averiguado

que nenhum fundamento tem tia noticias de
violência» que ill*em esta lòffrondó no Ara-
Hiiiiyii « Dr. Deoolcclano, Noticias agora .¦•II
recebidas dl/iin ¦im- ii vida un villa í ulisulii-i nn, nl,- normal. Assim, o Inspector da linha
i-l, uniplilcn, o siipiili-ule do Ini.' de direito c
íis pessoas gradas da localidade -.a., iinaniiiu»
em declarar não estar o juix soffrondo coaecflo
iiliiuin i. O próprio Juiz lcli-,(r.i|'.nu Isso, nfflr-
lllllltlln 0 ili/,ml,, llllllill, ler dado aitlllciirln un
dln 11!, não lendo entrado em goso de liceu-
ça, por falta dc nnlmnos paru fazer n viagem.
Não lém Ogunlmonlo finidnmenlo us imllclas
de excessos o tenliitlva de empustelamcnto do"O Dia", por (icciislilo du manifestação no ge-neral Cacliiiio du AlhunuorqilO, Assim ¦'- t|ii>-
o (Icpiitiido (lencroso Slqiiolra lU-bun, ns Srs.
.loão Lourenço o finiilliii e Aprigio dos Anjos,
do Jiinclliis do casas nas liiiincillncòes da resl-
ilenelii do presidente do Estado, assistiram uo
desfilar do prrsliiu e ouviram os discursou nli
proferidos, mio lendo havido uma só vidraça
partida, nem foram feitos disparos conlra
quem quer quo «i-jii ou conlra alguma dana.
lista confirmada a rohollJSo d • parlo de Sc-
linguelra conlra o governo do ICstado.

» «—» ¦———____

Drs. Maura Brasil c Gabriel dc Andrade.
Oculistas. Largo dá Carioca S, sobrado.

»—«*ei»—• —

O incidente Dantas
Zeballos

100:OÜ0$00O por Sí-OOÜ. Impbriante pia-
no cia LOTERIA FEDERAL a exírair-se
aman

_.»—«-í^Cí.:^——*-

fa xrtim m Freitas
Os acadêmicos feslejam a data do centenário

do notável iurisçonsiiito patrício
O centenário (10 nasci mento do':Dr. Augils-

lo Teixeira de Freitas será celebrado ama-
nliã pelos ncadcnilcos da Faculdade tle Direi-
lo, que têm o scu nome como patrono. Vão
ser executados os seguintes programmas: ás
15 horas, romaria junto á estatua, na rua
Augusto .Severo, que estará ornamentado por
ordem do Sr. prefeito o a pedido dos acade-
micos: discursos em honra á memória (pie-
rida, pelo Dr. Joaquim Abilio 1»-rges, fim-
dador. director honorário e lente cathcdrati-
co, pela congregação c pelo bacharelando Ile-
rundino de Sá. Unia banda de musica dn
Brigada Policial, abrilhantará a festividade.

Km Niclheroy, ás 17 1|2, posse da nova di-
rectorin do Centro Acadêmico Teixeira de
Freitas; offerla á congregação do retrato do
prcclaro jpriseonsulto, pelos terceirannistas,
cujo discurso será feito pelo acadêmico Ubal-
diiio do Amaral; solemnidade da entrega da
chave pelos bacharelandos ao 4" nnno, in-
cumbintlo-se do discurso o bacharelando Xa-
vier Pinheiro. De accordo com a protocollo
esse discurso será respondido pelo quartim-
nisl.-i i'i rvalho Branco, indicado pelos seus
col lega >.

Os lcnles cathedratieos Drs. Barbosa Li-
mu e A clcpiadcs Jambciro, falarão por ocea-
sifio da entrega do retraio do patrono da Fa-
cnldadc.

Sob a presidência do director da Faculda-
fie, Dr. Teixeira Leite, a congregação fará,
em honra ao glorioso mestre do direito, uma
sessão siileninc, para a qual foram convida-
cios o D'-. Kilo Peçanha, presidente do Esta-
<lo tio Itio; o Dr. Ilrasilio Machado, director
cio Concelho Superior do Ensino, senador lli-
radavin Corroa c muitas outras pessoas gra-
das ii,, mundo official.

A Alliança Acadêmica collocará amanhã
nm medalhão de bronze na estatua Teixeira
de Frei!as.
-—¦'¦'¦"¦—• '¦'¦¦¦ — ' ¦¦' »¦—gtS^BP—-* ""*

ISJixir dc Nogueira — Para moléstias da pelle
—-—¦¦'--¦ »—- ¦'¦¦^->*«S<sga^—« i -.i ———— ¦-

A opinião da inprensa
portenha

BUENOS AIRES, 18 (A. A.) — Continua
em ordem do dia o caso Dantas-Zcbnllos.

Toda n imprcn.su oecupa-so do caso, sendo
que a .sua maioria nlaca francamente o velho
falsificador do lelcgramma n. 9, cujos pro-cessos n Nação inteira não ignora, processosque Imito o celebrisurain na injusta e desleal
campanha que moveu conlra a personalidadedn barão do Itio Branco.

A propósito. "I,n Mnnana", "La Gazela doBuenos Ayres" c "El Diário", fazem largosconunentarios, defendendo o ministro SouzaDantas, dizendo "La Manaiia", cm resumo
que "quer parlam da Republica Argentina,
quer de outra qualquer parte, irritam-nos cs-sas vozes eobardes conlra Souza Dantas é-i onosso leal amigo de todos os momentos — oum homem que, pelas suas condições dc cara-
çter e integridade dc pròteder é digno de to-dos os conceitos, do alto cargo de que se achainvestido c da confiança de seus amigos ar-
gentlnos".

Accrosccnta ainda "La Mafiann" que, "mais
iidcante, teremos de quebrar lanças em scufavor, si para isso houver necessidade, poiqucatravessamos uma hora em que se faz misterque; os homens de honra não sejam ménòsca-Dados.nem aqui, nem cm nenhuma outraparle"."La Gazeta dc Buenos Ayres", depois dcabordar largamente o assumpto, diz: "\ re-pulsa dada pelo Sr. Dr. Wencesláo Braz nopedido de renuncia apresentado pelo ministroDantas honra-o","EI Diário" também traia da questão bor-ilando-a de eommentarios totalmente favorn-veis ao Dr. Souza Dantas, cujo caracter real-ça elogiosamente.

»—«*»*>--»__
To^os se curvam á evidcsn-

A CONSAGRAÇAO^DA^EURORA

Novas noticias da guerra
•»«¦•

A OFFENSIVA RUSSA

O mrto lonipo na Gnlicin c na Vol-
liynta — A pressilo dos russos au sul
ilo Dniestcr — A lula n odste do
Sfíiiiislati —¦ A lula na rcgiAo dc

;,, Capul.
LONDRES, IS (A NOITE) — Tclccrammos

de retrogrado Informam que o miío (cniiio con-
liniia n faxor-ie sentir
nu ntirtü dn fíallcln o
na Volliynia, prejudl-i-uiido multo as oporá-
çôea. Ape/iir disso, os
russos atravessaram Joem multou pontos o
Sloln-Llpn,

Ao sul do Dniestcr,
os russos continuam afn/er pronde pressão
quer sobre o exercito
do von llnrii.-ii-i-, quone retirou de Klnnlsiau
e que se concentra ago-ra ao longo do l.ukwn,
quer sobro as forços
húngaros quo defen-
dem o passo de Kirll-
baba, ao sul da lluko-
vlnn c que abre passa-(tem aos russos para onordésle da Hungria o
a Transylvanln.

O exercito do von
Dorovlcc, do mais de200.000 homens, éden

 '.-••
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O general Doroviee

caa tios fac-iíms. Qh moweàs
fiaiioa cwcohtpaaM-çe ofm mos-

Leasidro Martins & C.
OURIVES, 39-4Í-43

OUVIDOR, 93-95.
*53«3>-

a conferência de
nson

O escriptpr belga Jean Frartçois Fonson faráHoje, us 21 horas, no Municipal, a sua tercei-ra c ultima conferência
«si-so»

'amo bck

ELIX1R DE NOGUEIRA - Cura syphilis,
""" ~*mmmm ""¦ "¦'¦¦— » ^rtl^B*1 T

clínicos poliíicos
E as ísiesst sas íaraasiiceiia^as

Nn sessão de hoje iln Câmara dos Dcpu-
tados ,, Sr. Luiz Domingues, oecupando a
tribuna, á hora do expediente, disse que tem
acompanhado, com o interesse dc todo o bra-
sileiro, ,, movimento (pie tle longo temp') sc
opera en forno do nosso problema fiuon-
ceiro, no empenho de sua melhor solução.
Desde ¦ appello aos Estados e municípios,
para i< ¦ u Qualificado de platônico, ape/áí'
de acceiituadamcnte patriótico, do puiclaròSr. Pcd-D Moacyr, até á elaboração da rpiota
ouro dos direitos de importação e ás novas
laxas de consumo e de transporto, num paizem que quasi se morre á fome pela cav.stia
da vida e a producção desfallece precisa-nieníe .7falia de transporte — todos os ai-
vilres até agora suggcridOs pelos nossos mais
reputados financeiros têm sido implacável-
menti- combatidos, inclusive o do preclaroSr. Vicente Plragibc, sobre o aluguel e o
valor localivo dos prédios urbanos, rpie era,do todos, o que mais equitativamente con-cihava o interesse dn Brasil com o deverdos brasileiros nesla dolorosa emergência,r-, como, por essa mesma circiinislancia, omomento não é de reservas, mas de franca
pronunciaçflo de quantos tenham uma par-ticula siquer da responsabilidade nos des-tinos da Pátria e da Republica, lambem oorador se afoita a submetler no julgamentodo Congresso esle projecto dc lei:'•O Congresso Nacional decreta:Art.- .10v.F'' " PÁ)dXr executivo autjrisadoa omittir 75.000:000-5 em apólices da dividapublica nacional, dn valor de 100 200500 e I:000S cada uma.

Art. 'Ia. Vencerão essas apólices or, iuroíde 4 "\" e serão resgatadas dentro de' oitoannos, mediante sorteio de quantas o poderexecutivo entender resgatar cada anno.
Art. 8°. O poder executivo destacará des-sas apólices um certo numero qne enrtliráíio portador c cujo "coupon" servirá parasolvcr a contribuição da pcnnn d'agua, liy-«romeiro e multas'respectivas.

- 7' ¦• *••' ^evocram-sc as disposições em
Este projecto foidelibera ção.

ã legaiflsaçflo ia proffls-si® $© piF-teltons
A Academia do Commercio, desla capitalem reunião da Congregação, hontem realisa-(In, com o comparccimeiilo de grande numero

lXX\ X?X*' rcsolvcu inserir na neta dosseus trabalhos um voto de applausos e reco-iihccimcnto no senador João Lyra Tavarespe a sua altitude, 110 Senado, em favor da le-gailsaçao da profissão de guarda-livros.

íoo úiSréS \mt{ttU 
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CENTRO LOTERICO hua Sachet, -1

de-sc por lodo o curso do I.ultwa, desde osCarpatho.s no Dniestcr, A esse exercito falia,
porém, nriilliaria Iijiclra, pois a maior parteda nue posSula foi já tomada pelos ruHsos.Na região de Kirllbaba a lula tel Inmbemrenhida. O próprio communlcatlo austríacoconfessa isso. Diz elle, com ef feito, quo omrussos, em massas enormes, avançaram 1 dodistricto do Capul, que era defendid. por Iro-
pas niistro-Iiunrcarns commandadas pc.»soal-mente pelo nrchiduque Carlos FrnnclHCo. Só-mente devido á superioridade numérica, c de-
pois de furiosos nlaques, segundo o communi-cado de Vienna, c que os russos conseguiramoecupar aquella montanha, de 1.603 metros dealtura e que domina, num grando raio, todo»os outros cumes dos Carpathos.

.LONDRES, 18 (A. A.) - Informam dcRetrogrado que os russos conseguiram imiti-lisar violentos nlaques allemães contra nssuas posições cm Ilarbujow, fazendo grandenumero de prisioneiros.
t mi» ¦>¦

A SEDE DE VICTORIA DA INGLA-
TERRA
-«»»?¦»

O Sr. Lloyd George mostra por queos aluados devem vencer

t. LONDRES, 18 (Ibfvas) — Falando emAherystwith, Carnagan, na festa nacional doPaiz de Galles, o ministro da Guerra, Sr.Lloyd George, disse, no referir-se ao con-flicto:"A honra britannica não eslá morta, oseu poderio não eslá abatido, os destinos in-
glezes ainda não estão cumpridos, os ideacsbi-itannicos não foram abalados pelos ini-migos, A Grã-Bretanha eslá hojc mais cheiade vidn, é mais poderosa e maior que nunca.As suas colônias autônomas alargaram-se, asun influencia na vida destas 6 mais pro-funda, a sua resolução de vencer é mais fir-me_ do que nunca 1

Eu sei que a guerra significa desgostos esei que caíram pesadas trevas sobre muitoslares; mas os nossos combatentes continuamcheios de ardor c confiança, e um dos lele-
grammas que elles nos enviaram nesta data,com as suas saudações c melhores votos pelosuccesso desta festa, accrcsccnla que no pro-ximo anuo elles assistirão a esta commcmo-ração. Pois bem, sim! Graças a Deus, ellesaqui estarão, no nosso ladol (Applausos ca-lorosos da assistência).

A tempestade ruge com um furor jamaisvisto. Todavia, a claridade dc um r.iio desol Iremcluz já sobre ns vagas e o arco-íris começa a elevar-se do' seio das ondastumultuosas! A lula é mais terrível do quetodas as outras da historia. Alas ns legiõesdos opprcssorcs estão já sendo recalcadas
passo a passo, e o estandarte do direito vaeavançando sem cessar. Os nossos combalcn-tes, aos milhares, erguem-se sem temor apósos companheiros qua caem!" (Novos e pro-longados applausos).

que podíamos esperar. Acura, o equilíbrio ucs<
lll íivulo imIm r.hlalirli-ililii. 

'IViiiu-t 
i;iiiihI.m

HM-riíin (< R cilcrui iliii.int ainda inultu tvtii-
pu, A Infantaria frãncoM •'• buai n arlllliarla
i- ii-rli-iin e US iiilniii.it-ii fritiin/iii piiilaiii-«t-
bem. Alí hoje, porem, o gcnorolllílmo lunlcil
ii.-iilitiiiui i-ilralti;lii di-iiiiiunlruu. liSOi alhis,
11:1.1 r multo para eslrunhar, porque nesla
;iii-h.i, salvo von lllndenliurx, nenliiim outro
¦:i-m-ial demonstrou ser nm estrategista, nor-
que oh i-iiii-nit-H de linje se dcillcuiii iiuíc-i á Iu-
illra."

PARIS. 18 (A NOITE) — As forcas frouce-
(iin dominam bojo completanu-nlo n cldado de
(lomblcs, an norte do Homme, que os nllemües,
com o trabalho Intoniq do vinte mezes torna-
ram numn lorialc/n podcnislsslma.

As opcraçücH doa frnncezes na 1 enlão do
Somme proseRuem com o mesmo successo. Os
allemães jú perderam toda n sun terceira Unha
dc defesa enlre Mau repus o Somme.

Em tlmis mezes, os unfiln-fraucezcs recnn-
qulsiaram nos allemães 150 hilometrns quadra-
dns. Os allemães oecupam al.-.dn na França,
21.000 kilometros quadrados o na l>el»lca,
20,000. Alas nesse terreno, foi derramado o
saiifTiii- de um milhão c melo de alIciii.Y-s.

LONDRES, hS (Official) - Ni ri.-.nco direi-
lo do nosso Exercito, houve f;runde actividade
de artilharia. O inimigo It-nloii seis contra-
ataques com imporlaiilcs offccttvos, contra os
nossa trincheiras a noroeste dc Poziercs, mas
foi rcpcllldo cm Ioda a linha d leve du de.sls-
lir do st-u intuito depois de soffrer clcv.idissi-
mas perdas,

A noroeste de Hazenlin-Ie-Pctit, capturai ., s
com metros de trincheiras e repcllimos um
ciuilra-at.-iqiie provcnlcnlo de Marliiip-lch.

Abalemos próximo de Poziercs um acro] ':\-
110 inimigo.

A ITÁLIA E A GRÉCIA

0 audacioso assalto do
largo de Catumby

1»  b) 

A policia apprehcmle cerca dc
quatro contos cm notas

novas dc 100$000

I As catilinarías do Sr. Mendes da

Um incidente com o addido mililar
grego cm Berlim desmentido

I.ONnitKS, 18 (A NOITE) — Os jornac-,
suissos dizem que ns autoridades italianas
mandaram deter, na fronteira da Albânia, o
addido militar grego em Berlim, que dali se
dirigia pnrn a capital allemã, c bem assim
confiscar-lhe os papeis diplomáticos queelle conduzia.

O ministro da Grécia em Poma proles-lou conlra essa prisão.
Iísla noticia não eslá officialmenlc con-

firmada, ignorando-se mesmo si cila tem
fundamento.

IIOMA, 18 (A. A.) — Ocsmen(c-sc a no-
ticia de terem autoridades italianas nn Al-
bania feito passar vexames ao "attache"
grego junto A legação da Grécia cm Ilerlim.

Nenhum papel diplomático foi confiscado
ao referido representante grego, lendo sido,
apenas, o _mcsmo representante delido paraidentificação, faclo muilo cominuin ua pas-sagem de uma fronteira.

A GUERRA ECONÔMICA
A Suécia boycoítada pela Inglaterra
LONDRES; 18 (Havas) — O rei Jorge Vassignou uma proclamação prohlbindo to-das ns exportações para a Suécia, com ex-copção apenas daquellas que obtenham per-missão especial das autoridades.
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CXTH.A. TODOS OS

INCOMMODOS DE SENHORAS

¦¦ ¦ i<WgÜ ¦

roí so o susto
©—_

De bordo da barca "Guanabara", da Com-panhia Cantareira, viagem de 5.30 de hoje,desta capital para Nictberoy, alirou-se 10
nos de edade, portugueza, residente á ruaD. M.ncrvina n. 29, casinha n. 5. Salvapela respectiva Irlpolação, foi a trcsloucãdailher apresentada á policia fluminense,te a enviou para o hospital de S. João Ba-ptista, donde saiu ás 9.30.Aborrecimentos e contra ri edades — eis omotivo do banho c do susto.

A GUERRA NA ÁFRICA
Os belgas oecupam 0 porlo de

Karema
HAVItE, 18 (Havas) — As forças belgas emoperações na África Oriental allemã, oecupa-ram o porto de Karema, na margem orientaldo lago 1 anganilca.

NOTICIAS OFFÍCÍAES

semvuia<b

BELLO HORIZONTE, 18 (A NOITE) — Sur-
giram em Villa Nova de Lima, muilos cães
damnados, mordendo algumas creanças que a
Gamara Municipal e a Companhia de Morro
Velho mandaram para o Instituto Pasteur,
de Juiz de Fora. A Gamara e a companhia
mandaram matar a canzoàdn de Villa Nova.
..,.—.  t t^Qgaa» t— — '

A LOTERIA FEDERAL1 fará amanhã
uma exíracção com o prêmio maior de
100:0008000 custando cada bilhete a di-
minuía importância de 8§00Q.

¦ —-^fflftr' 1 1 ..„r-- 1

O crack das agen-
cias dos Correios

~®~

O. ultimo communieado allemão

Amanhã a LOTERIA FEDERAL, faríí
?nhXnnS°n do }mPot^te plano de...
100:000*003, cuio bilhete fUla »nM»
3?000

considerado objaitd de

r,w,?'7aclos ,t1e ho-!c,.° fiénèral ministro da
iw.; ,mí,,n.(1.ou, "'''.''V ao corpo docenle da
rol?;; i7 Í- ad0 ,Mílor os Professores do
,, fii!,0i ^'iVVl1' ,(,csta C!,Pilal coronéis Jo-nathas de Mello Barreto e Sebastião FrancoAlves e nomeou ajudante dc ordens do commandante dessa escola o primeirol-elippe Autonio Xavier. tenente

CJAE ••- 
GLOBO C1,0cf'lnte .bonbons

}LLYf?lOcumíislnflarama55esd
/ MOURA BRASIL Rua ^a., 37. A

DROGAS-por atacado c a varejo 1a preços excepcionaes.
Drogaria Carlos Cruz & Comp., rua
Sete de Setembro Si. Em frente ao
Cinema Gdeon,
aa3atgfflClMPMicaía?yar^yi^'ac'migi^^

' """' ' ii" f3)?n— i ¦ ¦

O Sr. Gastão da Cunha
em Lisboa

LISBOA, 18 (A. A.) - O Dr. Gastão da
,'n!!. ,: iCm í;llx'7(ior brasileiro, será recebido

vJt ]- lo J?r' .A,|K"slo Soares, ministro das
sidadoà.3 

xtenorcS) no Palacl° díls Neces-

,JtX-a n,So est:l fixa,1° ° din ^rn a apre-sentacao das credenciaes, dizendo-se que nãoserá mais este mez.
-"^«fca-

^**?*r' *í '•£ ;?¦—

Sí-IORTHAND!
Prlvale or class-lessons, The Remin-
gton School, Rua Sete de Setembro
a. 67»

«-~,,*~_-_l«J&.,. il. i_\ "_*«_ ¦ ¦ . - ¦ . . _: 
'-"'.^7; ..-. ¦.'-¦-»-¦

O Quartel General allemão communica cmda(la de 10 de agosto:"Frente oeste — A actividade do combatea sudeste de Armenliéres e no Artois foi Iam-bem intensa honlcm. No sector dc Pozléresos inglezes continuaram os seus inúteis ala-
qiies até honlcm pela manhã. Durante o dianao houve acções de infantaria. Fralia«soüum alacjue uocturno ao norte de Ovil'ers.No sector de MouIin-soiis-Touvetit animadafuzilaria de ambos os lados, devido á teu-tativa de um ataque, pelos francezes, com ga-zcs nsph.vxianles. Repcllimos a lésls deBcims fortes destacamentos de exploraçãoinimigos.

Frente léslo — Desde o mar Ballico atéo sector ao norte do Dniestcr nada de ini-portante. Destacamentos pcrlenccnlc« !i Le-gião Polaca realisaram umn feliz inveslitíanas proximidades d0 Ilulhvicze. De umaexcursão ás linhas inimigas, a leste de Ki-
«•'?', as-,m?ssas Patmlhas trouxeram uraotiiciale 1G3 soldados prisioneiros. Ao nortedo Dnicsler, os russos, devido ás enormes

perdas soffndas nnte-hontem, somente em-pretenderam, com pequnas forcas, ataquesisolados, que ficaram sem resultado algum.Na Bukovina, as nossas tropas conquistaramas alturas dc Starywipczynaj ao noile domonte Kapul.
Frente balkanica — O ataque de várioshatalhoes francezes no sul do lago Doíranfoi facilmenle rcpcllldo pelo nosso fogo."

'—' "- -iggj -^sge&sn tftBfci  . ,..—

NA FRENTE OCCIDENTAL
Declarações do generalissimo alie-
mão na frente do Somme — A of-fensiva dos aluados — A guerra ain-da durará muito — A esírategia e aiactica nesta guerra — As operações
nas linhas de frente — Os suecessos
dos francezes — Os territórios recon-
.quisíados pelos alliados — Comrmssii-

cado inglez
•¦ ¦ •»

NOVA YORK, 13 (A NOITE) ~ O '"New
^ork Times" publica hoje uma entrevista queo seu correspondente junto ao Quartel-Gcne-ral allemão leve com o generalissimo das tro-
pas allcmãs no Somme, que se suppõc ser okronprinz da Bavicra.

Disse cllo:"Quanto maU os Inglezes tios ata":r.rjm, me-Ilior, porque mais faciliuente ceifavon-.cs aasuas linhas. Romper as nossas linhas é umimpossível, que os ptcnpraes alliados já devemter comprehendido. Podem tomar-nos algumas
posições c nlRuns elementos de trincheiras,mas ífso á custa de sácrificios enormes. Cadauma das ultimas arremetiidas dos inclczc3,custou ao inimipio vinte mil lsa'?:as. Sabemosmuilo bom que um milhão c meio de alliados,cam 1.500 canhões do prosso calibre no3 en-frentam. Mas a artilharia allemã é inwliemfoiiritiabilissima. Reconheço que esperávamosa offensiva dos alliados, mas não cont vamos

MAIS INSPECÇOES
Proscguern ns investigações determinadas

pelo director dos Correios para sc apurar as
graves irregularidades descobertas nas agen-
cias do Dislriclo Federal.

Foram hoje inspeccionadas as agencias dc
S. João Baptista c do largo dos Guimarães.

For emquanlo não se pôde saber si houve
ou não desfalque, o que só pôde ser apurado
cU-pois dc se conferirem as guias de p di.io dc
sellos o as quantias entradas.'--

O meio mais utilisodO pelas agentes rela-
psas liara darem o desfalque era aceusarem
um "stock" não existente nas agencias. De-
pois pediam mais sellos c assim conseguiam
iiludir os encarregados do serviço na Reparti-
ção Geral,pois os funceiônarios que recebi im as
guias de pedido não eram os mesmos que li-
nham de fiscalisar os "stocks".

O Dr, Camillo Soares, por aclo da hoje, sus-
rendeu prevcnlivamcnle das suas funeções o
thesourciro da agencia tle Cascadura, que está
sendo procurado pela policia.Ainda hoje o chefe de serviço de capturas
do corpo de agentes esleve na Repartição Ge-
ral dos Correios, onde obteve informações
mais succinlas, pelar, quaes pos.ia levar bom
termo as suas diligencias.

Quanto A agente da Avenida, delia se sabe
apenas que deixou o filho em companhia de
uma parenta c dcsapparcecu. A policia pro-cura-a com afinco.

Na sala dos offieiacs de gabinete do dlíô-clor dos Correios, a commissão que eslá apu-rando a quanto montam os desfalques, estevereunida desde as 10 horas até a noile.
Foi lã que encontramos o Dr. Camillo Soa-res, que presidia os trabalhos, estando a seu

Jjdo o Dr. Eugênio Wandcck, sub-director daContabilidade, As investigações da commis-sao talvez durem até ao fim do mez,para q-ie cila
possa apurar o que ha de facto com relação,aos desfalques.

No caminho das provasmateriaes
PoniIltO nliula n cniivlreão de que o níis.il-

lauto do riipil.-ili-.iii l-nites, 110 l.-u-||ii de Cu-
liinli.v, foi o iiiiilii-cltlo o perigoso I111I1110"Molemia Marinho", A nova du que n po-
lida t-lit-g-ini a t-.se rcsiillado foi lia multo
lictipiilailii u até concedida lia dias 11 prisão
preveniIvii. Nolicllmla contra o assaltante.

Na verdade, a» clmiinstiinclas todas do la-
cto, pequenos detalhes da vida do ucciuado,
eram bast.-iiile cnmprnmettcdorcs para o Iu-
drão e, mais tarde, o m-ii rccniilieclincntu,
pelo rclrato, de duas testemunhas de vista,
completava a prova clrciimslauclal. fira jfi
muilo, iiiiih não bastava. Iwillava a prova
inlrrhil, a iipprebcnsão do dliilielrn, que o la-
drão deveria ler deixado em nlgiiin logar,
npezar ainda de outros fortes indícios da
culpabilidade de Marinho, como as grandes
somiiKis de dinheiro que elle gastava, forlu-
lecerein todas as suspclliis que recaiam so-
bro elle.

A policia enveredou então por esse canil-
übo. O suspeito estava foragido, mas o in-
srei-lor geral da Segurança o as autoridades
do !)" dislriclo trabalhavam st-in dcsfnlloi-
minto, i: os rcsullados não se fizeram espe-
nir. Ao que julga a policio, começa agora a
so desvendar todo o mysterio, doscobre-ie
urh dos esconderijos do dinheiro c são ap-
prcheiididos Ires contos o quinhentos mil reis.
IC parle do dinheiro roubado, affiiinu a po-licia.

A diligencia foi levada a cffeito jiclas nu-
loridailes do O* districto, lendo á frente o
Dr. Sylvoslre .Machado. Havia n policia des-
coberto uns amores baratos do ladrão com a
iiicrelriz Lytlia tle tal, residente 11 rua do Ile-
gente, n preferida de "Moleque Marinho".

I.ydia foi presa c, .submcttida n um rigo-
roso intcrrogalorio, soluçantc, entre lngii-
mas, declarou lermiiianti-nienle que nada sa-
bia, mas, uo entanto, pela ultima vez em (jue
ii policia teve preso "Moleque Marinho", foi
biiscal-o na casa delia. A mulher declarou
aillda que eslava na miséria, o que não seria
natural si fosse cúmplice do ladrão, devendo
á dona da casa cm que habitava, no armari-
nho, ás casas de modas, devendo ludo em-
fim. li a policia apurou .1 verdade dessas di-
vidas. Poderia ser, porém, tudo propositado,um meio dc nfastal-a das suspeitas.

O Dr. Sylveslre Machado começou enlão
em syndicancias diversas e, nos interrogato-
rios, ouviu uma das mais chegadas compa-
nheiras dc I.ydia. Fila traiu-se. Contou
uma revelação que lhe fizera a out.n, revela-
ção que era tudo. I.ydia havia lhe pedido quealugasse uni cofre na caixa forte da Associa-
ção Commercial e depositasse lá uni diiihci-
ro que lhe entregaria. ICra um segredo.Ho cofre cm teu nome, I.ydia?Não, 110 teu — respondeu a meretriz,
enti-egaiido-lhc um pacote com Ires contos e
quinhentos cm notas de cem mil réis.

Ouvidas essas declarações, importantissi-
mas para o caso, o delegado conseguiu dela-
lhes mais importantes de ludo e partiu nu-
ma diligencia. Ia apprehcnder o dinheiro.Lytlia c a outra foram mandadas incom-
niiinicavcis para a Inspeciona de Segurança.

A diligencia deu o resultado esperado: no
cofre indicado eslava o dinheiro. Depois dasformalidades da praxe foi apprebcndido lo-
dc o pequeno Ihesouro c levado ; ara a de-legacia, onde se lavrou uni auto de nppie-hensão, cm que ficaram constatados os nu-meros c estampas de todas as notas arreca-dadas.

Pela tarde de hoje Ós Ires contos b quinhen-tos foram recolhidos ao cofres da ilicsoura-
ria da policia. Farão parte dos 110 roubados
ac- capitalista Fortes ? E por que duvidaragora ?

A industria nacional

O AHDOROSO IIKHMISTA Cl»\
l-lvSS.V-SIC URI MONAJUJIIISTA
,. vi;.\<;iim>' O Sr, MiiiiIii du Almeida prosegiilq. „ihora do expediente da sesiíio 1)0 Senado, aiMin» nocuHflyQga no uoverno. Antes, rcqueroí

que nos "Aiiiiiiqs" fosso p-il.li, ,,,., ;i ,.;i|.|>(uo Sr. .Sim/n iiiiniii-. no prodidanlo da ttu.
pulillea 11 róipolto do lelegniiniiia da "Í»rcii.
sa", do Itiienos Aires, o que foi nppnivado

l-Jilin em asMiiiipIu, cxplieaiiilo ., jUa si',tuncffo política, li' um voncldo, lsin é, umiiioiiiireliMa que vivo 110 pata ropiililleano-
iiioiiorchlsla do P. It. C. e que su mnitlovu
«oninro sob an ordens do Sr. IMnliolro Mi.eliiido. Nesse parlldo o orador era o uiiii,,,.soldado, pórquo nem outra posição dt-vln av
pirar, |ior isso rjua nem ropubllcuno é.Ora, sendo o que era, niinea pôilo se In-surgir conlra o governo passado, quo, enlãoapoiou.,. Verdade é que, nessa governo!muilos actos desagradaram ao orador, n ellonianifesloii a sua opinião pelo seu jornal.Hoje, porém, a sua situação é multo outra!
O Sr. WoneCHlno subiu no poder por tnilnios partidos a grupos, lendo o apoio doP. IJ. C. o do P. II. L. e ti tympathla
popular.

lia uma troca do Ofertes enlre vnrios se»iiadorcs, c o Sr, lliieno ilt- Paiva eollm-ou oorador noslo dilcmniai— Ou V. Ex. eslá foro do P. H. C CCii-surando o governo; ou o P. It. C. é contrao presidente tia Republica c solidário comV. Ex.
O Sr. Azeredo dcclnra que, sem ser o che-fe do P. II. C„ sente-se nn necessidade de dl.zer que o Sr. Mendes & "partidário livre"...
O orador conta Ioda a sua vida e os habi-tos que tem: Icvnnln-so, tomo café, vac ao

jornal, dá aulas na Paculdado dc Direito,magníficas aulas, aliás, como sc dcprclicndeda assiduidade dos seus oliininos. A' noitevae nos thentros, anda dc um em um e. 110
que melhor lhe agrada, fien... Conln a hi.-lorln de S. João Clirygoslomo c diz que go;-Ia de brincar com codornlzcs...

Volta n alacar o presidente da Republica
por causa dn Central tio Brasil. Tendo oSr. Arrojado pedido demissão dc diretordessa vla-fcrrca e o Sr. presidente da Rc-
publica lh'a negado, é no chefe da Nação
que cabem as responsabilidades de ludo 0
que tle mal vac por esse departamento daadministração publica. Elogia Inrgnmcnle oSr. Paulo de Frontin e ataca o Sr! ArrojadoLisboa.

Refere-se ao credilo de dezeseis mil conto;
para a Central pedidos pelo Sr. Arrojado, ediz que nao pensa que esse dinheiro Icnii.isido engolido pelo presidente da Republica
c seus anxiliarcs.

— Mesmo por qne o "volume" é grandedemais... — opãrtcn o Sr. Raymundo dc Mi-randa.
O Sr. João Luiz Alves protesta comenergia.
ICslá finda a hora do expcdicnle. O ora-dor continua com a palavra para amanhã.

—*c*»
ELIXIR DE NOGUEIRA - Grande Dcpürntivo

do Sangue
¦ ¦—»¦ »—

O prof. Kraus continuarei
dirigindo o instituto

Bacteriológico Argentino
BUENOS AIRES, 18 (A. A.) - O Or Vi-clorino dc Ia 1'laza, presidente tia Republicadecidiu prorogar o contrato enlre o governoc o professor Rodolpho Kraus. director e or-ganisador do Instiluto Bacteriológico, destacapital, que é considerado, aetualiríciitc üprimeiro da America do Sul. '

-*—«aojs»-
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Apreciação de um norfe-ame-
ricano sobre o calçado

brasileiro
Da revista norte-americana Supcrintcndcnt,

and Foreman, de Boslon, transcrevemos a car-ta que lhe dirigiu o seu representante nqiiisobre a industria de calçado. Por ella se vê
que a fabrica dc calçado Polar mereceu osmais francos elogios:"Visitei, ha dias, uma grande fabrica decalçados, « dos Srs. Alvadia, Novaes & C, árua de S. Christovão 11. 552. E' uma firmaimportante c que produz 000 pares de calça-dos finos por dia. A fabrica está sendo au-
gmentada com a montagem de novas muehi-nas. Os proprietários falam inglez. O chefedas manufacturas, Sr. Bennòttj é inglez deI.eicestd-, e engenheiro por Norlhamplon.li muito hábil, 110 seu officio e os produ-cios da fabrica podem rivalisar com os ame-ricanos.

"O edificio da fabrica é novo e de con-slrucçao moderna, bem illuminado e com in-stallaçõés ègualmcnte modernas. Os Srs. Al-vadia e Novaes são cavalheiros nmabllíssimos
c adquiriram seus conhecimentos coinmer-eiaes em Portugal."Uma grande parle da industria de calçadoaqui eslá cm mãos dos portugueses, que têmdado .grande incremento ás industrias nacio-riães."
-— ¦ ^<Hfc- 
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fia cia^tii-BsíwEaa W
O Sr. ministro da Fazenda foi informadahoje do andamento do inquérito para apu-rar a responsabilidade 110 desappàrecimen-lo do processo da conta da firma JauovilzerWahle,
Perante a commissão de inqucri:o foramacareados os funceiônarios da Despesa dolhosqüro, Leile Jiiniòr e Alberto Mello, es-envao da collectoria federal cm Niclheroy.-Esto declarou que ha tempos, quando Icncio-nava receber addiclonacs sobre seus venci-mentos. tivera conhecimento do exi-.,viu dorespectivo processo, que só apparcceu depoisde ler gral ideado aquelle, cm quem recaemsuspeitas tle ler sido o autor do desnppare-cimento do processo relativo á firma Jano-vitzer Walile.

_0 Sr. Leile Júnior contestou ns declara-
Coes do Sr. Alberto Mello, que, interrogado,confirmou o que declarara.

A commissão não pôde continuar seus Ira-balhos, por ler adoecido seu presidente, o Sr.lourinlio.

sasrMoa pei® es-

n |\rí>s's?,fSOQ" cigarros especiaes para 2001 * Vyl •-'"^v réis com valiosos brindes,
Lopes Sá & C,

**"¦*. a saa preparação militar, que , ;ccde tudo * mento'que tiveram 1 Buenos Aires

Chegaram lioje de Buenos
Aires o professor íSá

anna e a pianista Auto-
metia Rudge Mulier

Pelo vapor "Dcsna" chegaram hoie deBuenos Aires o Sr. Dr. Sá Vianna e Mme.Anloniclta Rudge Milk-r, o primeiro profes-sor da Faculdade de Sciencias Jurídicas e So-ciaes e a segunda pianista consagrada e con-siderada uma das mais completas artistas 110
O Dr Sá Vianna. conforme o que foi nn-ticiatlo, fez varias conferências na RepublicaArgentina, sendo alvo da mais alta conside-içao por parte do governo e do povo pia-tinos. .
Tanibcm n pianista patrícia, nos concerto';que deu, foi alvo das mais carinhosas de-raonstraçoes de apreço e sympathia. Peloque dis eram a bordo os nossos patrícios3 penhorados pelo fidalgo acolhi-

sasa© qo Cansèlbo
M mu^mm eu Éiànii

dé pesas»
A' sessão do Conselho compareceram lo-dos os Srs. intendentes; No expediente fa-Iaraiu dous oradores: os Srs. Campos Sobri-nho, pedindo a nomeação de uma commissão

para receber o Sr. Rodrigues Alves, espera-do amanhã de São Paulo, sendo designados
pelo presidente os Srs. Campos Sobrinho,Rodrigues Alves e Eduardo Iíaboeirá. O ou-Iro orador foi o Sr. Rodrigues Alves, que fezo necrológio do es-intendciito Alaliba Reis,
pedindo a inserção de um voto de pezar naacta e suspensão da sessão, o que foi feito.Por esse motivo deixou de falar o Sr. Fonse-ca Telles, que trataria da politiea do Distri-
çto, cm resposta ao Sr. Mendes Tavares. Ointendente do 2» districto faria revelaçõesinteressantes, dentre as quaes a do trabalhotcilo pelos correligionários do Sr. Irineu paraconquistar um candidato que tem por si obafejo official...

Qucreis apreciar bom e puro caíó? jfSó o PAPAGASO 1

Greve no porto de Trujillo
no Peru

Conff!" eosK a gjaSss3«?.
s Binômias

IiIMA", 18 (A. A.) — Declararam-se emgreve os trabalhadores e empregados da cs-trada de ferro c do porto de Trujillo. Ten-do os parcdislas assumido uma altitude ag-gressiva, a policia interveiu, dando-se umgrantie coniheto, de que resultou morreremduas pessoas c ficarem feridas vinte c cinco.
"*"" ' 1 - .1 ¦ «B3i;<ftf?t— íi

ns
A policia teve denuncia üe que Luiz Carioexplorava a decaitla Irmã Martins; moradorano beco dos Carmelitas n,' 2, prendendo-o namaniia tle hoje. Scicnte dis!o, a caftinisadn di-ngiu-se á 2a delegacia auxiliar, ali desrespei-laudo as autoridades presentes. Irmã Martinstoi lambem recolhida ao xadrez.

~*—*30t!B*—« ¦"-¦"¦

Uui ofíicial dispensado de
ires cargos

Foi dispensado por aclo dc hoje, t:.. general
ministro da Guerra, dos logarcs dc subalterno
tle companhia de alumnos do Gòllc-Y, ililitar
de Barbacciia, tle ihstru clor a., iedade (Io
Tiro 11. 81 o de membro da junta t'e alista-
mento o sorteio militar dn cidade acima, o
primeiro tenente Herhani Pinto de Araújo JY-i-
bello.

s—«-£» o esc--*.

Por 8S000, apenas, pócfe adauirír-sc
um bilhete premiado com 100:0008000, na
cxlracção da LOTERIA FEDERAL a rea-
lisar-se amanhã.

i^Uta*»'' t ¦

A sessãozinhâ do Senado
O cx-
secre-

ciriCo proposi-

Presidência do Sr. Urbano Santos
pedlente lido constou de um officio ,tm-io da Câmara, remetlcndo
ções ao voto do Senado.

Falou o Sr. Mendes de Almeida.
A ordem do dia foi Ioda votada'o constavado pedidos de.hçença e aberturas .de credi-

n proveio do anno
passado

O Sr. deputado Joaquim Osório, em ligcii
ro discurso proferido hoje na Gamara, Ira-
lou de defender as vantagens de um proje-cto que apresentou aquella casa em 1915,
com o proposiIo de remover os embaraços
que retardam o andamento dos processos en-
tregues a superior instância. Neste projeclo.S. \ix. estabelece a elevação da alçada 'lr'">
juizes de direito tle 2:000? para 5:000$. ai-
teração, que, como lembra o orador, trará
o beneficio de libertar o Supremo Tribunal
do julgamento de uma porção de recursos
que se amonloam no expediente daquella
corporação, originando assim, pelo tempo
eci.iiioinisatlo, a maior celeridade cm julga-mentos cuja demora não rara prejudica os
interesses da Justiça.

Como o alludidò projeclo, na legislatura
passada, teve npprovnçãò em primeira e sc-
guiidn discussões, o Sr. Joaquim Osório, da
accordo com o regimento, solicitou da Cama-
ra-sçja agora enviado á commissão de con-ü-
tuieão e justiça, afim do ser dado parecer so-
bro a opportunidnde de scu regresso aos dc-
bales.

O Sr. presidente da Câmara promcltettprovidenciar.

OmIlapant@isai.IMiQ-.
fileis Nacional16'

Pelo Dr. Cicero Peregrino ,direclor da o*-
büolheca Nacional, foi mandado aprcscular
preso á policia, o dentista Jocelyn Leal l'"çr-
reira, morador no Cattete, á rua Ferreira
Vianna. Jocelyn, na sala de leitura de i."1'"
nacs, furtava os "coupons" que alguns tcnii
ilando direito a sorteios. E de ha muilo vi"
nha fazendo isso, alé que foi agora ileso
to. Na delegacia do 5" districto foi elle au*
tuado, prestando fiança para se defender

,, solto,:. - - -•—.-.

I
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-SU. no intfkiok e no

ôs alagoanos desciam a
isilervençcio federa!

r^t* nimiobras rcn.i»u.Ins
para conseguir

esse flui
) 
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píillllcns de Alagoas não ilcscoriiçiuiijim

ik- obter a Intervenção federal no seu li-*
indii.

Assim & f|U0, de dias a esta parle, uni Ira-
j-ballm continuado vem sendo leito ua sen-
1 tido do >u conseguir quo o Sr. Weitçcilao
I lira/, declua manifestar-se Bobru a leglllml*
! diulu mv mio «In aeluul íoverno nliifloano.

•Os Sr.i. Kuzcblo dc Andrade u Niitollelo
Cnmholin vAo illnrliiiiiciitu »•> Senado combl*
liar com os Srs. bordo do Truipú, Uavinun-
do Miranda u Araújo tlóes um esforço con-
iuulo para o resulttido final dos seus es-
iVreo-i, om.favor da Intervençiio.

Hontem, os cinco rcprcseiiliniles nlagoii-
nos. unidos, pensando por uma só cabeça
inue, nesto cnso. é a dei Sr. liuzelilo) c nu-
illludo» por políticos mineiros, estabelece*¦jnm .-)•) bnses do qm- querem, do forinn n

, «vilar que haja duviilns nos pedidos e pre-
k-iu-ófs. Obtiveram do Sr. wcnccslno mor-

-lhes '.una audiência especial, 11 qual foi
nninada para ns 10 horns ele hoje.

A csU hora, os cinco senhores chegaram
•o cuide a foram recebidos pelo chofo da
Nacfio, que, porem, lhes fez ver que tiniu
Jrtiull.i mesma hora de- receber o Sr. An-
tonio Prado, «pie, offccllvumenlc, momentos
depois chegava a palácio,

o Sr. presidente combinou, enliío, epie, as
41 horas ile beije receberia os cinco repre-

[antes alogonnos. Kntrclnnto, itlguma-i
foram trocadas, pela manhã, e os cin-

WmJ) é^ULTlM A5 INP0r\MAÇÕB5lS"$wpí) t-ím ^S^Znmü as e. minuciosas ¥

A GUERRA A JOGATINA

car-
dcl

(Va russos avançam
cm iodas na frentes
PETROGRADO, 18 (OlHcInl) (Havas)

— Os esforços dos nustro-allemii.es paru
nos repcllir na Galicia redundaram cm
elevadas perdas pura o Inimigo, <í»a nfio
ciinscjjiiiii o menor suecesso. Continua**
mos ii nossa marcha viclorlosa cm vários
Bcctores da linha de batallin.

Nu frente do Zlotn-Llpa, consideráveis
forças retomaram a offensiva a oeste de
Podhaytsc. As nossas tropas oecuparam 1
Lyslels, na margem esquerda do Bys-1
Iritza-Solotvina, e tomaram uma série dc
alturas na direcção dc Ardzclus.

Na região dc Korosmczo, nos Garpa-
tlics, continuámos a avançar. Aproxlmfi-
mo-;ios rapidamente dos cumes das mon-
tar.Iias próximas dn aldeia de Korosmeso.

A offensiva turca ua região do laj-o
de Vau foi rcpellida com facilidade.

Na Pérsia, na re^ão <!c Kalapasova,
temos tido vários encontros com impor-
Imites contingentes turcos. í

Aucimenlam os indícios
de quo o aBrêmen» foi
cup.urado poios ai-

llauos
oin:. —

faz miais unia
victima!

Ura problema
nacional

' WV^WV>

fl) Rrandãoz.ntio, eta Guar.Ja
CívSi, tentou matar-sc com

nm tiro n» pc.to

Deve-sé ciar autonomia
Acre ?

ÍIO

DENTRO DE UMA OASA
DE JOGO I

J-Mavn om slllincfio financeira
ululante tio fiscal

,!S

¦%

mostram muilo contentes com o tiue
ouviram do Sr. Wencesll'10. Os políticos ala-

«mos disseram 00 presidente da llcnunli*
c.i e;itc o «|ue «piorem «• plolloain i a reijula-
ris.i-.-io da sllunçüo alagoano, flfiuo no go-
verno quem ficar, uma vez epie seja
resolvido «le modo definitivo e
lei O Sr. prcsidenle achou razoável c muito
ponderável o epie ouviu e- prometteu tomar
vm consideração o caso alagoano, fazendo
ciilrnr nu ordem do dia ela Câmara o pro-
[veto dn intervenção cm Alnfiôas.' 

l.r,'o a noite, nn nova conferencin, os
1 Avíilaiile-s alagoanos porão o presidente
par do rpi- ha em Alagoas e insistirão com
*>. l-;*í. para epie, com o seu prestigio, fuça
n Kstndo entrar na Consliuição federal, da

na Mia opinião, eslá fórn, desde que-
110 governo o actual governador.

¦ 1—:~'.n **

O 2o anniversai-io tln fun-
1n

tudo
eleiilro dn

re-
no

nt:.-
tsl;

1
se
elo

çao do
cie

.VRBÀC1ÍNA,

Collegio Militar
Barbacena

cnlre os clubs

Ainda
no preço
1'e-lil
correr do
'-.'íeeits.
lem em
abriu con

lü (A NOITE) — Fcslcjon-
iojo o terceiro anniversario da fundação
Collegio Militar nesta cidade. Vela ma-

nhã, o hntalhão dos alumnos deu uni passeio
militar pelas ruas dcsla cidade. Ao reco*
Iher-so elle, foi hasteada a bandeira nacio-
nal no mastro do collegio. No píiteo, lis II
luu-iis, foram feitas diversas evoluções, inau-
Surando-se depois uma linha de tiro para
instrucção dos alumnos. A' tarde rcnlisu-
rani-se diversos jogos, Icrminnndo com uni
'•inntoh" ele "footbi
alumnos.

¦—-«««¦•»¦ 
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O CAFÉ'
mie o mercado dc café funcclonou
de 9S-100 r-t-r arrobn pnra n lypo 7.

nihã. venderam-se 8.5U0 saccas, c no
dia mnis 4.701'. 110 tolal dc 13.B1U

im Nova Ycrl; n Bolsa fechou hon-
hnisa de tres a cinco pontos, e hoje

11111 ponto dc baixa parcial. Hon-
entraram 8.560 saccas, embarcaram

7.700 a ficaram em "stock" 225.943 suecas.
—»—«cj>5»—•—— 
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¦mente das acaoenuas
do que- sc fez cm 1908, o general

j Faria, c nforme
por iiii-; j,'i publicada, 1
•,enlc anno
"^Esács 

vôh los serão cm numero dc J.000,
fcsúibnídos 400 na região i.i..".lar desta capi-
Vai 1.C00 na do Rio Grande elo Su- e is ícs-
Imites 1.100 pelas demais regiões militares.

. Servirão durante os lTi últimos dias ele se-
. tembro dc cada mino, duranlo quatro i-nnos,
'findos o?, quaes serão Wlerados reservistas
*t"!o Excícl.fo, ficando isentos Co. sorteio min-

¦rlpções para esse voluntariado h.\ tres
jó eslão abertas na região d: Ia t.ipi-
numero dos inscriptos já sc eleva

MUS, 13 (A NOITE) — Despachos dc
GopeiiluiHue eli/ein que n opinião c irrenlc na
Allemanha ú que o Biihmnrliio mercante alie-
mão "Uremcn" fól copturndo pelos alliados,

Os boatos epie circularam nos últimos dias,
niinunciitiulo estar o "Uremcn" no largo elas
costas norte-nine-ric-iiias eram couipletamen-
te falso?. Tinha-se confundido o "Uremcn"
eom e> "Deulschlnnd", epie navegava ;'i -uper-
ficic, caminho da Allemanha.

Acredita-se que o "Urcraen" ficou preso
nas redes ele ferrei cstcnelielas pelos navios ai-
Lindos no Atlântico. .

A campanha de S!r E.
Garson para (e«« o kal-
ser seja pesponsabill-
sado pessoalmente pe-
toa crimes dos allemães

l-ARIS, 18 (A NOITE) — Sir Eduardo
Cursou, membro ela Cnmarn elos Communs e
"leaeler" uniõnisla irliendez. está fazendo na
luglatcrrn e nos paizes alliados unia acti-
va campanha que parece estar destinada a ter
o mais completo suecesso.

Esforça-se sir Eduardo Garson para que
os governos alliados declarem o kaiser, pes-
soai mente, responsável pelo nssusinnlo do
eomnianilaiile Carlos de 1-ryàlt e ele outros
crimes praticados pelos allemães.

A declaração feilo hn dias no Camorn dos
Communs pelo chefe do .«abinele Sr. As-
quith, dc que n Inglaterra nao reataria as
soas relações diplomáticas com a Allemanha
emquanto n mesma não apresentasse com-
plclas satisfações pelo assassinato tlò com-
mandante Frynlt, C o primeiro resultado eles-
v. campanha.

Espera-se agora, de nm momento para ou-
tro, epie o governo injílez-'declare o kaiser
pessoalmente responsável por esse e oulros
crimes.

por
por

luMilvnvel
ii.-i Guarda Civil, Manoel

Joslno Urandfio, mais conhecido nor "lirau-

elãeizinho", iionu- cerni epie se CClcbrlSOU. ilc^-
ele que foi protagonista do um arando cseaii*
dnlp, na rua Iluddoek Lobo. Insolvovcl nu
sua situação fliinucclrn o moral, esactainento
por causa desso escândalo, poniue o "Uran-

dãozinho", com o* ser casado, fugiu com uma
moçn Iresloucada, do umn familia dnquolln
rua, dando motivo á lutervençSo elo juiz de
OrplnTos c da própria policia. Dcsdo enliío
n "Ilrandãoziiiho" enlrou num periodo agi-
liidissimo da vida, porquo o rapariga pro-
movia os maiores escândalos com cllc e, po>'
fim, onfcrmurn depois dc dar ã luz um
rebento. AugincnlíTvnm as necessidades cm
casn, com o aggravar os pndcclmentos dn
mulher o com o augmento da prole nn sc-
guuda casa. o ••íiranelãeiziiiiio" nppellnra
cnlúo para o joko. Era evidente que se ali-
rava a um maior nbysmo. epie o devia tragar.
Assim foi. Ila tempos já que era acossado

r credores. Foi quando a sorte o bafejou,
um momento, como que para dar o tiro

dc honra. Tirou uma sorte-, ilizcm, dc oilo
contos, na loteria; mas, logo depois; dissipa-
va lodo o dinheiro e caia outra vez ui> ex-
pedienlcs elo panno verde.

Era insustentável n sua situação. Hoje. ft
larele. foi o "Uriindãiizinho" assistirão:, utli-
mos toques numa nova casa de jogo, epie
está sendo estabelecida ó run da Carioca
11. 11. Ali. com a intimidado a epie tinha
direitei, cm pelo direito que lhe assistia, par-
licularmento, eslevo a escrever algumas car-
tas. Depois tirou o seu revólver c deu um
tiro 110 peito, pretendendo varar o coração.
A bala feriu-o gravemente, ainda epie não
apaiibanilo o coração, porque lhe v.uou O
pulmão.

Aceorreram algumas pessoas da casa, as
epiacs o ajudante- dc fiscal da Guarda Gi-
vil declarou que tinha sido casual o slhis-
tro, pedindo em seguida que chamasse a
Assistência.

Foi removido para o poslo e medicado,
sendo o seu estado gravíssimo.

A policia do 51° districto tomou conheci-
mento do facio e enviou o suicida para a
Santa Casa.

O ajudante ele fiscal da Guarda Civil. Ma-
noel Josina Brandão, tinha o numero 137 c
era de 1° classe.

lim cartão, por cllc- escriplo c achado rn_s-
gado, no local, dizia assim: "Aiminlia. Não
sc esqueça elo local. O que tiveres ele dar a

a Jònhniuha."

O Sr. Anlonio Nognolrn, defendendo n ornou*
da, quo apresentou an orçamento da receito,
elevando du 1. "," pura 1 r» -j* o Imposto sobro
a hurraohii espoliada dei Acre, est:nd.u-sc cm
ci>nsiderai;õi'S-sobri' o elccnvnlvliiie-iilo eto*
iHunlco daquella regulo,

Tratou du probleniu dos transportes, undo
de parecer que <i governo deve estudot-o com
urgência p;ua que lentiam os. .dourei rápido
os produelos cxtrahldos elo solo acreano, ao
uiasníu le-iiiiio «pio n sua solução facilitara n
povpncSo das tetras feraclssluias de» Acre. .

Demonstrando quo o território fedoral : to
l)i'ile. jiclas difficuldades epie aponta, ser cx-
portador dc niaelciiiis nom de rebanhos,poli ,1 epie
só a ngrlviillurn snó capaz de transforiiiiii' por
compk-lo o Acro ele Importador do tudo em
fnntii «Io producção respeitável de loelos os
gêneros indispensáveis A vida.

Tara liil sc coiiiogulr «'• preciso desde já, diz
o orador, npprovnr o projecto do Sr, Barbosa
Lima, quo reduz ele- 20 '1" ei imposto do ontrn-
da nas nlfiiudcgos elos gêneros ele primeira ne-
ccssldnde,

Terminando, o Sr. Anlonio Nlifuclru refe-
rc-sc á idía «le «lar autonomia polilica 00 Acro,
entendendo que deve prcccdcl-11 11 nutonorain
cconomicoi

0 deputado pnallsla Bueno dc Andra.le, que
conhece ei Acre, onde já exerceu commissões,
não fieeiu satisfeito e-oiii o seu collcga Anlonio
Nogueira, Adiava uma injustiça o imposto dn
borracho daquella região, Queria falar, l'e-
dia n palavra; c accentuou os pontos ile di-
vorgcnclii,

Em primeiro lognr deve concordar com os
cIoríos epie o orador que o precedeu fez no
Sr. Barbosa Lima, para juntar, porém, epie
considera errônea 11 opinião desse mesmo Dr,
Barbosa Lima, quo lembra pura a solução ele
problema dei Acre a reducçãò seihrc os impôs-
los dos gêneros alimentícios importados, Não
nega que o Acre possuo terras privlbglttdas,
podendo se constituir mais tarde um verdade!»
ro cclleh'0 do Brasil, mas diz que si cr.lo foi
o argumento de epie- sc lançou mf-> para so-
hrecarregar os dlroilos ela borracha, rcsnlla
absurda a lembrança ele serem diminuídos us
Impostos dos gêneros importados, visij que o
acreano cm logar ele ir plantar se prco.cuprt-
riu exclusivamente com a borracha.

Fala em seguida nas condições dc htvoga-
eão elo 1'urú.s e Juruá, salientando as diffleul-
dad.-s creadas pelos longos períodos ele sc-ccn
0 legislando os phenomenos epie- observo'.! nas
é-|iocas do Inundações. l)cleni-sc em npicciã-
ções de ordem geológica, fazendo' circuvnstou-
ciada dcscrlpção dnquellcs dous rios, t..ilo
com o fito ele encaminhar a ni'giimcntn*ãb f;"-;
possn ele. Irulr os nlvilros apresentado:; pelo

Uma sessão agitada na
Câmara mineira

-—«•——•

Um curioso processo de
fazer economias

ÍIKI.I.O [I011IZ0NTI5, 18 (A NOITE) — A
se.ssão iioe-liiiua do hontem na Camorn Im
uma das mais IntcrcsHantos que o (.ongresso
lem proporcionado. ÍVenllsou-So a discussão
du orçomoiito dn dc-pe-sn e n npresciilaçiio
das respectivas DH emendos, sendo as mais
Importantes) verba dc duzentos conlus pari
mcllioronientos na cstoçflo de u.iuas incdlcl*
mies do Arasá, verba do mal cem conloi
para a Imprenso offieial, verba para a Instai-
lação «le sete nova* eomorctts u ele/, novos
termos irnncxos, verba do qunrenlo contos
para a insinuação do Inlcrnato do Gymno
sio Mineiro, veria de dez contos' para a mn«
nulcnção ila Escola du Agronomia daqui,
verba'de trinta contos do subvenção á 11.1-
vegoção nos rios iMiacalíi o S. I-roiiclscu,
creando o corno do cirurnlilo-dentlsln nn As-
sistenein a Alienados de Uarharena, nugmeii-
laudo o auxilio eoilccdièlo 00 lustilutb Tas-
teur de .luiz elo l'"óra, cortando trosentos e
oltcnln conlos na verbo destinada á_ liislru-
cçno primário, aulorlsando n emissão dc
Cinco mil contos em apólices pnra nllcudci
á divida fluctuaiite, c&tnbcloccndó o obriga
ção das escolas superiores Bulivcnclouadns
malriculnrein dez alumnos gnuiuiios.

0 commercio trata
seus interesses

(!os

Qilflsi leuln a sessão lol tomado pcki>
deputados llias Elllio, Costa Ciuz, Castello
llroiico o Norberlo Lngc, que fizeram obslru-
cção ao orçamento dn despesa e declarando-
se contrnrios ao critério do governo mnndnn
elo cortar as verbas i>e auxilieis tu, casas ele
caridade o á Inslrucçüo primaria, para au-
¦ínienliir os auxílios ás escolas superioras
daqui. Os deputados Dias I-ilho c Castello
Bronco levniilorom n preliminar da incon-
sllluclonnlidailé dc lacs auxílios, vislocom-
pelir á União prover an ensino superior.

BELLO IIOIU/ONTK, IS (A NOITE) — A
Câmara volnli. em segundo turno, o orça-
incuto pnrn 1010, cor SO emendos no capi-
lulo — Itecclin, c 5ã emendas no capitulei —
Despesa. Foram rejeitadas ;n emendas nu-
xiliando com quatro contos a Escola ele
Commercio daqui e- dcstncnr.'do duzentos
conlos para os melhoramentos da estação
de águas ele ArnxtV.
.._ —»¦-¦«aflofe--' — 1 .... .—¦ 1»

uuas commissões recebidas
hoje pelo Sr. ministro di

Fazenda
O Sr. ministro dn Fazenda recobeu I10J0

em seu gublliclo duas comniissõost uma «lu
Liga do Cuminorclo «lei llm du Janeiro e uu»
tra dc coinmcrclnntcs de fumo,

A primeira, composta elos Srs, comuiondn»
dor ltiimalho Ortigão. presidente ela Liga, IV»
dro Siqueira <l«- Uuelroz o Antônio do Souza
de Mucodn, fez entrego n S. líx, da repru»
sentarão da Liga, enviada ao Congresso c no
Sr. presidente dn ilopiililicii a que já foi pu»
bilcaela por esto folha, pralcstando conlra o
hugmcnlo dos impostos de Iraiisporto a «Ia
ipii.ta ouro.

A segunda, constltnldn pelos Srs. Iiaiiialho
Ortlgílo; Accoclo Leite, lloraclb Teixeira, Das-
tos Torres a Antônio Martins ela Silva, dei»
mui om mãos «Io Sr. Calogeras uma outra
representação, lambem já publicada por eslo,
folha, de agradecimentos á conunissão do fl»
nanças da Gamara pela rejeição dn emenda
'J(i, c pedindo favores ele empacotamento pa-
rn todeis os negoclíiules ele fumo.

O Sr. ministro dn Fazenda, cin nnlmndn pa»
lestrn quo cnlretcvo ceun as referidas com-
missões, declarou-lhes ser manifestamente
contrario á emenda '-d, epie não logrou, feliz»
mente, npprovaçãoj o ogradcceii-llics o con-
curso quo o commercio lem prestado aos po»
tjeres públicos para unia soluçar, pratica elas
medidas que cm face dn situação financeira
do pniz le-m sielo tomadas pelo governo.

Prometteu á conunissão do negociantes d d
fumos, com rclnçôo ao epie pediam cm si .1 rc-
prescntnçôo, que. clieló ele lion
daria 11 assumpto, prompto
iiK-iliil.i do possível.

— — —i mftmm ¦

Empossa-se o prefeito dc
Petropolis

PETKOPOLIS, li* (A NOITE) • - Tomou
hoje posse elo cargo de prefeile
dc' o Dr. Oswaldo Cruz.
so effectuou ás 13 horas.
rida.
gn^M3»-i3*azr-ic«^r-*Mi«n«aT>*i ^.vmsas^sisvi^arix.^

ca*

vontade, e-du.
i nllcndel-os á

dcsla cuia-
Aepiella cerimonia

semlii bem concor-

U.\.5CAOO>S
A ssembie

A"
Cai I:

CS in**
maneira

noticia detalhada
resolveu lUmillir elo pre-

deante os voluntários i.'.e mi.no-

numero dc

O kaiser conferenciou
cm Co.onia Gom o car-

deal Hartmann
NOVA YORK, 18 (A NOITE) — O kaiser.

ao regressar ela sua visita á frente do Som-
me, dcleve-se em Colônia e visitou n cathe-
drnl daquella cidade, onde sc encontrou com
o cardeal Hartmann, com o qual conferen-
cíou demoradamente.

Mais boatos da captura
do «I5remen»

LONDRES, 18 (A NOITE) — Asseg.urn-sc
que um cruzador inglez caçou um submari-
no allemão e epie o reboca para um porto
glez. Alguns jornaes, dando
ditara epie esse submarino é

meus 1'ilh us, eu.rega

a riumsnense
Com a-presença de 1!» Srs. deputados re.i-

lisou-sc a ses âo hoje ela Asscinblén Flumi-
nense, tendo sido os trobolhos presididos pelo
Sr. Bani llcgo, 1° secretario.

A ordem do dia f"i encerrada c adiada n
votação dos respectivos projectos.
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um iorio 111-
esta nota, acre-
o "lírcmen".

E agora terão direito á
herança...

João Cláudio Leguri, residente no Eslado
elo Rio c de passagem por esta capital, alie-
ganelo que, sendo casado com Camelli Le-
guri e não tendo filhos, nem legítimos nem
nnturaes, bovia- por escripturo publica, re-
conliecido como ndoplivos André Fernandes
Jcan c Jennno Margueritte Marcelli, filhos
ele sua mulher, reconhecendo, desfarte, o
casal, para O cffeilo da percepção de lie-
rança, solicitou ao juiz ela li" Vara Civel san-
ccionasse judicialmente o sua resolução, o
epie hoje. cm sentença, foi feilo, pelo juiz,
Ur. Ovidio Romeiro.

1 »<?*•. ¦

O Alniiranlado
boatos.

não confirma, porem, esses

As 1
ili as n
tnl e-
n :-is.

Só
Ire oj

Cm
Ia, represen!.-
presentes,
fi" região

A evacuação de IsH.e e
as ex}>3tcações f2os at-

lentães
18 (A NOITE) — Radiogra-

noje inscreveram-se- 25 voluntários
cinaes oito oendeinico.! ü- di,—).-
deiles, Sr. Decio do Rego Marli.ia Cos-

nelo a oniiiião dos seus collc;r.s
falou dlrigindo-sc -o

dizendo que- ali iam

•leu-

1 spcctoi ela
se inscrever

como bons patriotas, Que se sentiam bastan-
?r-s satisfeitos em poder nprer.->-r na casenin
fei maneira ele defender mais efficientementc a
jsiia palria, algum dia porventura em perigo.
¦ Contiih-melo, o acadêmico explicou que ape-
lias o pairiolismo os levara n-i.

-\'iiii-;i esponlancomente, somo-. : .jços c
não desconhecendo a concepção de paira e_o

c-lla exi"e nos momentos de perigo, nao'•era 
par-

que
precisamos do conselhos, muito
Iam elles do lyrismo de Bilnc.'"

-1—"^-7j*j—-*- ¦ ¦'--

Ã sessão dam
A sessão da Câmara el»s Daputados foi pre-

sieiiela hoje pelo Sr. Vc-spucio ele Âbrsu c se-
crctarlnda pelos Srs. Costa Ribeiro e Juvenal
Lamartine. A acta ela véspera foi approvadti
sc..i debate. Falou, cm primeiro lo-:av, jnsli-
ficaue'.o um projecto ele lei, o Sr. Luiz Domin-
£;'! es.

O Zv. Evaristo do Amara) lralou, longamen-
ie elo problema elos telephones o elos lelegra-
Hilíos inic--- tadunes de empresas parlict.la-
.res, aelduzinelo varias considerações 110 s»ntido
das lheses que vem defendendo, de ha muito,
Wibro o ossiimplo. O Sr. Joaquim Osork'
)ou du reforma da justiça federal, repor
»( ao objectivo ele

Foi condemnadoj mas não
confessou qual o motivo

do crime
A' barra do Tribunal

hoje para ser julgado o
ra Lima, processado por

Do processo constava

elo Jury foi levado
réo Antônio Ferrei,
crime ele homicídio;
que Ferreira Lima,

NOVA VÜUK,
pham ele Berlim:"As autoridades allcmãs obrigam a popu-
lação civil ele Lille a abandonar a cidade,
por causa elo furioso bombardeio que os in-
ülczes conlra ella dirigem. Como se tratado
uma cidade franceza, nos inglezes pouco im-
porta destruil-a. sendo embora 11111:1 cidade
liberta e indefesa",
üs allemães expulsos

de Fleur\-
PARIS, IS (Havas) — Communicado offi-

ciai:"Ao norte elo Somme. varias tentativas in-
imigas ele ataque contra as novas posições
fiancczas a sueste de Maurepas- fracassaram
sob a acção elo nosso fogo, Fizemos ahi mais
prisioneiros.

Ao sul elo Somme, tomámos quatro meira-
lhadoras nas trincheiras qnc conquistámos ao
sul de Belloy-en-Santerrc,

Na margem direita do íilosa, 1:111 ataque elas
nossas tropas peiinilliu-iuis expulsar, depois
ele um violento combate, os allemães ela parle
de Fleury, que ainda oce-apavam.'

Alguns' allemães mantêm-se ainda nas rui-
nas da orla oriental da novoação.

Entre Tliiaumont c Fleury.. t:inibem reali-
samos um avanço apreciável, capturando uma
metralhadora e cincoenta homens.

Nos outros pontos ela linha houve relativa
calma."

Estão terminadas as co-
Iheitas eni Verdun

PAIOS, 18 (Havas) — O prefeito do Mosa
cominunicou ao governo que os soldados ter-
minaram a ceifa elo feno e elo trigo na cir-
ciimiscripção de Verdun.

A Importância da volía

ii 1-
nulo-

dcscongestionnr o Supremo
niniiiaí"Fc"deral dos julgamentos que ora

tampet em. ,. ...
Passando-se a ordem elo elia, loi cons

ibjcclo elo deliberação o projecto elo Sr. I uiz

ic

srado
icclo da deliberação o proj ' 

" 
,. .

lomingues, apresentado á lio;,, tio expediente.'oi 
apj-.i-ov.Klo, lambem, nm r: [iicrimciiio de

iilVirmae''-- do Sr. Mauricio dc Lacerda.
i Pu snúdo-sc A discussão deis orçamonlos, ia-

jsrain os S 
'. 

Anlonio Noguci; í, Bueno te An-
ti roda c Galeão Carvalhal.

Na segunda parle da ordem do dia foram
1-ncerrailas, sem debate, as segundas discussões
Hos projectos: "ntorisando o governo a entrar
' in accordo com o listado de Pernambuco so-
bre a entrega elos terrenos do cães elo porto
'I" Recife para deposito de óleo combustível;
'•r-nsideranejo «le utilidade publica as socieda-
«los ele aviação; determinando que jis compa-
í'hias de seguros c de pecúlios não los.am
cinsumir cm despesas geraes mais ele metade
tia sua renda arrecadada; ele civdilos para pa-
«ísmc-nlo a D. Co"slançn Alves ?>rar.-.j elo "cl-
li-Barreto, a João Pire? Branco, a Pedro Ho-'drigues 

de Carvalho c ele- aposentados e-.u cou-
los). Em terceira discussão ii -mi c;.ccrrndas

5 discussões dos projectos dc créditos: para
Ktganicnt,-) :ie funecionarios addidos 
J,-.78(i:G58S7õl); para despesas da Freiildade
«o Medicina da Bahia (357:7175700); pa.*a pa-
í-iiiienlo de gratificações addicionacj n Manoel
Jgnaeio cia Silvo Teixeirn e Heitor TTiig» de
Worocs

sessaa terminou ú* 13 horãy

do general Kusskv
PARIS, IS (Havas) — Todos os joriincsf sa-

lientam a importância da volta elo genePal
liussliy no commando elos exércitos russos do
norte," e vêem nesse facio um indicio seguro
de grande actividade nas frentes da Curlon-
dirt e Lithuania,

II --'I -StOfr" .11 1-. IP I—->!»>.

curandesros
interior

no

Uma senhora envenenada por
nm falso medico

CIRANDA, MOGYANA, 13 (A NOITE)" -
<\ policia de S. Simão está ás voltas com o
envenenamento, com mercúrio, _ de Lraercu-
ciana Cnstellar, devido íi impencia de uma
phormaceutiea em exercício ulcgal ela me-
dieino. -i 1 ,1

S PAULO, 18 (A. A.) — Procedente de
Jntahv, regressa hoje o S. Paulo o medico
legistii ela policia. Dr. José libere, que ali
foi, ft requisição elo delegado dc policia (le
S. Simão, para averiguar a causa dn morte
ele Gesnaldo Vassallo, sobre o qual correram
varias versões, entre as quaes o dc que
tratava de crime ele envenenamento por mer-
curió. Como ela autópsia nada fosse po
concluir positivamente, o Or.
rou as vísceras do cadáver
S. Taulo, afim ele aqui

sem molho plausível, á rua Gomes Carneiro,
em íi de maio elo anuo passado, apontara o
seu revólver contra Ernesto Napolis, malaii-
ele-o. Processado, nem em suas próprias ele-
claraçõcs ficou o verdadeiro motivo elo crime
constatado. Havia uma vaga oceusaçõo so-
bre perseguição, etc.

Hoje, em plenário, os jurados ouviram o
rio, afim de que elle explicasse q-!al o moli-
vo do crime.

Nem assim o homem falou. Engasgou, boi-
Iniciou algumas palavras, articulou sons in-
intclliglveis c não disse cousa alguma.

Afinal os ju.ndos resolveram, findos os de-
bates, condemnnl-e* á pena dc 10 annos c seis
mezes ele prisão cellular.

» 1»*»» «-..»«•

Incapaz, valido e
louco!

A írisíe historia de um oífícla?
da Alfândega

A Alfândega esteve boje calma.
Pelos salões elo grande c velho casarão, npc-

nas quebrava a monotonia, os passos iucer-
le>s do secretario da inspeciona....

S. S. raciocinava.
Com nm certo cuidado, nos acercamos do

secretario do inspector, «pie lia uma minuta
ele officio dirigida á directoria do gabinete...

Neste offieio via-se que um caso grave sc
passava, pois S. S. conjectura va: incapaz,
louco c validei!,.. .

E o caso resume-se numa triste historia.
Eil-n: Um offieial da Alfândega, dc nome

Euclydes ele Souza, Pego, sofffln ha tempos
ele ataques ele loucura, os quaes prejudica-
vam o serviço que lhe era confiado. _

Por ser um velho empregado o Sr. inspe-
clor officlou ;'e directoria da Saude Publica,
afim dc inspeccionnl-o.

Esta inspccção, que se deu em novembro
do :11111o passado, o julgou incapaz para o ser-
viço. Entretanto, uma nova inspccção reali-
sada em fevereiro ultimo, o julgou capaz!

A inspeciono também não leve mais noli-
cias do infeliz offieial.

Agora surgiu, porém, na Aiiandçgo uma
representação da directoria do gabinete elo
ministro da Fazenda, pedindo p compareci-
mento daquelle offieial com urgência.

A Alfândega nada sabia. Apezar ele loelos 03

pezaros, procurou-se o infeliz offieial e boje
um seu irmão, major do Exercito, procurou
o Sr. Paula c Silva e communl.cou que o Se-
nhor seu irmão ha mezes está recolhido ao
Hospício! . ,

E foi esta a informação prcslado hoje a
rocloria do gabinete.

Sr. Anlonio Nogueira.
E' assim epie ai.irma ser oulro r.bswdo a

desobstrucçõo deis rios, embora sem deitar dc
reconhecer «pie í crença no norte pos:'..") se-
luclhantc emprehciiuiiuciito ser tra-:.poi lado
para a pralica. Explica, enlão:

Dcsobslniido boje o rio não iriam as águas
de suas cabeceiras se precipitar cm época
anormal e, poi* outro laelo, tão ligeiro ch-Jgasse
o período ela inundação novos seriam os e.cpo-
sitos que ob.uiuinam a corrente na ípoco ela
secca.

Quanto ao problema das comportas, lembro
o Sr. Bueno dc Audrada que c idéa infantil
se pretender erguer comportas para o volume
de água dum rio de cerca de 'Ml a ".'.i metros
de profundidade c com largura que oscüln de
80 n 200 mel ros. Nem mesmo sabe o nador
si haverá engenheiro cpie se anime a garantir
o exilo ele tal empresa.

Mas, argumenta S. Ex., deixando e7c Pelo
esla ordem scicntlfíca dc considerações, cum-
pre não esquecer que aepiellcs rios, por sua
natureza, apresentam um curso sobre torre-
nos de formação lal, que o mer.ov obstáculo,
a simples queda dc uma arvore, lhes desvia o
curso, o que eqüivale o dizer epie lançada .1
primeira base da comporto, o rio derivaria
pelo opposto, deixando assim o pegão cm
secco.

I-'1'¦••ia cm seguida n natureza do Acre, mas
mostro que, unicamente pelo prazer de or.,rit-
montar, si ele nada valessem as objecções epie
lem apresentado, serviria para a condemnação
formal elas medidos lembradas, o principio ra-
cional epie nau admilte epie obras ele grandes
despesas sejam executadas cm rios, cuja pro-
üneção, riqueza c- benefícios, não possam com-
pensar as mesmas.

Termina reclamando pela necessidade ela
coiistrucçtto ele estradas ele ferro como t.nlca
solução e.-c-epiivel ao problema cm debate,
——— ¦ »«.**»»—•—— 111.

A criação e a hibernação do
gado em Minas

BELLO HORIZONTE, 18 (A NOITE) —
Dò Triângulo, dn Motta, elo su
do Eslado, chovem telegrammas
tnções conlra o proje-
bilivo da matança
emenda do orçamento
508 para as
eança Iodos

ele

o do oeste
ele represen-

do imposto prohi-
e vnecos c contra a
creando o imposto eU-

iiivcrnisms dei nado. a qual oi-
os criadores, .

W D tL/la

gaelo, a qual
á onerados,
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A estrada de automóveis entr
Barbacena e Sbirtioqa

\BSmmmm%mm.mmtM XtXJXXm-.Jmmi^-^StXfli^STSem
s amai gBUBMBBM •-aeeiLimíasüü^ajram

hmúwti m a eoisieii) a
cs seus p -ssos in dia em

mia os encani ii!iíir pRra o
BARBAGENA, 18 (A NOITE) — Ko pro-

ximo domingo será rcalisada a primeira ex-
periencin ele locomoção da estrada para nu-
tomoveis enlre Barboccno c o districlo de
Ibirlioga. Desta cidade partirão vários comi-
nliões conduzindo pessoas gradas. Na sédc do
districto a população ihirliògnna prcpnra
festos para solèmnisor tão auspicioso acon-
lecimcnto.
¦—¦— ———1. ,-t -ciq^s»» ii,. !-—...—

A justiça na Bahia.., é
como em todo o Brasil

-»—

0
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Sr. José Anlonio Soares Apresentou um
requerimento ao prcsidenle elo Supremo Tri-
banal Federal, reclamando cernira n demora
do jníz Paulo Fontes cm despachar petições
que sc adiam em seu poder ha mais de tres
annos.

O presidente do Supremo Tribunal, reco-
beiide, a representação', despaclíoit-n ao pro-
curador geral da Republica.

No Cornara, os deputados babianos com'
inentavani boje c-sse incidente,
—.— 1 -«a»ü» ,,..—

A Central.., tonei das
Danaides

RSâSíisõB-es e mãlhapes ei®

O cambio operou em baixa: á aberturn, os
bancos sacavam o 12 fl|lC o 12 1!)|32 d.,
dando o Ultramarino 12 5|S d. no balcão.
Ibn pouco mais tarde, o cambio cam a
12 17 :i2 e 12 i)j 1G. para fechar francamente
em baixo, 12 17|í!2 d. Os esterlinos foram
negociados a 19-5700 e as leitos do Thesou-
ro a 8 e 8 H'- V de desconto'. A Bolsa cs-
teve bem movimentada para pequenos ne-
gocios em apólices da União, com as gçrao"

771!* c- 771? e ns de
Paru ns apólices mu-

negócios, sendo: 111
e ÍI!) das ele 1914, O

palieis de especulação fo-
00 acçéies elas Docas ela
000 elas Minas ele São

e dn lU-de Sul Mineira

m^^ES^hT^/S&^^Í^Ã
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a 705.*. as dc 1000 a
1013 dc 7081 a 772?.
nlcipacs houve moiorc
elas ele 1900, a 1S99.
1919500. Entre os
ram negociaelas '.
Bahia, a 2õ?500 ;
Jcronmo, o 27^,
100 a 8CÇ500 c mais 100 a .'
se lambem 500 "debentures"
lena, a 195S000.
-—_ -t—«íc-»»—•—

de
Venderam-
Santa He-

Voltamos regi men dos

Gotlas Virtuosas
Curam hemorrhoides, males
ov.inos, urinas

de Ernesto
Sou/a

cio utero,
e a própria cystite,

.«.- KQ H3

Brilha a3MT*atoâíitla«ie5 eco-

brindes!...
Communicam-nos:"A depulaeão siluacionÍ3la bahiana.

unida bontem, na casa dc- seu "leaeler"

lerlno, Si". Arlindo l.eoni, resolveu cominc-
morar o próximo anniversario nalohclo elo
chefe, do seu porlido, Sr. J. J. Seabra, ot-
fcrccendo-lhe um mimo, cm testemunho ele
apreço e solidariedade polilico."

rc-
in-

euniu-se
3SO

a com mis-

"airaía a £33e*>
tçjei '£33

ap; aSiCK ÇiJi/i

c© s pjis-a as susíb
despesas

de Lacerda enviou boje á
dos Deputados o seguinte

Exs \Y(

se
cr-

isivel
Libero reti-

. e trouxe-os para
sereia subm.e.t.t.ida-

\ 4 a exame toxicologico.

di-

J|)Jé§©esc
tile SSaata Craz

Mia
temendoSabemos que os açougueiros,

cxoggero elos preços eiue a Light cobrara no
entreposto epie so propõe construir, estão
pensa nelo em cotisor-se para a conslrucção
ele um edifício destinado a esse fim. sol) ns
condições que a Prefeitura exija. Uma com-
missão eslava organisado 1 ara entender-se
ainda boje com o Sr. prefeito, expondo ¦¦•¦
seus receios e propondo a execução da
ou construindo á sua custa o entreposto
submettendo-se no pagamento da despesa que
a Prefeitura faca, caso queira esla incumbir-
m dV Cfiit'U.-a-;Cvp«j __ - " '•-- "*"

O Sr. Mauricio
mesa ela Câmara
requerimento:"llcqnciro que-, por intermédio ela mesa,
o Ministério da Viação informe quaes os ter-
mos do relatório apresentado ao respectivo
ministro rela commissão que o governa cn-
carregou do examinar as contas da Estrada
de Ferro Central elo Brasil o serem pagas
pelo credito de 45.000:0009000."

Esle requerimento,- cuja discussão foi cn-
cerrado sem debate, foi opprovado.
-•——¦—¦--•¦'¦¦. .11  ~* ¦i*«C3&g——s» —— ,i ¦ I ¦ 11 *»»HO*-»

Manifestação, em Catagiia-
zes. ao Dr. Astolpho

Dutra
CATAGUAZES, 18 (A NOITE) —. A cidade

recebeu cenn regosijo a noticia da organisa-
çõo ela commissão ele bancas examinadoras do
(jymnasio dc Gotaguazes. O.s alumnos desse
estabolecimento, acompanhados dos alumnos
ela Escola Normal, c dos seus professores e
clircctorcs; por esse motivo, fizeram uma mo-
nifestação ele apreço ao Dr. Astolpho Dutra,
presidente da Câmara Federal. Recebidos por
S. Ex. no salão nobre do Centro P.ccrca-
tivo, ali falaram cm nome ila directoria c do
corpo docente, elo referido gynmasio, o Dr.
Sandoval dc Azevedo c. em nem-c elo corpo
discente, o nlumuo José'-. Maria. Aos dous ora-
dores respondeu cm uma oração cheia dc en-
sinamenlos o parlamentar manifestado.
„——¦ --.- ,.i 1 I ¦tC5^>S3»' ¦*——"¦ —****'

VEEDOL-QIL
evita as multas por excesso
ds fumaça, aiigmenta o reu-
úiniento dos motores c ga-
rante o bom funccionamciiLo

c conservação dos mesmos.
-9-

Jrl-
Renniu-sc boje. sob a presidência do go-

neral Bento Ribeiro, a commissão dc pronio-
ções elo Exercito.

Antes de iniciados os trabalhos falou o
presidente da conunissão, elogiando o coro-
nei Alexandre Leal, ex-clicfe do Deporta-
nicnln Central, local o\n\e se reúne o com-
missão, e ex-secrelorio ela mesma.

Propoz o general Bento Ribeiro que se
officiassc ao ministro da Guerra, fazendo
sentir o quanto eram agradecidos os mem-
bros da commissão no seu cx-sccretnrip,
pelo modo digno, trabalhador c intelligcnte
por que sempre se manteve ajustando a com-
missão ele promoções. Em seguida, redigido
o officio, foi enviado ao general Faria. _

No decorrer dos trabalhos a commissuO
fez as seguintes propostas:

No corpo ele engenharia — Com o
cimento elo Io tencnlo Marciano Toste, m
do corrente, conforme publicou o "Boletim

do D. O. de 12, ab'riu-sc uma vaga Qestc
posto, que compete no graduado Francisco.
Ferreira Alves dos Réis.

A commissão deixa dè apresc
para o preenchimento da vaga
por não existirem aspirantes
cenn o curso «P.irma,

Na arma de infantaria — Cem o. reforma
do tenente-coronel Adolpho José ele Carva-
lho, por decreto dc 0 elo corrente, nbnu-sc
uma voffa deslc posto, que deixa
preenchida cm virtude do determinado
aviso n. 21, de '.J-l de .janeiro ultimo,
porque obedece no principio ao
mento. , 1n

Graduação — De accordo cam o art. 1*
da lei 11. 1.215, de 11 de agosto de 1001,
a'commissão propõe que sejo graduado, no
posto immedintomento superior, o 2" tenente
ela arma de engenharia Mario Ary Pires.

Encontram-se: na The
tish Alanuíaciurer's Associa-
itio 11 Ltd.

35, Avenida Rio Branco, 35
na casa li l\. W0I.EIH.V iV n
Avenida Rio Branco ns. 107 e 109

i.

íJcL
Modas

Dn„«ÍB Vcslielinlios pnra meninas.
UL1!',-'Í-' líiixovnos para nnplisaelos. —

pnra sc: liora3. Rim da Asscmbiía n. 100,

cirurgião dentista^;';

Em beneficio da
mineira

enacao

-•—-

tnlle.
a 11

:.ir proposta
3 2o tenente
habilitado';

<le ser
no

isto
mereci-

mudou o seu cônsul
a rua elos Ourives,

crio ela Av. Ilio branco,
7. Tel.-3.817 Neale.

iliai Cosia
uaica eniei
181, par

)s alaiiini@i
m

eólia.?..
'mHi

a-

A casa Mme. Conlon,
rua Gonçalves Dias n.
jtiííís recentes modeleis.

Visitem as suas exposições

aetua1mcn.il d
.<17, recebeu ua

ide

———*Wg»* * ' «íPfiTS,

0 Instituto Pasteur k Juiz áe j^
Fora ameaçado k desapparocor 

^

Robes de TafíetásR
ele Mme.
guayana r

t lin-

Var;
.611,

;ns, sch
olllcina (

mcdiela 15-i$00p._
o 1'alncio ilas Koi

¦,'.¦3 figuri-
roíifctção
Una Uru-

e>u

— A im-Lf DCER™T M fflf 
'os 

I TOIZ DE FO-RA, 18 (A NOITE)
J^L*£S£'A£.«os com pren.local jjjy.ll.S^ 

«ft.
o projecto dc lei prohibinelo, çn lodo o 1.- d» n .no - ue ue nmeacatlo ele des-
lado, a matança de yacça.* ^^PJ^^^^l^^^M^ de recursos,
jiara a procrcafiuj»»'- "¦™£ ..-

,íosc Noddeu de Almeida
Pinto

\mnndina Bastos ele Almeida Pir»,
to Esmeralda, Dulce, Rulieu, Juraej\
AÍtair, Helvctia. .loão ele Almeida
Pinto, Álvaro llibeirò Dastos e íami»
lia, José Uibciro Bastos .l-mior, e-.po*.
ta e filhos, irmão c cunhados, ayra»

dècem penliorados o todos que ncompan
ram òs restos mortaes elo finado, c
convidam para assistir á missa de seti
ele seu passamento, que maneiam rc
tar-mor eia cgrc.ia ela Candelária,
li! do corrente, as 10 horas, conl

iiivXt ji eternamente gratos.-

ele novo
dia

•: no at»
snliliaelo,
sandeta^
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R bancada riogramlcnac vo-
tara contra oa novos

impostos
/Uvchcmos n seguinte eonimuuicaçáo:
"A bancada inil-riognindoiisc, em sua ulli-

ma reunião, resolveu «obre sua altitude re-
billvamente á votação doa orçamentos e
emendas que lhe foram apresentadas.

examinando o assumpto com lodo o Inler-
t*.s»B resolveu a bancada não dar seu asscnll-
mento nós nlvttrei propostos cm segunda dis-
Ciissfio par,) adopção de novos tributos iiue
venham dc qualquer forma Incidir sobre a
uroiluccão nacional ou encarecer a vida As
classes menos favorecidas da forlunn.

Ainda ,1 mesma bancada deliberou npro-
sentar em terceira discussão emendas diml-
unindo .1 despesa publica e ciso se torne In-
dispensável a crcncÃo do novas contribuições
para fornecerem recursos imprescindíveis ao
saldnniento dc nossos compromissos dc lion-
111, propor a creuçno do Imposto sobre a ren-
da, assumpto quo estuda cuidadosamente."

1 m»m ¦

Para ificuitar o contrabando
pelo cáes do porto

—?

Um estimulo ao cumpri mento
do dever

N'a !!•.-•,"¦ edição de 15 do corrente noticia-
mos a apprehensão, á porta do armazém Ili
do cáes do porlo, dc quatro caixas que iam
sendo retiradas sem pagamento dos respe-
ctivos dirrllos, Essa apprehensão foi devida
á vigilância exercida por um empregado da
Compagnie du P.irl, o (pie deu logar a que
o director-gerenlc daquella empresa dirigisse
ao ajudante do superintendente do cáes, Sr.
Carlos Kiehl, a seguinte carta:"Saudações — Km relatório verbal me
coininunie.isles hontem q;ie no armazém nu-
mero 1(1 acabam dc ocorrer fados crimino-
sos de de ;caminho de direitos, nos quaes não
se envolveu nenhum dos nossos auxilia res
ali empregados, ficando isso, por uma cir-
eumsliincia muito feliz, plenamente evideu-
ciado.

Dissesles-nic que ao dito armazém foram
requisitadas oito caixas dc egual volume
c de apparencia semelhante para terem salda
em dons despachos de quatro caixas cada
ii ni, declarando estes que continham todas
ellas toalhas dc algodão. Levadas essas e.ii-
jias á conferência, um dos ajudantes do
conferente dn Alfândega retirou um pacote
de_ toalhas de algodão de uma das quatro
caixas, /;ue realmente continham essa mer-
eadoria. exbibindo-o ao conferente, ao qual
assim foram suecessivamente apresentados
idênticos pacotes como retirados das outras
tres caixas do mesmo depacho. Conferida a
mercadoria e desembaraçada pelo dito con-
íereiite, manobra criminosa, praticada por
pessoas alheias ao quadro do pessoal desta
companhia, pretendeu fazer passar pela poi-
Ia ile sabia as outras quatro caixas iden-
lieis ainda não conferidas, as quaes, em
vez de toalhas de algodão, como fora de-
clara Io, continham artigos dc seda, sobre
os quaes são devidos elevados direitos,

Tal manobra, porém, foi annnllada pelo
nosso conferente de 2a classe, Sr. Franci*-
co Balthazar da Silveira, que, vigilante, vi-
nha observando ludo o que se passava e as-
sim, sem perda dc tempo, levou o fado ao
ronheeimenlo do fiel do armazém, Sr. Jose
Pedro Salgado, que o transmittiu ao confe-
rente da Alfândega Sr. Dr. João Lindolpho
da Câmara, Este funecionario, a cujo cargo
se achava j) serviço de conferências na porta
em questão, deu então immedialamente as
proyidencias que eram da sua alçada.

Querendo significar nos nossos auxiliaria
o apreço em que temos o zelo que manifes-
taram pelos interesses do fisco, impedindo
com a s>ia .'itlenta vigilância que se con-
sununasse um acto criminoso, cujas conse-
quencias, n náo se dar a descoberta, mais
unia vez recairiam sobre esta companhia,
temos resolvido determinar:

1" — Que sejam elogiados o fiel, Sr. Jose
Pedro Salgado, e o conferente de 2" classe,
Sr. Francisco Ballhazar da Silveira, transcre-
vendo-se a presc-nle nos respectivos assou-
tnmentos; 2° — que seja promovido o mes-
mo conferente Ballhazar da Silveira: 3o —
(pie lhe sejam abonados como gratificaçãotres^ mezes dos vencimentos que ao mesmo
conferente compelirem no novo poslo.

^creditamos que de melhor fôrma não
pode esta companhia premiar a esforçada
dedicação dos seus auxiliares, dignos que se
mostraram do nosso apreço, esperando queesla nossa demonstração sirva de estimulo
e emulação a todos os demais nossos auxi-
lia res e lhes leve a certeza da que os ser-
viços bons e leaes e o recto cumprimento
tio dever serão sempre reconhecidos e merc-
cidamente recompensados.

Cordiaes saudações. (A.) — Geraldo Ro-

MffiMiSgftapilll

Ascommissões da Câmara
flJlMllIUlllHiWIL................... JlJUi»HlB||jm|J»LllTH

finançasHeiiiilu-se hoje a coinmlssilo de
da Cnmarn dos Deputados.

O Sr, Arlliulo Leone relutou parece res de-
terminando a abertura do credito necessário
para pagamento a Anna Alves du Silva, da
iinporlaiicia correspondente ás mensalidade,
dc pensão dc montepio deixado A sua fnlle-
cida máe IleiidMiclln da tainha pelo cx-guar-
dn da Alfândega, do llio, Francisco da Fonte-
ca Cunha; o Sr. .Iiisliuliino de Scrpa, rcill-
giiulo pnra 3' discussão os projectos ilo cre-
dito liara pagaiuentns a Joiiqulin Vieira da
Silva o das despesas no Contestado c mito-
risando a abertura do credilo para pngamcii-
Io a OI). Cecília Toledo dc Oliveira Lisboa c
Alelna Lisboa .Moreira da Fonseca, cm virlu-
dc dc sentença. O mesmo Sr. Scrpa npro-
sentou parecer contrario á emenda olTcrccida
ao projcclo 55, dc 1010, nutorlsnndo credito
para piignmeiitu a João Plros Driincn, por se
achar em andamento, uo Senado, projcclo
nesse sentido.

OBRAS PUBLICAS
Reunida hoje, n

VIAÇÃO
commissão (lc obras pu-

blléns da Câmara o Sr. Simões Lopes leu pa-
recer Indeferindo o requerimento de Llobort
Eliolt Copcr e Diogo Andrcw Syinons, pro-
pondo-sc a fazerem dous diques no Purus e
no Acre.

0 Sr, Elpidio de Mesquita, apresentou pa-
recer verbal, com o qual, concordou toda a
commissão, favorável á prorogação do contra-
to dc empreitadas dc obras na Baixada Flu-
mlncnse, até ili de dezembro dc 1018.

Foram, cm seguida, feitas varias distribui-
ções.

CÓDIGO PENAL .MILITAR
Sob a presidência do Sr. Dunshco dc

Abranches, reuniu-se a conimissão especial do
Código Penal Militar.

O Sr. João Mangabeira, siiggeriu oralmen-
teá commissão vários nlvitrcs, (pie foram dis-
cutidos e aeccitos.

-<to*—

novoO ''Garavellas'' tem
commandante

Para commandar o antigo palacbo "Cara-
vellas", que se aehu como navio-cscoln á
disposição da Escola Naval, foi nomeado o
Io tenente Magalhães de Almeida.

. *+vm ¦ ¦"

Quem era o afogado do
rio dos Pinheiros

S. PAULO, 18 (A. A.) — Nos primeirosdias do corrente mez foi encontrado boiando
no rio dos Pinheiros o cadáver dc um indi-
viduo desconhecido, de cor parda e appnrcn-
tando ter "-'0 annos. A quarta delegacia pò-de estabelecer a sua Identidade, por meio de
photogriiphia. Trata-se de Deolindo Ferrei-
ra, vulgo "Cantareira", de 20 annos dc eda-
de, solteiro e vadio reincidente.

¦ m*m 

O pessoal de machinas do
tender «Ceará»

Pelo Sr. ministro da Marinha foram de-
siguados para a guarnição que vae buscar
em Spezzia o tender "Ceará" os tenentes
maeliinislas Leopoldo Antônio Ribeiro e lio-
berto Barreto Brticc e os mecânicos de 1"
classe .Alipio de Almeida Catanho, José Ma-
rinho lispinola c Vicente Guarino. e os de 2"
classe Antônio de Carvalho Stellila, José de
Oliveira c Domingos Pereira Bastos.

¦——¦ m*t* >

Aclos officiaes na Marinha
Foi nomeado immcdiato do destroyer "Ser-

gipe" o capitão-tenente Alexandre Paranhos
da Silva, em substituição ao official de egual
patente José Amaral Caslello Branco, que foi
exonerado.

Do cargo dc encarregado dos apparelhos
electricos do cruzador "Barroso" foi exone-
rado o 2" tenente engenheiro niachinista
Francisco Luiz Gastou Lavlgne.

Uma concordata requerida
Ao juiz da .'i" Vara Cível foi requerida

concordata da firma Arlindo Silveira & C,
estabelecida á rua Gonçalves Dias n. 17, com
negocio de roupas brancas para lio:.:cm, pelosócio Arlindo César Silveira, afim de pagaraos credores -10 °|° de seus debilos üO dias
após a promulgação da concordata.

O juiz nomeou comrnissarios Vieira Cunha
& C, Costa Pereira & C, e João Reynaldo
Coutinho & C, c mandou expedir os devidos
cdilaes.

-*•*-

chii, ir-gerontc.

Um contrabando de et-

A
garros

rdn-moriã, por s
Palvino Bocha, liamos da
reiro e Pereira da Silva. :.
de, um contrabando de c
xas, cm numero de sete.
radas j.; bordo dn "Com:
les de varias embarcações
nora sm que escrevíamos
de apprehensão.
.-,.._. «-—«ei»—

eus funecionarios
Bocha, Oscar Lou-
P pre li end eu, á ta r-
igarros, cujas cai-
haviam sido reti-
ta", por tWpolan-

e estivadores, A'
vrava-se o anto)íi,->'

IACIA

Uma fallencia declarada
A requerimento do Dr,

le Carvalho, credor de 2:
rias, de Francisco Moreir
botequim á rua Pi
cretou hoje o juiz

oão Maria do Vai-
ili)-'?, cm promisso-

, estabelecido com
meiro de .Março u, 31, dc-
da 5" Vara Civel a falleu-

cia desse negociante. A assembíéa dc credo-
res foi marcada para o dia Ili de setembro
vindouro,

Unia injecção
ele optimismo

J Sr. GaloSo Carvalha}
A contrario aos Impostos

o dotando os addidos
0 Sr, íialcAo C/irvilhill, por l<r dado |ia-recer contrario A urençfio dos impostos de

transporte, nu orçamento un receita, ocrupon
liojc n Irlbunn da Câmara pai» defender
suas Iden», havendo, desde o Início de «eu
discurso, iniiuilVsliido grauilc optiinisnín no
modo du eucnrnr nosso estudo econômico e
financeiro,

Todos clamam A hãlrii do nm nuyimio ima-
ginario; S. Ií\., porem, tem prBx.cr cm ve-
ri ficar que n situação ci unica do Brasil
vae melhorando ile momento para momento.
Serve-lhe de exemplo o próprio listado na-
lal onde S. Ex, rememora as surpresas da
safra passada do café; lão propicia aos pro-duetores, que. basta ao orador lembrar que
a praça rio Santos níio conservou naquella
período o costumado "slocli". B* do parecer
que a unica causa do nossos embaraços
actuaes eslá na conflagração eurqpéa; é ilif-
flcil so Inventariar todos os males que dahi
se originaram; fácil é, porém, <o provar queo Brasil não recebeu do lão grande abalo
a repercussão que tora de esperar.

Tudo corre do vento em popa; o que enche.
porém, o orador dc philosophiea' melancolia
é a circiinistaiicia dc estarmos a legislar
para uma sociedade dc 1010, onde existo aiu-
dn o imposto forçado, uma verdadeira cx-
lorsfio fciia ao contribuinte pelos mesmos
cavalheiros que recebem mandato pura le-
gishir dc accordo com as aspirações popu-lares.

Ora, o imposto — lembra S. I>c. — & uma
verdadeira desapropriação, que ninguém
pôde soffrer dc cara alegre.

Bclonihra as condições com que foram
elaborados os orçamentos anteriores, dizen-
do que cm 11)07 teve oceasião dc revelar á
Câmara (pie tres são os inimigos da receita.
Enumern-0S! o contrabando, os desfalques
c a isenção de direitos.

Agora, porém, quer neercsccnlar mais
dous inimigos áquellcs apontados em 1ÍI07.
Bis os novos inimigos: as indemnisações e
os pagamentos era virtude de sentenças judi-ciarias.

Além disso convém que os eollegas não cs-
queçam que as idéas c doutrinas sobre im-
postos nos são fornecidas pelos, paizes eu-
ropeus e que lí, e agora mais do que min-
ca, vão todos inventando novos impostos, e
lá, como aqui, são os mesmos os protestosdo povo, da imprensa c dos próprios por-lamentarei. Mas (e è aqui que S. Ex. bate
no ponto), acha por demais odioso e nnti-
palhico o imposto de transportes.

S. Ex. concluiu seu discurso declarando
ler confiança nas conferências minlsteriacs,
que, de certo, não levarão o Congresso ao
emprego dc medidas absurdas, e sim á ap-
provação de leis que nos conduzam a uma
economia racional e fecunda.

¦ ^«* ¦

A secretaria do Conselho
O Sr. Felippe Nery dirigiu m requer!»

mento á mesa do Conselho pedindo para vol-
tar ao exercício do cargo de director da se-
cretaria do Conselho Municipal.
—¦ ¦ • • ¦ ¦«?»- 

O voto feminino e o Dr. Fer-
nanrio Lobo

Foi o Dr, Fernando Lo'...j, acti-.i dlrceloi' do
Banco do Brasil e ex-ministro do governo da
Republica, quem fez sellar o reju . :ento c-vt
que D. Marianna Noronha Horta pede á Ca-
mara dos Deputados seja conferido ás mu-
lhcrcs o direito do voto.

Este facto foi muito commcntadu hoje, na
Câmara, pela autoridade moral daquelle bra-
sileiro, que parece emprestar, assim, a sua
solidariedade ao ponto dc-visla em que :. col-
locou aquclla pelleionaria.

OOOOOOOOOOOOOOí)

0 capitão tdmundo Wright
morreu em combate

Noticia honlcm
ma que o capitão

•UM-

Lebre que se levanta
Mate

fereceu
José 1.
ífnçiío
lllellíe

O ni
12 1 -1
Sulutes

P
<) embaixador dos

America do Norte, Sr.
: hoje uni almoço
.uiz Gomcz Garriga
de Cuba, que se í
para o Peru,
moço teve logar no Club Central, ásMoras, c nellc tomaram parle as se-

, pessoas: Srs. Edwln Morgan, em-baixador .tos Bslado .. . .

> Unidos di
liilwln Morgan, of-
e despedida no Dr.

secretario da lc-
senta defenitiva-

Coniez
Cuba; 1)
gado de
Montei;' ,
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ue

Be

IHiO.

secretario da legação
Rrasmo Callorda, encarne-
do Uruguay; Dr. Maya
de gabinete do Sr. nii-
s Exteriores, e I).* São

o mesmo ministério; Dr. Atariíiocarregado de negócios da Coloni--harlcs Lyon Chandler. membro•ominercial norte americana; Dr.Souza Leão Grr.cie, do Miiiisle-içocs Exteriores; Dr. Galvã-j Bue-Uaiio da legarão ,i„ Bra?il, -ni Bo-s- •.luslino de Monlalvão e Gabriel da
.-'7.<i.in,is da embaixada de Portugal;icolao Novoa e Frederico Agacio, se-^ ;..i legaeao do Chile; Srs. Dcnonoii t. secretários da embaixada dosUn dos e Bydçr, secretario parti-o Sr. Kdwin Morgan.
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Nervosos, agitados, entraram dou carrilhei-
ros na delegacia do 1° districto, Acompanha-
vnm-n'os um individuo com ares dc secreta, e
um guarda civil. Um delles, o advogado Dr.
Eugênio dc Sá Pereira, começou a explicar ao
commissario a historia de uns doeument is im-
pprlunles que estavam cm poder cio outro, queera o negociante Abilio Amando da Silva Lc-
bre.

Súbito, entraram na delegacia os advogados
Drs. Sérgio Carticr, Peixoto (': Caslrj, Tinto
Lima, Padua Vasconcellos, Oscar Geraldo e ou-
Iros, além de rábulas, meiriiihos c toslenill-
ilhas.

Após, chegou o promotor André Pcrelcl. To-dos falaram. Afinal, ficou a cousa esclareci-da, Tratava-se de mais um escândalo das quetem sido férteis os nssás cscandal,, .os proecs-sos da Standard Oil. Os advogue! .mira aStandard fizeram em juizo uma juslifiea-ãoem que era citada a testcmunba Silva LeL:*e,Esta, lá, disse nada saber nem conhecer. Oadvogado da companhia, Dr, Sá Pereira, e.scre-veu, então, uma caria a Lebre, enviar.do-lbe aminuta de como devia prestar dc : rações.Lebre, de jiosse deste clocum '.o, 
qui/. 1:500?

para restituil-o. Arrependido, o Dr. Sá Vc-reira, julgando que a policia obrigasse Lebrea dar-lhe os documentos, mandou-o iirender,I-. Ia loram para a delegacia. Sabedores do
caso, 

loram também os advogados contrários.'. houve laias, discussões, accusaçòes, proles-los ele. A policia limitou-se a ouvil-o; Iodos,nada providenciando, porque lh
ca--o.

nmutiiM—e immmtSia xia wi-stfíj

O capitão Vi'n'nhl

Machado, Bosalinda W
me Wright.

¦hegada de Londres infor-
idmundo Wright, brasilei-

ro e commandante de
um batalhão inglez,
morreu gloriosamente
num dos combates do
Somme.

Ha cerca de. 13 dias
demos nestas columnns
a noticia do seu des-
appnreeiniento, presu-
lilindo que houvesse
caido iirisioneiro dos
allemães. Jíoje, entre-
tanto, em vista de in-
lormes positivos, não
resta a menor duvida
sobre a sorte do bravo
militar.

O capitão Wright
deixa no Brasil cinco
filhos e viuva, a Exina.
Sra. D. Maria Luiza
de Barros Wright, da
família Paes de Bar-
ros, de São Paulo, e ir-
mãos: as Exmas, Sras.
DD. Elisabeth Wright,
Mary Wright Netto'ight e o Sr. Guilher-

-«$<.!
DK. ALCÂNTARA GOMES. Tuberculose

Rodrigo Silva, 0. Ue St ás S - lies, lelep, 700 Sul:t ás :, _ ii,

Â explosão do terror
Do Sr. Dr. Cunha Cruz recebemos a= se-

gtuntes Jinlias:"Sr. redaclor da A NOITE. — Rogo-vos oobséquio de desfazer o engano de um dosvossos reporters, ao noticiar hontem um li-gciro accidente fio elevador cia policiaAbsolutamente tal fado não se pa«sõucommigo, mas creio que com um Sr. Lacer-da, empregado no Corpo do Segurança' vhora em que se verificava lal accicleiiie'esla-
va eu no hospital da Santa Casa de Miseri-cordia e, além disso, nunca subi por lal ele-vador, que me não merece confiança mes-mo porque não é elle destinado ao transpor-
te de pessoas e nem lem condições de seu-rança para esse. fim. Desde já muito grnlo¦— Dr. Cunha Cruz".

... •-j-"^ggjjs
ias

le nao Pia, no

~> -«*»s»»—._»_

Foi condem nado a pagar
(res contos de multa

Jose
prédio
a aldemai
fer
fiadora a firma

Não pagando

Ferreira Magalhães, proprietário do". •')!• da rua do Cotovello, arreudou-o
acobson, que por sua vez trans-11 o contrato a Emilio Diana, servindo dc

- oceorrido iuça-twra ultima, cojd um's de Sanlos.j sutomo-

João Desidcrati.
. esle ultimo arrendatário os.. u.mieis de Jun]J0 a outubro, imposto, etc,piopoz o proprietário, na 1» Vara Civel. uma..cçuo contra Emilio, para cobrança da' divi-

n';',',i|fl"S, 
"y]Alln"A c'n 2:2715900, e mais amulta de .1:000-, estipulada no contraio.O ,l»iz,_ Dr. Alfredo Russell, em sentençarre Imie ,i,]g0l| H acção procedente em parte,para o fim de condemnar o réo somente ao

pagamento da multa de 3:0005, que entendia¦¦•ei- « safficiente para indemnisar o

O Dr. Osório de Almeida, 'J," delegado au-xiliar, (pie superintende o serviço dellicatros
vae tomar as providencias precisas a própo-sito da perturbação do cspeclaculo de lion-tem do theatro S, Pedro, provocada pelo sup-
plenlc Cunha Vasconcellos Filho, useiro e ve-zciro em excessos de tal natureza, quando se
acha investido cias funeções policiaes.

O caso pelo qual vae ser chamado í or-dem o supplenlo Cunha Vasconcellos Pilho,
protogonista de uma serie dc escândalos nas
platéas dos espectaculos que preside, é jáde dominio publico. O supplcnte fez um grau-de barulho, mandou arriar o panno, inlerrora-
pendo a representação, porque, embora a em-
presa tivesse collocado um aviso que um dos
artistas por doença não poderia se cxliibir
na 2' sessão, não o avisou particularmente.

Admirável esse Sr. Cunha, que a esla hora,
com certeza, já está com a demissão a
fez jus.
•——¦¦ ¦¦ I.—-i.i ..¦ i»—¦«teu».o.
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O Lopes
I.' quem .1.1 n fortuna mui' rnnlda na^ («luii.ti e olle>

icce niiiloroí vnntngoni nu publico.
Casa malriz, rua üimdur IM — lili.ieí Oinl,l,ir,

Kl; i.iiiii.iii.líi, "U; 1'iliiiiiiii (le Miiiço, Ml; l„ IMnriu ile
Sá, sil; Õonoral Câmara, '¦>'.''¦ — S. I'jiiIu; rua i,iiun/u
do Nevomliro, íiü,

Dr. Caetano da Silva
Moléstias tio pulsnfio. R. Uruguayana 35

Das 3 íis 4.

Anna Cândida Paranhos de
Macedo

l.ui/ Condido Paninhos de Macedo,
senhora e filhos, N.vniphii Paranhos
dc .Macedo. .Maria Cândida Macedo
(ainiia, Luiza Macedo Passos c José
Passos Juniur (auscnles), convidam
os seus amigos e parentes parn assis-

a missa (pie por alma de ANNA CAN'-
PAHANIIOS DK MACEDO, sua idola-

infle, sogra, avó e enteada, fazem rcsiir
anianhá, sabbado, 1!) do corrente, ás 10 lio-
ras, no allar-mór da egreja dc São Francisco
dc Paula, pelo que antecipadamente agra-
(Icccm.

Em poucas linhas

t
lirein
DIDA
li .ida

Na delegacia do 2o districto, foi aberto in-
querlto contra o individuo conhecido pelo vul-
go dc "Camocim", que, hoje, após unia dis-
cussão com o marítimo .losc Marcellino Ha-
mos, ua rua Camerino, o feriu a faca, evadin-
do-se depois. Marcellino foi para n Santa Casa.

— O menor VÍriato Augusto, dc oito nn-
nos, morador á ladeira do Livramento nu-
mero ll.">, quando saltava dc um bonde, caiu
e quebrou a cabeça. Foi soccorrido pela As-
sistencia.

—- Manoel Kutícnio do Nascimento, estiva-
dor, morador á ladeira do Faria n. 52, og-
grediu a canivete Joaquim Uernardino, mo-
rador á rua da America n. 112, ferindo-o
no braço. Bernardino, que também è estiva-
dor, foi soccorrido pela Assistência e o aj;-
gressor preso pela policia do 11" districto.

—O carroceiro Josó Ferreira da Silva, con-
duetor da carroça n. 590, quando passava pela
rua Tobias Barreto, levou o seu vehiculo con-
Ira o combuslor de illuminação n. 4.228, inu-
tilisando-o. Ferreira foi preso c v.tc indcilllli-
sai' o doitino causado.

A tiflobiliadora

Notas de Musica ÍU MERCADO UE CAHME VERDE
Trio liiirroso-Mllnno 1'omes
O proarnninui dn isgundo concerto do Trin

H.u 11.-... .Milaixi Ii->iii. . conllnliu um uulco
num i.i cm iiiliiHlni audlçAoi mu trio on,

iu/. de H. fioiili iliiolor do CoiMervalnrio
du llnloiibn a uri(auislii du nimieadi, liiin
escolha dclxoil-nic piipIc.Mi, N.i.i ciiusrglll,
ooin effeilo. eoiiipiuiioniler o crlierlu \il'Mi-
to que a ii-,',ei'iiiiiiou. Seria o du fa/ci II-
Ktiiar uo prngrauiiiiii um espécime» da nioilur-
ua iiiiimci du cnuiuru llall.iua V Si o foi.
quer-me pnrfltier que o jurvlço proslniln foi
iicgiillvo, poi» o tipteimun oprosentudò h.ki-i
um iiiic u ruconiupinilc,

Pniícr-sc-il ailcgiii', nfio o ignoro, que o"sclicrzn" u o "final" do trio du llossl silo
Irerhos bem liíibalhadus, Du accordo. Aln-
da assim nfio su me afigura que clles poíílini
compensar a deplorável fraqueza dos dous
pi iinclriis tempos, uioriiiciite, do "iiirghel-
to", quo •'• du uma banalidade dcsoipcraiiora.
Não lia nem vislumbre de uma pcrsonalld.i-
de artística em tudo o trio, que ¦'• uma serie
de lugares coiiimuiis. Iv, enlrclaiito, dizem
que Itossi lem, na sua abuiidaiilc bagagem
musical, obras de real valor, 0 que me pare-
CO iiiiilln poMivol, devendo nesse caso ser
considerado o seu Irlo um simples erro de
um compositor dc talento,

Devo dizer qua ns números instriimcnlaes
do segundo concerto, como representante* da
musica moderna de cninera, nfio foram escn-
lhidos com felicidade. A sonata op. 8. dc
GrJcg, para piano e violino, ú unia peça sem
interesse o mullo balida. Nestes dous meze-,
cnni a dc lionlem, era a terceira vez que cila
figurava no programma dos concertos.

Ilesla o trio on. 15, de Swut.ina, ja coube-
cilio também. Não é, por cerlo, uma obra
despida dc valor. RI Io é essencialmente (Ira-
inalico, lem phrnses felizes, mas a obra dá
a impressão do dcscosldo, e nfio será certa»nicnle por cila que se poderá ler uma Idóa
do vigoroso talento de Swatana, cuja obra
prima, uo gênero musica de comera, é o qunr-tello cm mi-ineiior, op. 1 Ili.

A unica parle Intcressaiito do programmaforam as canções dc Chaussoii, Diiparc, Dc-
bussy c Itaiiel, finaineiilc ditas pelo Sr. Car-
los dc Carvalho, quu jn as fizera ouvir esteanuo no_concerto por cllc dado no salão da
Associação dos Empregados no Commercio.
hssas canções demonstram n vitalidade e a
origiunlldndu da actual escola franceza. li'
aliás em França que aeliialmento se cucou-
Irnni os compositores mais individuacs eonde a revolução operada na musica se tem
manifestado com mais necentuado vigor, leu-
do desnpparccldo nestes últimos annos a in-lluencla de Wagner, cujo gênio immcnso de-vemos continuar a admirar, mas cujos pro-cessos c perigoso imitar. — L. de C.

umjyum'
MOVEIS A PRESTAÇÕES

M. Gomes de Andrade
¦MU»

Morre um dos mais
velhoscommissarios

de policia
Fm sua residência, falleccu ¦ 10 Iiorjs, dc

hontem, o commissario dc policia Augusto
Watson, que estava cm exercício na delegacia
do 18" districto.

Watson, si não era o decano dos seus col-
legas, era um dos mais antigos e de mais
avançada edade, tendo-se invalidado ao ser-
viço da policia. O seu enterramento saiu hoje,
ás lü horas, da rua do Engenho de Denl,'o nu-
mero U9, para o cemitério de Inhaúma.

i «4 o» .
MATERIAL ELECTRICO

Lâmpadas econômicas de 5 a 5o velas
a i$too.

1'KIIUOS PR I5NG0MMAH DU6 LIBRAS C0.M
ÍNTIJIIIIÜPTOII

A 20S000
flua dá Quitonda n.-lõ. Teleph. Central 1.150

Co:npoiihia Nacional de Elecdicidade
i m**» i 

Para ser intendente
A Câmara está seriamente prcoccupnda em

dar tuna nova organisação ao Districto Ve-
deral. Por_ outro Indo, os políticos do Dis-
tricto desejam egualmenle modiifcações: nus
para ampliar a autonomia municipal, outros
para diniinuil-a. Desde, que subiu ao poder,
o presidente du Republica pensa em corrigir
a defeituosa situação actual e a todos fa-
lou repetidamente muna constituição do Con-
selho, por meio de representantes de classes.
Em alguns jiaizes, como na lielgica, e ulli-
mamente muito desejada nu França, existe,
na formação das conectividades clec.tivus, a
chamada representação proporcional, isto ii,
cada partido enviando ao Parlamento um
numero de membros, determinado previa-
mente, segundo suas forças políticas. Era
uniu cousa semelhante o que o presidente
Wencesláo desejava. O deputado Afranio de
Mello Franco, muito justamente afamado
entra os juristas parlamentares, reduziu a
projcclo as idéas do Sr. Wencesláo.

Segundo seu Irabalho, não haverá mais,
para a constituição do Conselho Municipal,
as eleições como até aqui. O Conselho será
constituído pelos representantes de. classes.
Cada classe indicará, por meio de eleição
realisada em seu seio, quem a deve represem-
tar no Conse!tio. Somente nu classe dos
contribuintes de impostos predial e de. in-
dustrias é que a escolha cabe ao presithnta
da _ Republica, que nomeará entre os dez
maiores deites. Seis membros serão livre-
mente escolhidos pelo presidente, sem o ca-
raclcr de representação dc classe. Essa pro-
jei-lo se destina a ser executado em janeirode. 1917, na organisação do Conselho que sue-
ceder ao actual.

Ila varias lacunas tio trabalho, Não diz
nada sobre a situação do prefeito, ntin so-
bre as allribiiiçães do Conselho, deixando
incitamento mantidas as aclnaes disposições.
Não estabelece si as reslricções do rir/.' 70
da Constituição se estendem aos eleitos, ou
si apaius se. applicqm aot eleitores. \ào
menciona sobre a nacionalidade dos escolhi-
dos pelo presidente, da Republica, quer comode sua livre, escolha, guer como represen-
lanles de contribuintes. E' injusto na.-
tas das representações de ch

Cabaret Restaurant I——l uo r-1
[ CInb Tenentes do Diabo

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
IIOJK das 'J ás I horas, exilo completo pelos artistas
sol) a direcção do cabareticr JUSTIXO MINKHVI.NI

Suecesso de SHIIKO,
R0SITA UODItlGUES,
MIltKO
J i:\NV COXSTAXCB .
LOS MlMiltVIM . ,
LOU M HESPANHA.
CIUOLLITA. . . .
OLGA IIIIAMHM . ,
Gli'0-LYDIIOll. . .
I.0L1TA DEL CAMPO.
MARGAlUTEGAUTIEn
111MA-AIAIU . . .

imitador do licito sexo.
Coiípletisla mexicana
Imitador do liello sexo.
Cantora italo-lranccza.
Puclto italiano
Couplctista licspanliula
Cantora criolla,
Cantara italiana.
Cantor ilalu-franccz.
Cou|>letÍ3taliçspanIioI<t
Dansas de caracter.
Cantora internacional.

Variado corpo de bailes sob a direcção do proles-
sor CVItO. — Suecesso pela l'IIE-DIAB0LÍK'S T/l-
GANE OnCIIESTEH. — BREVEMENTE ESTHbAS
contratadas pelos nossos representantes cm S. Pau-
Io, llucnos Aires o America du Norle.

¦ murm »-
Prensa de encadernação

Compra-se uma, que esteja cm bom eslado.
Propostas á rua do Carmo n. 15, com o Sr.
Braz Vianna.

——¦ <mwm ———___
SOFFREIS DO FÍGADO?

Tomae ENERGIL

Pôde Arroz LADY6o "«««"«-"00
é o mais caro I

CAIXA. 2.?500
-¦ —»-

As trutas da Argentina ex-
portadas para o Uruguay

e Brasil
BÜUNOS AIRES. 18 (A. A.) — A Cama-

ra Syndical dos Negociantes de Frutas dir*-
glu um requerimento ao prefeito municipal,
Dr. Arthur Gramajo, pedindo a suppressão
do ímposlo dc exportação, sobre as frutasdestinadas aos portos do Uruguay e do
Brasil.

quo-isses, vi^to quenao tomo como referencia a quantidade deseus membros. Dá representação ao ClubAavnl e. ao Militar, que nada têm com a vidado município, Não premi a hypoliueleitores gue pertençam
classe, ou de facto,
lento.

E\ entretanto, um bom ponto dfí partidaparn um projecto definitivo. — \l\Ultlrií)DE MEDEIROS lu.iuiuuv

a
nor

se dis
mais de uma

animo frauda-
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Limpador c polidoi* universal

Os horrores cia
miséria

Um cadáver insepulto du-
rante tres dias

A policia do 9o districto teve hoje coube-
cimento dc que cm uma casinha no morro dc
Sao Carlos se achava um. cadáver já em cs-
lado de decomposição. Com esta vaga infor-
niaeao partiu para o local um commissario,
que apurou tratar-se do seguinlc: ha tres
dias falleccu ali o indivíduo Manoel Ferrei-
ra, já em cdade avançada. Sua família, sem
recursos para fazer o seu enterramento,
abriu uma subscripção para conseguir o di-
nheiro necessário para este fim. Até, hoje,
porém, não o conseguira.

Foram então dadas immedialas provideu-cias pela policia, afim dc ser sepultado o
morto, sendo o óbito verificado por um me-
dico legisla e solicitada uma turma da Sau-de Publica para fazer a desinfeeçáo da casa.
-, ——— - • '"V-fr—--¦

Drs.LealJiínioreLeal Neto
lispceíalistas -m doenças dos olhos, ouvidosnariz e garganta. Consultas de l ás 5 —As-
semblen n. Si).

SoflVcis do estômago ?
Tomae EfJEíEGSL

•*<*&£**—«-

bombeiros cüe Jàcarépaguá
A Associação de Bombeiros Voluntários dcJacarcpagua transferiu a sua sede para a ruaOr. Cândido Benicio n. 503.

-•—-«£.íí^—«-

Concerto Lydia Salgado
Realisa-se amanbã, ás 10 horas, no Muni-cipal, o concerto da artisla-canlora I). Lv-dia Salgado, com grande ore!:, dra dirigida

pelos maestros Alberto {inmüí^-^iQ e Fran-
prejuízo. / cisco Braga- t

do t,.

0u\í

GUARANÁ'
fortifica

is, Kst
dos Or;
s uo Ili

te do sangue c regalado)
cç.í.?.í orgânicas': Coração, Fi-
miago, Intestinos e enfraque-
ios Genitucs. Pão, 3P5011, Ue-

i — Cli;Uíi:r.iiUA. UA.UA' —

Montepio Civil
Quotas atrasadas, relativas aos annos do 1898 a 1911,
informações com u Sr. Martinho, á rua do Carmo, JU;
1" andar.

0s Eadrê@s do mas1
José (lildo apresentou queixa A policia ma-

ritima dizendo terem os ladrões penetrado n.\
chata E. XI. 7, roubando seis saccos de café.

A policia eslá procurando os ladrões.
--.—-X <"-.—-.-

Doenças do íipparcÉdio dísies-(ivo o do sysíema nervoso. —Siafos X. — tir« Renato de Soú7.g'^oes; rua S. Jose, 3op de i ás 4,

No matadouro do HuuU Crui
AIilIIiIos hojoi fitiü roiM| üü porcos, ü8 cariielnni o Ifi vltcIlOJ.
-M.iich.Hiic.: Cândido F. du Mello, i,q r »fi p.; Diirlsoli & C, 12 r.t A. Mendes Aí 

*c
•ili r,; J.liuii d Pilliofj 'in r., II p, ,- io v".'Prancuco V, üoulart. Vil 1., H5 p. u ia vi«' l_*..i \i . ..... 1l m > I..ÍI.. in '*do

V.}
•I'i

CVClIi,,

C. Sul Mineira, II r.; Joflo 1'iiuciila
Abreu, IU r.| Oliveira Irmãos U (',, ji,|
Sü p.. ã o., o 7 v.j II.1 .üo Tavares, 8
Castro & C, 'Ul r.: ü, dos llelalblslnn
r,: 1'oillulio & C,. 15 r.; üdtford du ,\/
93 r.; Nnibcilo ll.il/. 5 p.j !•'. I1, oiivi
>v Q.| !i'.! r, j làruaiidcH Maicoiiilcs, ],'| n, &
Aiiüu .ir M. da Multa, 11 r., 'il\ c. o H v,

borajv rejeitadost 0 üfl r,,7 p„ 1 c. o s v,
Pornm vendidos: ij i 1 .¦ ia p.
Slocli: Cândido F. dc Mello, filia r.i |)n.

rlscb it C, 87; A. Mendes & C, tini: \,\m
& Filhos, atui Francisco V. (iouliiit, IllJ; c
Sul Mineira, HHj C. dos llelnlbisliis, ;ia7j
João Pimenta de Abreu, 11)0) Oliveira IriiiiliM
& C. ÜBOj llusillo Tavares, HIO; Castro íi c
ni; Portlnho it C„ »:i; lídiwrd de A/evedo
O.i; NorberlO llnlz, tlii; Augusto M, da M,,u
to, 27!í e I*. P, Oliveira & C., 'iiò. Total 3331,

No entreposto do H, UIiiro

0 trem clicgou fi hora:
Foram vendidos: Síll a I r., üt 1,3 p„ 27 v»

c l,'l v.
Os preços foram os '¦cgiiinlcs: rezes, de

Ç000 a 8020; porcos, de lílili) a IS20ÜJ carmi.
ros, do HüDO a 19800, c vltcllos, dc $7(lt) a
$800.

No inaladiiiiio da 1'enlia

Abatidos hoje: ai rezes.
1 » m**- ¦

Mm 
a i'" de nrroi iiilolraincnle linpalparcl. Adlieru• 1.« 1 polia mais do quo ipiiiliuier oulro, 1 .nw•2.jüU0. >us perfumaria»o i llt'\ l'HLi',1 .\l.\s,\ N 1,..
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«NI FÜNEBRE
MISSAS

.loa í| 111111;
egreja do
Maria da
Joflo Ba-

Rcsam-so amanhã as srguinlcs:
I). Anua Cândida Paranhos de Macedo, j-,

10 horas, nn egreja de S. Francisco de
Paula; Jeronymo Barbosa Pires, ãs ,s, nn
mesma; I). Eulnlia ltodrigucs Coulo, as 10,
na mesma; D. Maria Itisa dc Oliveira Dnar-
te, ás !) 1|2, na mesma; coinmcndador .la-
lio Alberto da Costa, ãs !), nn egreja do Di-
vlno lispirito Santo do Maracanã; Felix Josá
Guedes, As 1), na mesma; Serafim dc Jesus,
ãs 0, na malriz dc SaiiCAunn; Francisco
Martins Aréas, ás I), na dc S.
Manoel Gomes Corrêa, ás !), nu
Bom Jesus do Monte; D. Amélia
Silva Kelly, ás 9, na matriz de S.
plista, do Nictheroy; coronel Thomé I3nr«
bosa Peixoto, ás !) li'J. na Cruz dos Mih»
tares; D. Thereza Maria da Silva, ás 9, na
egreja do Sanatório, em Cascadura; baio-
neza dc Ibirocnhy, ás !), na Candelária-;
Francisco da Costa Pinto, ás ü, na ínntrií
de S. José; |)r. Augusto llenrupics de Arau-
jo Vianna, ás 8, ua egreja do íargo da Lapa;
Francisco Corrêa Coelho, ás !), ua mesma;
José Joaquim Gonçalves, ás 9, na egreja de
Nossa Senhora da Conceição, 110 Cngcnho de
Dentro; I). Adelina liamos Proençn, ás .1,
na matriz de S. João Baptistn da Lngõn;
Lino I.uiz da Silva Mello, ás 9, nn de Son Ia
Ilila; D. Anna Carvalhacs Pinheiro, ás !) 1 '.',
na egreja de S. Gonçalo Garcia; Mario Ma-
chado, ás 8 1|2, na matriz de Nossa Senho-
ra dc Lourdes, cm Villa Isabel.

ENTRRROS
Serão inhiimados amanhã:

No cemitério de Penitencia; llaymuiulo
José Neff, saindo o feretro, ás 8 boras, do
Hospital da Penitencia.

No cemilerio de S. João llaplisla: Mn-
ria Luiza, saindo o feretro ás 9 horas, da rua
Frei Caneca, n. 148, casa XXX11.

DIABÉTICOS TaÉUSJ0*

Um quadro artístico
Está exposto na Casa Colombo um quadro

de grandes dimensões, representando um con-
junto de notas de diversos valores, Irabalho
do professor Carlos Heis, que o executou t>
bico de penna, colorindo-o a aquarella,

O professor Heis tem, nesse gênero, dous
prêmios quo lhe foram concedidos nas expo-
sições de S. Paulo cm 1903 e do Hio de Ja-
neiro cm 1908.

Até segunda-feira próxima, pôde ser ndnii-
rado o Irabalho de arte e paciência do coube-
cido professor.

Drv.Tellés cie Menezes
Clinica cm geral — lísp. moléstias das senhoras S

e parles. Cons. II, Carioca 11. 8, 3 ás fi.-Teler.li. tf
OUtlC —Itosiil., Av. Mcin de S.i, 7-2. 'fclcp.OMC. |

Gliiiiiuiilos ií quulqiior hora, 1

Uni empregado 4íaqyia"
AzüSou com o dinheiro úo

patrão
No açougue da rua Vieira da Silva 11. ,'lf)

era empregado como entregador de carne á
freguezia o David Dias. Hoje o David saiu
para a sua faina do costume, recebeu vários
dinheiros dos freguezes c não voltou >
prestar contas ao patrão.

Este não -nc conformou com :. i.íca i!tristel!|
do empregado infiel e lesou a sua queixa á
policia do 18° districto, que promcllcn eu-
vidar esforços para deitar a unha nu esper-
talhão do David.

- « —^.t, j^J-^nw- -« -

TOLCJOL SOEL
liilalirvel nas tosses toais cruéis

O caso da opera "Cadeai
tíe Hoe\"

MONTEVIÜEO, 18 (A. A.) ~ Tendo o (
tro Gcrmania, associação da colônia :.!!.
aqui, dirigido ao intendente municipal
pedido para que não permitia a represei
ção da opera "Cadeaux dc Noel". do ci
posilor francez Xavier Lcronx, o intende
municipal respondeu aquclla associação
f,ó poderá attender 110 pedido quando a n
ma lho prove que tem personalidade i
dica para o nllcgado,
-' »-~«»«-j>—«

uai

HYROGRíSIA
(ou a VEKO&OE NUA)

— Magistral estinlo psychologico —

de Luiz Webev—Original couce;
SejruiKla-feint no «

Uma niuSher enlouquece
subitamente

Uma infeliz mulher, já ed.isa, vestindo ,
bremente, foi subitamente, ro Ia dc >.'¦">
Francisco, atacada de um accesso d.
pretendendo atirar-se sob as relas :!c '
bondo.

Detida por vários populares, foi a 1(
tregue & policia do 3o districto, que a I
lernar no Hospício.

La grande mode e Mme. Gui
marães

fíT Nos seus grandes ateliers de alta
ra, executam-se as ultimas creações
soirée, promenade, lingeries,
•lc cm costumes tailleur. H. S. Jose. o(
1(891 C. Próximo it avenida Itio Brai:

Ei,ncCl.lIl«:,1'
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Ha plateá
NOTICIAS

!A "ttvaiil-iiirmlcri'" do limitem no Apollo
Convidados pelos ittilorés da róvIÁth "Isso

?ol lempii", que tora sua prime ni re|ire«
ioillllÇÍIo iiiiiiinhà, m> Apollo; liss Hllmiin Inin-'tem 

A lardc ú "uviiul.prcinlíro' tio quadro
Sue (• o seu fecho, Inllliiliidn "Alma iiorln-
íliie/n". Vuleu Item .1 Idín dos rOvIfltoglM-
.ihos patrícios Ciiiulliln de Ciislrn, Luiz Sil-
va u Orlai Io Uangel o dos maeilroS 1'ollppu
Duarte 0 llaul MorlIllS daliilu li essa parle
t\i\ sua peça uma oiullcno especial, que, anui-
vi-lim-nle, dedicaram ã improiisn, Assim, li-
vemos, eiun-i os collegas que lã foram, urca-
èiáu de iiielhnr apreciar o hem lei Io (|liailro,
mio diz ccrlaiiienle do valor de tiiiln n peqn
ilos osci'l)itnrcs pulrlclos, "Aluiu pnriujdic*
Ju" eslá eu-ripla numa lingungcm biilhaiilc
r siiiecra, que empolgara (Iccerlo não só a
colônia lusllnnn como a nós, com i|tiem cila
si' Identifica, 15' tiniu cm versos, quo cantam
lis gloria; passadas c a Icnldaile e valor in-
(liiehraiilaveis de 1'orluguÍ, o quadro re-
jirdsentn 

"O templo da solidariedade". Nel-
Io reunidos oslfio n liiglaterro, l''rança, flu*i«
sia o Itália, á espera da resposta de Pnrlu-
gal sobre n euiivlle para sua entrada na guor-
ia, no liilln du sua antiga nlllnda, Cedo clle-
ga a pnirin de Mansinho dc Albuquerque, re-
iiresenlailii pelo seu presidente aclual, o Sr,
Dr. Ilernarilino Machado, ncompaiilindo dn
torrão que a Portugal deu seus melhores lio-
ínen-i — o Minho. Uilo-se, enlão, as scena;. fi-
unes, dc verdadeira iipolhcosc. A parlilura
desse quadro, do di.lindo uinculrn portuguezFelippe Duarte, é vibrante, niiignifiea. "Al-
mn pnrliigiii/a" será, evidentemente, uíil
dós ninlnres elementos pnra o suecesso da
nova revista do Apollo.
A peça de bojo no Corlos Gomos

"Nu pai/. i!n sol", é a icçn que hoje a com-
panhin dn Kilell de Lisboa leva á scena, em
primeira representação, no Carlos Gomes.
Qésliniidii a dar aos portuguezes aqui ha
niiilo nfnslados du seu pnlz uma como quo
[ranslação, Irnnsfcrcncln que, embora pas-
jngelrn, cplieiuern, lem paru elles a sua
grande dose de prazer, a representação des-
sa peça assume; pois uma caroeter especial,
rpie di/. de perto á colônia lusitana domici-
linda no Mio. !•" é por isso (pie "No paiz dn
fiiI", vnc dircclnmciitc dedicado a ella. ço-
ineeandu por ser a sua representação inicia-
da eom a presença do embaixador Dr. Dunr-
jfc Leite, que assistira á segunda sessão, hoje,
no Carlos Gomes. IJssn peça. que a compn-
iihia do lidcn de Llslion traz refuuilidn e
montada luxuosamente, tem insplrndlssjm.1
partitura dos maestros Luz Júnior c Tho-
inaz dei Negro.

A estréa da companhia Lucllla Pcres-Leopol-
do-Frúes
A companhia dc comédias c "voudevilles"

Lucllla Pcres-Leopoldo l-'rócs estreará n 1"
ilo me/ \ inilniiro no l.yriio. Tru liai liará, co-
mo fe/ no Pathé, cm especlaculos por ses-
soes, sob a competente direcção artística do
actor Leopoldo Frócs. Hoje essa syinpnthicn
"troupe" palriclo começou ns ensaios da pc-
ça com que estreará naquclle dia no cunhe-
tido thealro da rua 13 de Maio, onde decer-
to irão seu; inuuiiicros admiradores. A com-
pnnhin Lucilin Pcres-Leopoldo I-'n'ies, côirib
riram ns leitores pela nossa noticia de lion-
•tc-m, eslá consideravelmente angmentadn dc
bons elcmcnios, o (pie mais justifica o seu
esperado exilo.
A reabertura do Trianon

Tendo adquirido o Trianon. que acaha dc
passar por consideráveis melhoramentos, o
Sr. .1. II. Slaffa ligou esse llicatro an seu
conhecido cinema, que lhe fica contíguo, e ás
finas casas deu nâlenominnção de Cine-Thea-
tro Parisiense. A inauguração do seu novo
firnnde estabelecimento do diversões o Sr.
Slaffa fará domingo vindouro, ás _0 limas,
deante de um numero escolhido de convida-
dos. Com a inauguração das novas inslnlln-
ções do antigo cinema Parisiense, haverá
também a estréa. dc um apnarelho que per-
iniüe a projécçnò continua de fitas de gran-
de metragem, .sem inlerrupção para inTervál-
ios. 0 Sr. .1. R, Sthffa prepara paro a in-
nugurnçãu do Cinc-Thenlrc Pnrásiense um
prógrnmrrtà báslantc artístico.
A festa dc hoje no Apollo

Realisa-se boje no Apollo a recita da aclriz
Mercedes Villa, a coíihecidissiiriu cslrclln do
oxtineto, IhehTro Rio Branco. O programma
do cspciilaciíTo é deveras interessante'. A
companhia do Polytlieamn de Lisboa, repre-
sentará o engraçado "vaudevillf" "O alferes
dn flaula", em que Ignacio Peixoto tem im-
p.igáve! panei, e a banda do Corpo dc Dom-
liciros executará um magnífico concerto.
Como se vi, é um cspectaculo merecedor da
attenção do publico.
O transformista Silva Li.-boa

Estréa amanhã nn Republica o Iransíór-
mista portuguez Silva Lisboa, que o nosso
publico já conhece. Esse artista regressa
ílgoro de unia longn "lournée" pelos Esla-
dos, em que foi bastante feliz. Silva Lisboa
sairá daqui em setembro de 1011. tendo pas-
sado por inim-mcras cidades dos Estados do-
Rio, Mir.a.,, São Paulo, Paraná, Sanla Calha-
rina e Kio Grande do Sul. Traz o conhecido
artista sua interessante filbinha, a Rachel,
uma menina de 12 annos, que já é uma ha-
bil pianista. V.' a gloria do transformista..
Rachel fez sens estudos de musica durante, a
vipgeni, sob ynrios mel bodos e professores.
Hoje á tarde a inlelligenlc creança deu urna
audição especial á imprensa, na casa Revi-
laqua. Silva Lisboa e a menina Rachel es-
troarão amanhã nos especlaculos variados do
Republica.
A primeira de hoie no Talace

Culra operela nova apresenta-nos hoje a
companhia VItale. Ii' a "Vila Gaia", do
maestro I-Icnry Ilirchmanti, librelto de Anto-
ny Mars. Na peça, que dizem ser muito in-
tçrcssanlc, lém os papeis de maior importan-
cia os artislns Pina Gioana c- ítalo Bertini."Vila Gaia" vae á scena com montagem des-
lumbrnntc.
O novo elenco do Theatro Pequeno

Eslá organisado o novo elenco do Thealro
Pequeno. Ii' simplesmente magnífico. Ar-
listas de mune feito no nosso meio thatrnl
o compõem. São elles os seguintes: Ema de
Souza, Bclmira de Almeida, Lina Fulvin, An-
tonicttn Olga, Judilh Vasconcellos, Marianna
Soares. Alice Pereira. Olympio Nogueira,
Eduardo Pereira, Salles Ribeiro, Anihei-o
Vieira e Edmundo Maia. Como sc vè, do
elr-líco antigo só continua no aelual Lina
Fulvin, o inlelligenlc acadêmica dc direito.
O conjunto é homogêneo e brilha nte, não
havendo duvida, pois, que o Phenix, onde
trabalhará o Thealro Pequeno, dentro de
poucos dias será o ponto de reunião da "éli-
le" carioca, mesmo porque o repertório a ser
explorado é esplendido., "Telhados dc vi-
dro", a peca de estiva, vae ser nma prova do
que affii-inamos. Na engraçadissimn tradu-
peão dc Luiz Pnlmerim, Ema de Souza e liei-
mira ile Almeida têm dous lindos papeis. Despede-se domingo vindouro do São
Pedro a "troupe" de variedades do proles-
sor Hermani).

 Para a companhia Lucilin Pcres-Leo-
poldo Frócs cnlrnu a aclriz Elvira Roque,

 A '.;,'! do corrente estréa no Republica
n actriz cantora Consuelo Escriche, diploma-
da pelo Conservatório de Milão.

Deve partir hoje pelo "Desna", de rc-
grosso a Lisboa, a companhia portugueza de
revistas Ruas. Segue eom essa "Iroupe" o
maestro Luz Júnior.

Especlaculos para hoje: Palace, "Vi-
fa Guia"; Apollo, "O alferes da flaula"; Rc-
creio, "() Águia"; São Pedro, variado; São
José, "Paris ú noile", "Amor dc apache" e"A filha do mandarim"; Carlos Gomes, "No
paiz do sol"; Republica, variado.

- —- --¦¦>—mfft4>1&~~+ ¦¦¦ -—-
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R EGiíMÂ BADET
do .'Cin,; Thealro Parisicnsoi

Avenida Rio Branco, 179-18:1
Comida V, Ex. a assistir, segunda--
feira, ?.l, a sua intima crc.i-.-ão arlisti-
ra na espnctaculosa pera em 7,ar.|ns

FLOR DO LOTUS

Casa no Riachuelo
Aluga-se a boa casa da r^a 21 d-e' Maio, 2,12,

estação do Riachuelo, por preço módico. As
chaves, por obséquio, na casa visinlia, n. 2,'iO.
í rata-.-c á run Uruguayana n. 41, Io andar.

UM POUCO DE PACIÊNCIA...

A NOITE m SéM-klh, i8 dc Agosto do I916

OS PRÉDIOS DO RIO
contados rua a rua I

"PtaVvca t-&\\\ov*,aVrac,5o àas
"jva.wii.a no \\nvo_Vo vrciivaV

Parece A nvlntolrn vlsín hnpoMlvei acre«Mar se nu curiosa narraliva une, a icttulr.vamos fazer uns nosiids leitores,Anleilpaiiios. eiilivlunln. que i-||„ {., snbre ludo, oloipienle, slgrilfltnllvni c consegui-moi.-i paru irnspnssrir o curloslilndo puhli111 mios lulorossiillto palestra que niuiilivemos ruiu respeitável piirnlliolro, inulto relneliiiiailii un nosso mundo social o político,Independente, nuo nwl-ii narrou oom eslro-orillnnrln singeleza, caihmeiilniido oqiil o alidiversos passos do uniu eslollsllcn curioso,
Í'V,-"I"I'111!""*»"V 'l"c em dias dn niiiiã dc810 motteii 11 hnmbros, eoiiiplelaiidd.a comtal exilo, ciiiii lal préelsuo, que o reflexo«o neu trabalho óslft cm cheio nlllngldo dupiii•rluiildaile. vivendo im discutir dos acòíi-tei-ii-u-iilos do presente.

Ouvíamos du nosso oxqulsflo iiiforiiiante
considerações iniiiio aprúelavclrl n respeitodo iiiipiuio predial lançado pela Prefeitura,Lm meio a palestro, dcrilrn dos còmmeiila-rins que se fuziinii sobre a arrecadação da-
queiie imposto, aveiitiirAmo-iios a fazersegiiluto Inlerpellação;

—¦ Acha, enlão. qn*. o Imposlo
uno representa cifra óxdcla ou
proxIiiVidai da luxa eqttivnlcnle
Uieíiln gei-al?

— Ah! esla
so, só poderá
se passa ncsle
que j.iinais se

nrrrcndado
muilo 11 p-
uo laiiíln-

nos
rança, ja

que
la-
era

1/4.080 pre-
alo simples-

apenas em Iü mezes

Indagação, a lodo bom sen-
cr resposta negnllvn, O quomortichlo a tal respeito, sem
csliide ou se diseiita. é sim-

I'1' 'Çnlc çdlflcniitc. Hasta ,|i/.er rtUC u ei-fra desle imposto, dócnlcrtdn nos relãlorlbso mcnsngons, nlttiiftc a Ui mil e lautos con-tos, quando deveria passar do dobro, 11.1t li -
rnimcnle, baseada nas mesmas taxas,mesmos processos pnra a còbve que sem a fraude...

Ií, a proposilii. em linhas geraes, rceon-sliluo um longo trallalho ipie fiz ha lilnnnos, onde mais andou exlrcmri prtblcnclaque o desejo de alcançai' uma gloria qual-quer na sua (lemon Iração.
Naquclle tempo pensava também nos pro-litemns. urbanos o na situação financeira d.nossa Municipalidade. Era intercssndissiinonn assumido, sem, cdmludo, ambicionar si-

quer um lognrejo nn Iribunn do Conselho .O imposto predial cdlisliluill, como aindahoje, importnnlissimn rubrica no drçnmeri-to municipal, e, sobre clle, nrchiléctcl mneslndo cujp rcsullado fosse „ mnis ,mvj-so. Cheguei :. principio n ohler o numerotolal dc ruas, praças, largos, travessas( eira-, 11,1 Rio dc Janeiro, em 1900de 2jlft6.
Sobre esse iiuiiicrn prelendia o algarismocxncin ile casas (quasi Impossível), vistonao me conformai' com a cslatisUcn da Pre-leitura no lançamento predial; que regis-ava o total de 50.810 casas. Coiijcclürei:lomiml.) por base média 00 casas,' teremossobre 2,1,0 v.as publicas ini.DKI prédios.Mra problemático. Enumerei ruas, praçaslargos, travessas e ladeiras, e. percorrendo-asgeralmente, apurei o lotai dc«lios. Esse trabalho, que re

mente, foi executado
de paciência.

Ora, visando 0 Imposto predial, comnu-ado no orçamento da reccila, naquclletempo em 8.900:000$, procurei, eom a me-da de 1:8008 annuacs para o valor localivo
i' Si"i-i,'Vo}',?¦' (.ll)U'r a 1)e,líl somnl:i «cralle .313.344:000? do valor localivo das liabi-taçoes carmeos. Applicando-se as respecti-
yas.tiixns, dc ii y cobrada para a zona não«-.viila por melhoramentos urbanos taescomo esgotos, illuininaeào, etc, e'l*> vpara n que se achava nessas condições, e,ainda, sobre as duas taxas tirada umn mé-(fia, que seria, no caso, de !) ">, conclui
que, sobre o computo geral dd valor loca-livo dc- :il.) mil e" tantos contos, encontra-na a eitrn approximada do Lnpóslo,seria dcj28..200:0.008000.

Deante desse resultado evidencioi
trasle da rubrica do or
8.900:000?000.

Depois desses estudos preliminares, outrosomprehendi, alé que, cm 1901, quando pre-teilo o Dr. João Felippe, dispuz-nie a ir ao
gabinete an meu velho amigo provar-lhe o
grande desvio que sc fazia na renda do im-
posto predial. S. Ex. reconheceu pausada-meiile as minhas procedentes allcgaçõcs e.sorrindo, ndcaiitpu:

1'or que não se propõe V. fazer o Inn-
e arrccâ'dação desse imposto?.,.

Porque perderia o meu tempo. Toda-tiqyi mesmo fica uma proposta. Incum-
bo-me, por empreitada, dc tão alta respon-sabiiiilaae, e; como relribuição, desejo npc-',V'S, À!1'V,,,tí,,i"1'1 ,):"'lc d" excedente de10.000:0008 que em um só anno me
prometlo arrecadar.

Essa proposta tornei-a a fazer official-
mente, o o Dr. João Felippe mandou-a ao
Conselho, que se decidiu arcbivnl-n, sob oíindamc-iilo de que n sua acceilação impor-
lana na completa dosmoralisação do fun-Ccioiinlismo municipal.

Dias depois, no Conselho, ouvi textual-mente do presidenle daquclla casa:V. o i[ue quer! Sei demais que a renda
de imposto é dca.viada, para mais dn mo-tilde, mas;.-., mas-:— disse elle — como po-derão viver os ppliticos?...E dos seus cálculos antigos e singul.r-res pela óTitenCno numérico, qne nos dirásobre a época presente?Ia naturalmente chegar a cssP ponto.Ora, todos os cálculos que cito são pessimis-las c, por issn, mnis flagrante julgo a frau-dc nos impostos prediaes. Calculando-se
que nos dezeseis annos decorridos tem ha-vido ura augmenlo de 20 "|". de prédios, nomínimo nesta capital, o seu numero deve'hoje altingii- a 208.890, convindo conside-¦ar que em 1009 era commum a repetição denas ruas. Tomando, portanto, abase do valor localivo, do imposto
«o 'o-flSJ/lni,SUa rcndn !ldlial deveria scr deilil.«o.ürfl28, enves de IG.000:000esla orçado.

Onde a differença de tão fabulosa renda?
Uiie^ respondam os nossos lycurgos do largoca Mae do Bispo, abstendo-sc das palavras
|!"'Presidente daquclla mesma casa cm 1901:De que, i-ntão, viverão os polilicos?.,."
--_.-.. *—«3!}.>!a>---«— -,_______
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CINE THEATRO PARISIENSE
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MODISTA
Coíifoccionaní-so vestidos sobre os últimos

dc Paris. Una Pedro Américo n, 0, casa 1.1,
-»-^««3 (»»=—«———

modelos

!>">"JORNAL DAS MOÇAS
Recebemos o numero Cl do "Jornal dasMoças", que circula hoje. Traz boa collabo-vaçao e inicia a publicação do romance "En-

tre dous Amores*',
Muitas pholographias de moças, baile'^atas, casamentos, escolas, etc, etc..—___„»__JSj.ag*__j

rc-

Os bairros
clamam!

O QUE E» PRECISO QUE SE
FAÇA COM URGÊNCIA

ENGENHO DE DENTRO
limpar a rua do nome desse subúrbio,

a qual, não ha duvidar, est A longe das vistas
das autoridades municipaes.

CENTRO DA CIDADE
¦— calçar a avenida Henrique Valladarcs,

aberta ha já cinco annos c possuindo para mais
dc setenta prédios vistosos, luxuosos mesmo.

MEYER
nivelar e calçar a rua Joaquim Meyer,

VILLA ISABEL
fechar um poço existente cm terreno pro-

ximo á rua Theodoro da Silva, esquina da Ho-
cha Fragoso, onde se estão fazendo umas obras,
o qual foi mandado abrir pelo empreiteiro
dessas obras que, enlão sc nno lembrou do
perigo a que expunha a petizadn das vlsinbau-
çns e, mesmo ns transeuntes uoclurnos da sc-

,igundn via publica referida,

A famosa actrfc franceza *1
REGINA" BADBT

fSC
Musa inspíradora dos poemas heróicos do theatro

moderno -,,.
A Soberana de todas as Rainhas do palco francez
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ti um ourará SliGUHDA-FliIRA 21 do corrente os noves salões do antigo thcatn
«Trianon» c «Cinema Parisiense», unificados, cm os quaes foi adoptado um luxo

maravilhoso!

u^v ^© LOTDS
Grande drama da vida real,, cin sete longas panes -

án^ Tk

Soberba e inexcedivel creação cinematographica, rerá o SUCCF.SSO
estréa!

da memorave

-&<>:-

Nunca a cinematògrapJiiá attingiu a tal apogeu
de gloria !

Lá se foram jóias no
valor tíe dous contos

Positivamente os amigos do alheio esco-
llicrnin o bairro dc Villa hiibc! pura campo
dc acção. Diariamente á dclc;;acia do 10° dis-
Inicio chegam queixas dc avultados roubos,
sem que a policia se mova para que os mes-
mos scjnm pelo menos reprimidos em parle.

A victima de hoje foi o Sr. Carlos Gou-
vèaí morador á rua Senador Nabuco n., II,
negociante em nossa praça, que ao despertar
viu-se roubado cm diversas jóias, estimadas
em dous contos. São ellas: um par dc bichas,
uma pulseira, uma medalha, uma cslrella,
ludo de outro, cravejado de pedras preciosas,
e uma pérola solta.

O clássico inquérito foi instaurado c o
único agente que trabattta naquclle districto
e que só se prcoecupa em descobrii- roubos,
vae agir. Quanto aos larápios, estes não le-
rão quem os incommode.

lURASTHENIA
.—— '¦¦ —-¦¦¦ -._.¦¦ a... ig^gfc»—
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NEU-RAP
I Esterilidade e fraqueza geral

Cuia ccrla, radical a rápido — Oinira eloclro-me-
dica especial ilo DR. CAETANO J0VIME

Das !l ãs 11 c ilas _,*¦ s .r>
1.M1G0 DA CAIU0CA 10, subrndo

amamm

Correspondência da
A NOITE

N. P. F. — A lei do sorteio militar só obri-
ga.nos cidadãos que completem 21 annos no
presente 1910. Não precisa se apresentar. Nin-
giíCin poderá impedir o embarque.

Luiz Mello — Em setembro próximo de-
verão iniciar-se as manobras. O voluntariado
serã acecito na primeira (iiiinzcua do mez ci-
todo. Touas as despesas com fardamento, co-
mida, ele;, cofferão por conta do Ministério da
Guerra.

José Gomes da Silva —• Todo o cidadão que
prove ser arrimo de família eslá isento do
sorteio.

Couto dc Miranda — Ao conimandantc da
região. .lui-iydiccionn Minas a l*. região mili-
Inr, com sede em Nicthcroy. Seu cominandan-
é o general N. 'F. Ache. Ficar isento do sor-
leio. Na sede da região militar que jurisdic-

ícíona o logar dc residência do voluntário. To-
das as despesas por conta do Ministério da
Guerra, O sorteado serve por um anno a fio e
ó voluntário dc manobra lõ dias por anno, du-
rante quatro annos.

isBaamwmmattatmtaammmsmaesBBesmaaaa
->--*g;ci>-o -—- -__-..„—--.

Ao sabor das ondas
Foi encontrado boiando hoje, ás primeiras

horas da manhã, nas proximidades dn -ponte
das barcas da Cantareira, o cadáver de um
homem branco, apparcnlando 50 annos c Ira-
jando como pescador.

A policia niarilima providenciou para que
o cadáver do desconhecido fosse retirado do
mar e removido para o necrotério.

-1—¦-38 ¦£•*__-»-€-
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FESTA DE S. ROQUE
Regatas

Domingo, 20 do corrente — Parco "Liga
Maritinia" — Grande prêmio 

"Taça dc São
finque" ao club vencedor de canoes, em tripo-
loção de Juniors.

HORÁRIO DAS BARCAS
Dn cidade:
7.15, 9.HO, manhã; 12.00, 4.30, G.30, tarde.
De Paquetá:
6.30, 9.15, 11.00, manhã; 2.00, tarde; 7.30

c 11.00, norle.
A Companhia Cantareira dará barcas cx-

traordinarias, si houver affluencia de roniei-
ros.

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 5.953 Central

Bi-UA OA COMSTíTü.lÇãÔ M. ©
m*H»i

®mn vmlm
O Sr. Ernesto Chaves Guimarães, morador

á i-ua Coronel Figucifa dc Mello n. 385, quei-xmi-se á policia do 10° districto dc que um
cão vndio havia mordido uma sua filha, dc no-
hic Elvira, menor de oito annos. Elvira foi
soccorridi pela Assistência.

* "i»h ¦; :

Br. Eúp-iw Abranies TuSSá.*
pelo Pneuinotlior.ix - líun S. Josó 10G ás 2 lioras.

-m-C£19PK--«-

Desde que houve uma desavença, ha tem-
pos, entre o commandante do rebocador "Re-
publica", da Saudc Publica, e o director da
Colônia Correçcional dos Dous Rios, o Sr.
Dr. Carlos Seidl resolveu não mais còhscn-
Ür que aquella embarcação fizesse a condu-
cção do presos daquelle estabelecimento presi-
diário para esta cidade e vice-versa.

Esse serviço está sendo feito agora pelo"Laguna", que hoje zarpa para a Ilha Grande.una

HBfiggg
ÍSIPOKTíS
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A i-lirainlii do Dr, ItodrlRiifs Alves

Auiaiiliii chegara a esta eldiile, polo rápido
paulista, as IH l'.! Imras, o grande uuiliiu dos
sports quo fui, quando presidente da Hupiibll-
ca, o Dr. Iliiililgue.s Alves,

Dala do seu fcruuilu iiovcrim o granili' doscn-
volvlmonto quo IIvora 111 ns spnris enlrq iiôs,
alA 011 lil o apreciados pelos podòro. pnlillcosdo paiz como um simples divertimento, um
mero iiiissa-U-mpii. .Iiinliiuicnlc eom o seu
glorioso ministro llio nraueo, o Dr. Itodrl-
gues Alves encorajou por todos us modos os
sports brasileiros, tlundo-lhcs ijtd o pupcl do
fiiclures Intci-iiiicloniies de iip|iroxlinai,,"in e tle
a ml siidc.

K' JiislOi pois, quo os nossos clubs o eonfo-
derações iieiirieriiiu á iiure da Central, pura
icerhiT o llluslro brasileiro o loslcmuiiiiar-
lhe 0 alio apreço cm quo 0 lOin.

Ah dl|iiil:m dns liu-iis Hora e Kio Ilrsnío
A l.lí-.i Melriipolltiiiin já inarcmi us dilus dc

12 de outubro e 15 de iipvoniliro pura us ilispu-
las, respcòlIVniiifnle, das tnçns Roca o ítid
llrnnco, a se roallsarom ncsln cupllal, a primei-
ra contra os nrgonlluos c a segundu contra os
nruguii.vos,

Para 11 rcalisação da primeira prova faltam
I110I1O8 de liu dias.

Atteiiilendi) ás experiências de fados passa-
dos. nos atropelou que goram as formações do
scratches á ullima hora, não será demais que
os dirigentes do foolbnlli vãn tratando desde
já de organlsnr esse scratch. Ta 11 Io mais
que elle será coiistltuldn de elementos não só
desln capital, o que lornii mais difficil a sua
formação.

Liga Metropolitana
Dous bons inalehes proporcionará ao nos-

so publico domingo próximo a lnhclla da pri-
meirn divisão desta Liga.

O primeiro delles enlre as equipes do Flu-
niinense e do America 110 campo do priineiro.

O segundo, entro os tcanis do Ahdnrnby e do
S. Christovâo, no campo da rua Prefeito Ser-
zcdello,

Ambos os nialehcs proinctlcm lulas emocio-
iianles o de cerio terão a ussislil-os a multidão
animada dc sempre.

Agiiardainn-nos para amanhã detalhar a no-
licia.

Liga .Suburbana
l'ara domingo, depois de amanhã, esla Liga

lem nnilllficlndos os seguintes jogos:
S. Thlngo versus lingcnho de Dentro —

Campo do Modesto, juiz, Joaquim Raymundo
de Moura.

Tiradentes versus Modesto — Campo do
Brasil P, (',., juiz Luiz Gonzaga.

Cascadura versus Roynl — Campo do Casca-
dura 1". CS., juiz Américo Wigam.
Externato Santo Ignacio versus um scratch

No terça-feira passada realisou-se 110 cam-
po do 50" de caçadores, um disputado c inte-
ressanle inaleh cnlre o team do Externato dc
Santo Ignacio c um conjunto formado por ele-
inenlos do Paysandú F. C, 5(il> dc caçadores
e Sport Club Hrasil.
Embora desfalcado de bons elementos o Santo

Ignacio, numa peleja bastante forte, sonhe re-
sislir o seu respeitável adversário, sendo der-
rolado pelo score de IX 1.

Eis o Icam do Santo Ignacio:
Paulo Toledo

Lavor — Guimarães
Milton — Vnlladão — Dimas

Torrezão — Pereira — I.assauec — Chiquinlio
-- Siqueira

Foi o seguinte o sornlclí vencedor:
Manoel

José —- Pedro
Araújo — Sylvio — Chico

Cabral -- Oscar — Jorge — Paulo — Francisco

O festival do Gyiunastico Portuguez
Tèm corrido com grande animação os trenós

para a grande festa sporliva que se realisará
no próximo domingo, em homenagem ao pro-
fessor desle. club, o Sr. Augusto Cunha.

Entre os trabalhos de alta gymnastica, des-
ta'ca-se o de argollas coinbiuadas, exceulado
pelos gyiunaslasujosé Antônio Abreu, Ernesto
dc Oliveira e João Souza Dias.

Será nesle numero de extraordinária força
e tempo, que Souza Dias maravilhará a assis-
Iencia, mostrando o quanto podem os seus
músculos dc aço, na execução do mais forte
e elegante exercício "duplo Chrislo", trabalho
original do celebre Ghlléti.

O volante Ernesto "a tempo" cxccuta.,-;í, cm
triângulo, sollos mortacs, para a frente c para
trás, curvas, pirüctas, etc.

Pedem-nos os organisadores dn festival para
declararmos que tèm entrada nesle especia-
culo ns senhoras dos sócios.

Uma polyanthca
Em breves dias sairá á luz uma bem redigi-

dn polyanlhéa (pie está sendo impressa nas
officinas do nosso jornal.

Essa polyanthca, confeccionada por distin-
cios sporlsmen, com uma bcllissima capa, Ira-
lará exclusivamente dos diversos jogos do
Campeonato de Tueuman, realisado 1111 Ar-
gèiitino.

Além das descripções, comportará um ex-
ccllenle reportagem, photographica, estatisli-
cas, etc.

JOSÉ' .TESTO.
——.n. —.,_. -r—.Tr5($>a»' ¦—¦—.—_--- -...,-.
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"ANoité Mundana
r.vivr.nsMiioH

Passa ninanhã a dala iinlallela du ''Nma,
Sra, I), Mnria Ciiriieiin Pereira (Iniiies, espii'
ia do Sr. Dr, WonooslAo llruz, prcsldonto d-
ltc|uiblica.

—Fazem nnnos amanhã:
Os Srs. Dr, Josí Lamoiinler Júnior, I)p,

lliiiililosGiilmiiiàcs lloiigyon, Mme. Dr. Eihuir-
do Plnheirn dos Santos, Hugo da Silveira Lobo,
l>r. Frãnolsco l.olio BftSlos, advogado nn uns-
so foroj eoioiiel Francisco de Assis Fnrlii.

!'«„ niiiios hoje Mlle, Marietta do Vo»«
coiicelli.s, filhh do Sr. Pedro de VnscoilCOl-
lõs, iinllgo chefe do serviço du Companhia
du Cm/.,

— PasRpii iiiiic-hontcm o nniilversarlo dff
Mlle. JJalro de Cnfvnlna Corria, flllin do Sr.
Hiirlpldos Paula Corryd a «obrlnlín do nossí
companheiro Gnslollar do Carvalho.
CASAMENTOS

Contratou casamento coni n sanliorttn í.e-
ctlola Olgn (Ic Giibiicl l-irreii-ii, filha dn viu-
vu Noemi Ferreiro, o Sr. José llorla de
Araújo, ;

- Conlrnlaram casamento o Sr. João Avi«
Ia da Cosia Sobrinho o Mlle I.èonldln Coit-
ceição Costa.
CONFERÊNCIAS

Na Soclcdado Nacional do Agricultura reli*
usará amanhã, uma conferência sobre o lhe»
ma *'()s meios de encaminhai* para o campo
O excesso das populações urbanas, que se fll-
contra sem trabalho" o Sr. Dr. Carvalho [Jor-
ges Junlór.

Na Hlbliothecn Nacional reollsa-sc :io dia
21 do corrente, As 20 12 horas, a conferência
do Sr. Olavo lÜlae, que dissi rlará sobre o
lliema: "Sobre algumas lendas do Rrnsll".Ií' ain.iiilià que se reali-.a, no salão no-
bre dn Ivcola de Bel las Aries, a conferência
do Sr. conde de Affonso Celso, sendo o lhe-
mn "A evolução da arie". A conferência co-
ineçará' ás Ui 1|2 horas.
VIAJANTES

Vindo de Bello Horizonte eslá. ha dins, nes-
In capital, o Dr. Gisalplnn dc Souza e Silva,
advogado, eseriptor e director du "Vida de
Minas", a exeellentc revista de arte, quu so
edita na eapilal mineira.
PIC-NIC

Rcnlisn-sc depois dc amanhã o plc-nic oriffl-
iiisado pelos funecionarios 'da Limpeza Pu-
bllcn, quo se dará nn aprazível illin do Enge-
nho. Os convidados embarcarão 110 cães
riiarniix ás 9 horas. Esse ennvcscole obedeço
11 úm piograinina muito altrahente, que lhe
dará decerto grande brilhantismo,

—0 Bloco dos Resistentes fará no dominga
próximo, um pie-nic no Sumaré (Santa The-
reza), devendo os convidados pnrlil ás
!i horas do largo do Carioca,
CONCERTOS

Nas nossas rodas de arte é esperado com
viva nncicdndc o concerto do pianista patrícioSr. Rubens dc Figueiredo, primeiro prêmio do
Instituto Nacional de Musica. Esta feslil rea-
listt-se 110 dia 29 do corrente, ás 21 horas, no
salão do "Jornal".

MISSAS

Resa-sc amanhã, no nltnivmór da egreja
de S. Francisco de Paula, uma missa poralma dc D. Anna Cândida Paranhos de Ma-
cedo, ás III horas.

- - -•- mM^^fty.t,

A_ F A L r-.N A
pela cstrclla mundial da cinematograpliia

Hoje, amanhã c depois
Últimos dias! ! No «ÜÍÍEON»

ConsuHorso Msdico
(Só se respondo n cartas ássignndas -om

iniciaes.)
A. N. D. — Para cessar o effcito é neces-

sario abolir a causa, ora, esla é justamente
aquella- (pie suppõe, Iogo está nas suas mãos
a cura.

Quanto á> segunda parle da sua cônsul!:), não
é cxaela a hypotliese que apresenta; a opera-
ção para esse fim é hoje considerada sem im-
pòi-tancia.

A. M, S. — As suas informações são insuf-
flciehlcs.

M. G. C. — l'so interno: Infuso de raízes
de polygala 150 grs. ; Gblorurcto de cálcio (i
grs.. Tintura dc lobelin inflnlu (I grs., Oiuni-
na 0,05, Xarope dc tolú 30 grs. Tome Uma co-
llier das de sopa dc duas cm duas horas.

S. M. C. —¦ O seu caso não permitte uma
indicação sem exame.

W. N. li. — L'so interno: Sal dc Vichy,
Phosphnto tricalcico, Mngnesia liydralndn ãã
0,25, Menlliol 0,03. Para uma cápsula. Mande
20. Tome uma após cada refeição.

A. 13. E. E. — E' conveniente repelir a
çoiisiiltn, pois já não iiic recordo do assumpto
da sua carta anterior.

CS. C. — Appliquc, durante Ires noiles
consecutivas, a seguinte poninda: Pasta sim-
pies de Lassai- -i0 grs., Óleo de cado ',) 

grs.
I\. S. —¦ Expliquc-se m'clhor,
M. V. L. T. — Tome uma série dc inje-

cções de Ncrostlicnyl.
F. A. S, —- a) Está cm uso de alguma for-

mula em que cnlre o mercúrio?
b) Tome, duas vezes por dia, cinco gottas de

In trato de Marrou d'Inde Daussc.
,1. S, A. — Uso interno; Urotropinn, Ren«

zoalo de sódio ãã 0,30. Para uma cápsula.
.Mande 20. Tome quatro por dia.

DR. DAHIO PINTO (Interino).

Visitem o Ralais des Fruits
casa especial e única r

gênero para
LUNGH DE FRUTASo lunch da moda
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Emocionante romance da: actua-
lidade, de Gasfon Leroux ®9

Ia PARTE

1+1
Mas, afinal dc contas, a senhora l?a de

confessar que ludo isso é bastante singular!
Ella não lhe disse quando saiu para onde ia?

Não me disse absolutamente nada, c af-
firmo-lhe que a sua ausência me parece tanto
mais estranha, porquanto cila eslava preve-
nida da sua vinda I disse Julieta, já realmente
inquieta.

—Ah! Estavam então á minha espera? Ti-
nbam sido prevenidas da minha vinda... c
é assim que sou recebido! Minhas felicitações 1

—¦ Senhor, vou subir no quarto da senhora
líenoisl! Talvez cila esteja inconimodndn 1...

—Vá; mas fique sabendo que começa
n fartar-me das irregularidades encontradas nn
agencia de Brétilly-la-Gote 1...

O senhor inspector não 6 pacientei...
E sn.e a correr. Sobe rápida a escada.

Senhora Benoisl! Senhora Benoist 1
Nenhuma resposta. Bale á poria. Nenhuma

resposta. Abre.
E immcdlatnmcntc solta um grito horrível.
O inspector açode c encontra-a pallidn, tre-

mula, quasi inanimada, junto da porta, entre-
aberta... Julieta diz num quasi estertor: "Alil
ali! alil"

O inspector abre bruscamente n porta ? de-

pnra com o cadáver da senhora Benoist. esti-
rado a fio comprido no assoalho, junto da
burra liberta,

O senhor inspector correu á burra. Dentro
eslá o dinheiro em notas do banco e em ouro,
que não foi tocado... O senhor inspector
revolve apressadamente os papeis que ahi
estão... agila uma pasta vasia c diz:

— Roubaram o archivo da mobilisaçíbl

XIII
ONDE A FüNCGIÔNARIASINHA PERDE A

VONTADE DE RIU
A senhora Benoist não havia sido assassi-

nada como a principio o julgara o senhor
inspector.

O seu corpo não apresentava o mínimo ves-
tigio dc violências. A morte da agente chefe
devia ter sido provocada pela súbita o vio-
lenta impressão recebida ao verificar que na
burra já não estavam os papeis referentes á
mòblltsação.

Apavorado com a sua responsabilidade, o se-
nhor inspector desceu immediatamcnte para
coiumunicar pessoalmente pelo telegrapho ás
autoridades administrativas e judiciarins nia

tão nolavel acontecimento, Um eslafeta que
entrava foi mandado á procura do senhor"niaire" c, como já tivessem soado sele horas,
o próprio senhor inspeclor fechou a ag"iiCi'M,
dii-iigndo-se depois para o 1" andar, onde
encontrou Jiilicta de joelhos junto dos despb-
jos mórtnes da dcsvcnlurnda senhora Benoist,
que lautas vezes fizera ''desesperar",

Ella beijava-a e pedia-lhe perdão e vertia
lagrimas tão sentidas que o senhor inspector
ficou por momentos emocionado.

Não tai'dou, porém, que Jullct.n! se visse
cm face de um funcciónario de alta categoria
que a interrogava como um juiz de instrucção.
Prohibiu-lhe, antes do mnis, que locasse no
cadáver qlíe cila queria deitar decentemente
sobre o leito c pediu-lhe que descesse para
a agencia.

Abi, cila leve que dizer tudo o que sabia.
Ora, Julieta sabia uma cousa, uma cousa que
apresentava di./iculdadcs particulares cm ser
dita; cila não hesitou, no entanto, cm con-
lal-a irinncdlatamente no senhor inspector. logo
que compreliendeu que era esse o seu aever.

—Pode dizer-me em que oceasião subiu a
senhora Benoist. ao quarto pela ullima vez
antes do drama?

—Esta manhã, ás 10 horas, descendo poucos
minutos depois. E depois não mais voltou.

Sabe o que cila foi fazer no seu quarto,
de manhã, ás dez horas?

Buscar dinheiro trocado na burra.
Ehtãò pela manhã, ás dez horas, os pa-

peis de ínõbilisação ainda estavam na burra,
sem o que a senhora Benoist. sc teria ccvta-
mente apercebido do seu desappareeimenlo.

Evidentemente, senhor. Nunca deixava de
VOl'ifical-0, todas as vezes que abria ,0 cofre.
A guarda destes papeis era para ella um en-
cargo que bastante a assustava quando nisso
pensava.Ella lhe tinha falado sobre esse assum-
pio?

Sim, senhor; muitas vezes, principnlmcn-
Ic depois que os jornaes estão cheios de boa-
tosde guerra. "Já que você prestou juramento,
diaia-liic cila, c que em caso dc necessidade
pode scr chamada para me substituir, é bom
que saiba que grave responsabilidade nos in-
cunibe a nós, humildes ngci£_!s dos Con cios,
cm caso de .. -.-. jiü-.a-.-iio."

"Levava-me então para junto da burra u
mostrava-mo os ehveloppfes scllados que con-
sliluiam o que ella denominava o seu ar-r.Vuvo
de niobilisação, E explicava-me que logo
depois do recebimento do tclegramma official
aniíunciando a ínõbilisação, cila devia expe-
dir immcdialameiilc esses enveloppes ro-; sons
destinos; esle no corpo policial, aquelle ao
chefe da estação da estrada dc ferro, aquelle
outro ao guarda das águas e florestas, etc.
Moslrava-me ainda que os sellos estavam in-
tnçtOS c dizia-me que todas as vezes que o
senhor inspector aqui vinha, examinava os
sellos.

E' a verdade, menina! E poderia «nfor-
niar-hic si a senhora Benoist. teve com outras
pessoas esse mesmo assumpto de conversa"

Julgo que não, senhor inspectOrt Entre-
tanto, é possível que ella sc possa ter reCcrido
junto de qualquer amiga á esse responsahili-
dade que a assustava, mas de que também so
orgulhava...

Conhece a palavra que servia á senhora
Benoist para abrir o cofre?

—Sim; "Slépliauie", era o nome da
nclinha, fallccida nn edade dc cinco :m>
meio e cuja saudade nunca a deixava 1Foi ella quem lhe corxmmnican a " n*-
lavra"?

Sim, senhor.
¦— E nunca a repeliu a ninguém, menüia?A ninguém desle. mundo, senhor!li caso ella não lh'o houvesse dito, te -c-fa

descoberto?
--Meu Deus! Ignoro-o, senhor íjispector

E' certo que a senhora Benoist falava frevpaen-
tes vezes da sua netinha; mas, dahi a imaginar
que se servisse do seu nome para abrir it
burra. ..

—E', no contrario, uma cpnsa multo fácil
de imaginar... Diga-me, menina, o.s r.mes
das pessoas que estiveram hoje no aposento
da senhora Benoist; não me refiro ás quaestiveram somente na agencia...

Mas, apenas a amimadeira e eu 1—A que horas chega a arrmnadcira?
A's seis da manhã c fica até ái nove,E pódc garantir-me que não viu nwihontü

outra pessoa r-o aposento da senhora B.-;Poist,
durante todo o éiaí

C€o?i imia.J

ma
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ESPECIALIDADE E M
Leques e objectos para

presentes
seda c tle

algodão

Deposito do alamailo CHA'
ni|lN, do precioso OLHO
DÉ CAMELIA para o cabello
e do finíssimo pó para dentes

MARCA ROSE

Bronzes, moveis dc bambu,
coninas c transparentes, por-
ccllanas, xarâo, brinquedos e
todos os productos da indus-

tria japonezaCarvalho
p. u. 5511 —RIO*******&»» Telep. C. 5511

BWÁ$ZZWJ2IGZSm'maE2l&&

iNTES ARTIFICIAES
®

-Novo System a--
S KBGO

ESPECIALISTA
clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á

natutacs. Segurança a toda a prova.
Commodidadc absoluta

«ua do Carmo 
"/--Canto da Rua Ouvidor

ronuncia
dos dentei

'à unenetír
'¦v-raca Tirarieüies n. 1

Telephone ()<>."> Central
Hoje :

Grandes peixadas.
Ostras Irescas, vatapá e mo

queca á bahiana.
i\niiinliã ao almoço.

Tripas á moda do Porto,
Ano/, á moda dc Braga.

Ao jantar -.

Ravioli.
Leitão e cangica especial.
Restauram, salas

no terraço.
Bebam Aai-üíâja !

e gabinetes

"•'•.. S^SÇ^^s

gy ^wv^ívvy^ A'AK
f t ' Lxp "% - ,v|

A DU EM VIDRO!

ffflllliÜIiÈflO
Ernesto Souza

BRONCHITE
Riiüiiuiiiiio, Asllima,

:;M Tulieituiose pulmonar.
GRANDE TÔNICO

o appeilie e mu a
torça muscuiar.

-A
MARCA Vi'!** REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
llcputaila a 1 • 'lc»ta capital

Autos de luxu para casamentos o passeio*
"""""* escriptorio : =z

Av. Rio Branco, 161-Tcl. 47-1 cenlral
GARAGE U OFFICINAS i

Rua Relação, 16 e ISTel. 2464 central
RIO DE JANEIRO

•p --ttiiS.-y.-isS

VKÁ :'A:.'-3$

El-' •"¦'*¦•¦¦.'-*

feTUNADO * CH t-de Marco. 14

Ouro a 2% a gramma
Ouro dc lei a i$8oo, moeda

2$, platina 6$ a gramma.Ouro
baixo de !p6oo a i$;comprani-
se relógios velhos; á rua Santa
Anna 6, sobrado, officina de
reloioeiro.

ompra-se
-çüalqncr quantidade de |oias velhas

com nu sem pclras, ilo qualquer valor e
:aiitelasilu «Monte ile Sm-corro»; paga-so
bem, na rua(lui)çalvcs Dias n. 117.

, fl. nena m
-' «*¦ Telepliotio 00-t Cenlral

Perolina Esmalte- ü"0''
prepai-ado que adquire o cuiscrva a bel-
iezii da pelle; approvudo pclu Instituto ilo
Bulic7.u, de Paris, premindo na Exposição
tle Milano. Preço i)§0UU. 1'0' IM', ARROZ
PEltOLINA, suave e cmliellczador. Preço
4^000. Uxijam estes picpurinlos, 

' 
venda

cm todas as perlumarias e no deposito
desle <; de outros preparados, á rua Sete
¦Je Setembro n. 209, sobrado.
Vende-se na Camila Grande

SIOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, cm
25 lições.

Pratica por tempo indeter-
minado.

Moldes experimentados e ali-
nhavados.

Acceitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionados.
Aulas de. chapéos. Av. Rio,
Branco i37,4° andar.Odeon á
direita do elevador.

Rheumatismo,syphilis e impurezas
1)0 SANGUE—Cura segura e cfflca"
pelo nfiunado Iloli do Summa Salsado
de Aliredo de Carvailio—Milhares de
íiltestados—A' venda nas boas phar-
macias e drogarias do Rio c dos Us-
tados—Deposito: Alfredo de Carvalho

iC- Primeiro dc Março li. lo

Pintura de cabellos
MME. OLIVEIRA tinge cabellos par-

ticularmcnte, só asenlioras, com llenné.
Aclualmcnlc garante a maior perfeição
no seu trabalho. Duração: (uatro ino/.es.
Complctainentc inoffcnsivo. Preparados
recebidos d,\ Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Teloplione n. 5.800—Central.

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Olíoni n. 34

TêTcphonc Norle 355

insüo Brasileira
Reformada para famílias e

cavalheiros de tratamento, a 20
minutos do centro, bondes a
toda hora. Rua Haddock Lobo
n. 123.
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RUA DO
LOTERIAS E

OUVIDOR
COMMISSÕES =====

AS CASAS QUE MAIS VANTAGENS OFFERECEM AOS SEUS FREGUEZES

**A íBul America1;
Compenhí» do S o"»'»» tío Wída

Sede social.- RUA DO OUVIDOK 8o-RIO DE JANIÜKQ
(Puncclona no prédio Uc sua propriedade)

Relação das Apólices de 101000$ cada unia, contemplada* no
41- sorteio, realisado a 16 dc aj-osto do 1916

PAGAMENTOS WMEDIATOS
-*» -*»** i»

IHT Estas casas não têm filiaes PARAMES SENNA & C.

131VÜSA®

blusas em nanzouck e

A «Águia de Ouro», 169, Ouvidot
expõe á venda o novo sortimento ile

seda, bordadas,
>

que só a «Águia de Ouro», pela .iita •

grande especialidade, p ó d c fornecer
desde a mais simples á mais tina.
Saias «tailleur», modelos muito
tes; a preços dc reclame.

artigo de muito bom gosto, a preços

clcgan-

A Notre Dame de Paris

15 i^S^\

IBWBSDEÍ£ÍSaí,ia
SOCIEÜÂOt RIO GRANÜINSE Dt SORTEIOS

li""CLUB PARISIENSE

Kumoro
7 407

li 413
lll.llHI
l« 088
16.778
17,01)7

I7.8'.I0
lil liSfl
ti .300'li HlTl
'211 r.ltl
Si rtriu
8S.SI0
iO -2Hi»
Í6..I80
Üil !)H7
ÍK 87U
ÍU.73Í
10,80.1

.10.8IH
:i:l OM
B5.605
.'iii.riii
Ü8.79J

eguraJo

.S Paulo
r.ijiini
S I in I.11

li VEM* mm
o m$m

Em todas as mercadorias

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

41, laryo S. Francisco de Paula, <M
Ti loiilione a.SM-Murte

Mli.NU
Amanlm ao almoço:

Siiliiilu ilo Vilella á Ia l'iiimiciere.
Pnpns ,-i valcnciana.
Cangica á bublana.
Chorrascos á g.iuulia.
frango ao Crapudine.

Ao jantar
I.eilâo á minhoto.
Riiviolcs á italiana.
Frango á lisliuela e outras iguarias.

Concerto de duo uvtliara Uas li ás
2-2 horas

Primorosos vinhos.

Motor dentário
Compra-se ou aluga-se um,

sem chicote, assim como uma
cadeira de viagem ou outras,
á rua Aqucducto 148. Santa
Thereza, das 7 ás 10 horas.

CADEIRA
DENTARIA

Compra-se ou aluga-se uma,
assim como um motor sem
chicote, á rua Aqueducto 148,
Santa Thereza, das 7 ás 10 h.

"* "Tendinha íSos Alliados''
ANTIGA Dli LISBOA

' Recentemente reorgánisada
*ob a direcção do pvovecto"Belga" Ignacio Vüii Geem.

Almoço, jantar c ceia.
Aberto dia e noite. Rua Vis-

conde de Maranguape n. 17.

Chapéos (le sol e bengalas
0 mais variado sorlimenlo encontra-
se 11a CASA BARBOSA, praça Tira-
dentes n. 0, juntou Cainisària Pro-

grosso.
N. B. — Nesta cnsa cobrem-se

hapéos e liizcni-se ccmccrlos com
rapidez c pcrleição.

MOVEIS
Alugam-se por preços multo

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

DINHEIRO
Emprcsla-se sobre jóias, roupas, Ia-
zendas, iiioUics e tudo i|uc represen-

le valor

Rua Luiz de Camões n, 60
THLEI>IIÓNeYÒ72 NORTE

[Aberto das 7 horas da
matriiã ãs 7 da noite)

jHjberal & c.

A FIDALGA
Restaürant onde so reuiieiii as melho

res laniilias. Rigorosa escolha feita dia-
riarnciite, em carnes, caças o legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços"(iiodioos.

RUA S. J0SB', 81 - Telep. 4.613 C

Leitão le "0I"
Em 24 de Agosto de 1916

1. ®®mffim Sc c.
Henry & Armando suecessores

CASAFUNDÃOREM 1367

15 - filia Luiz ile Camões kl
ba*.em leilão dos penhores

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

I ú E lã tLa &L 1
As moléstias da pelle, como sejam:

cnipigens, darthros, siiinas, mau-
ch s da pelle, comichõo- 110 corpo,
caspas, curam-so com o SABONETE
AKTI-Í1BHPET1C0.

A'endc-sc na pharmacia Bragan-
tina, rua Uruguayana 11. 105.

FUNDADA EM l»l^
7y \ Capital realisado Rs. 300:0005.000j
T I 

(Antorisadii n ftincclunnr cm imla n Ropubllca)

J llMinueirov BANCO DO C0MMKIU.I0 DE 1'OIITO AI.E-
ÍV -^S CHBa 

BANCO 1'ELOIBSSB

SEDE —PORTO ALEGRE |
Sorteios Mcnsttüs - Contribuição 10$000j

PEÇA..; PRÓS: ECTOS

Rua da Quitanda n. 107- 1? andar
RIO DE JANEIRO

AGENTES — Aeceitam-sc, desde que apresentem
boas referencias e fiança.

tBSBOSBsWm

N i\i\h&cmNe%4
Fabrica dricidademovida " ''''''

S^-f-H 
«í'

«St ^^ , 2^f —

Especialidade em ^&^^S^IWa

de viagem ?P«&»
Venda por atacado ^'^^p^inS1%^e a varejo Í^^^^^S&I

z^l  E^'-'^lf^ll1^-H -
&> y

DE

**

\ts^'
— Una Lavradio n, Ul RIO

Ias para
ostcu-.-.rio
— de —

viajantes

V
JANEIRO —

ADVOGADO- doente, não po-
dendo estar em actividade, accei-
ta dos collegas muito oecupados
e dos novos e menos experientes
trabalhos jurídicos quaesquer a
fazcr,promettendo a máxima dis-
crição, pontualidade e zelo; carta
no «Jornal do Commercio» ao
Dr. X, indicando morada.

Guarda Fiel!!!
Quem precisar um superior COFRE para

guardar seus documentos o valores con-
tra roubo e logo deve ^dirigir-se ao dc-
posito dos COFRES AMERICANOS, onde
encontrará grande stuck, novos e usados,
nacionaes c estrangeiros, dos melhores
liibricuntcs ede diversos tamanhos, dc
100§000 para cima.

Rua Camerino n. 104

Quem paga o pato ?
Quem não compra na nova tabacaria

«Cruzeiro» á rua 13 dc Maio, em baixo
do Hotel Avenida, a qual offcrcce cm
cada maço .de cigarros i, 5, ü, 7 e 0
coupons (vales) c muitas outras vanta-
gens. Completo sortimento de cigarros e
charutos.

-xrae. 3H
Previent son aimahie clicntelle qu'el-
le pari bientót pour Paris et qu'cllo
fera uno grande rcduolion sur Ics
robes de proinenade, de tbeatre,
tailleurs, etc-

HOTEL AVENIDA
Quarto 205 1- andar

aBBBmSBSSB

Pharmacia
Compra-se uma até Siooolfiooo
(oito contos), nesta capital.
Num bairro populoso. Dirigir
cartas a F. A. César.
Mathias Barbosa. E. F. Central

TINTURARIA RIO
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

29 — to8M<M il£a2! Ú® lá — M

Attcndc dc prompto aos chamados pelo TELEPHONE
N. 4.934—Central — para buscar a roupa - GRÁTIS —
c entregar a domicilio, depois ile pago o trabalho. Limpa
a secco e passa, cm um dia o terno por 3§ooo; lava chi-
micamente por 5*|iOOO ; tinge com perfeição. Faz concertos

ESPECIALIDADE EM TRABALHOS — EM ROUPAS DE SENHORAS

102.001
102.002

¦•'| ii.» ll<l

IViiii- Itmliii........ •¦•••
AiikIcinio 1, d>- AniliiiilA...
Aloxanüra Pi l'«i'««~
Prnnelieo ' Uo Alniuidu,..
Prnxoiiu Lopai «i« Honoioi
Anlniii Rutlrlguoí dn H.

CulinnrAoi •••
Anlonio S. ilo 8ou-o...m«
jlllll H, ''.IIIIM.»» 

Cai loi Ai llobiillo  H. Maiinol
li.Aniiiilliiii 8, du .»in»'i'i«. Fniiu,«
Poooloclo T. Wnilinglmi...
Clomontlno A •'« QTlvulta
Ür. Jiiiò Jotqulm 8. Dorgc*.
Juvencio It. de Moura .. .
Dr. ArlIiiJo dói', toai....
llc. Ilnpliili'1 A .•MflglllllüO*
Andró H dc Mollo
Manuel dc A 1'uiliairi). ..
Dr Eugênio 0. <l« Cor*

unalra « INinn. o«|i'i«n..
Dr Jii-ii A.il» t' llmliigiinH
Manoel MImoI tia S.Tavnro*
11.uni • ,i llololliu 1'illlO ..
jo'o Amando Mondo»...
Álvaro dn S. Mondonça
tJllllõCri

Carlos I.. Cattollo Drtnico ¦'IIiuiiiii- William UcMiu...

CI4»dn

Pgrto Caclinolro
K-iiii.-iVi Munool Mora*»
IIiiIiIii
lim Pardo
Iluliia

In 1'lnh.il

Nova Vmk
Acarupo

lliinMÚ
Culim-ira
IIOlIl Um í/mitii
Aniaiiigy
Miiicló

llecirn
Manaus
llltAua
Cralo
Bolim

Caxias

Kdj.lo
R-pliii') •iiiiito
III» i|i) JlH|i:|ru
Bahia
Um Orando do ,
Dahla

,S I'U1|||<
8, Pauli-
8, PaillO
8. Pauli)
8. Paulo
Kstiidui Unidos
Onrt
Caidlal Federal
linliiii
Min Ci.indo do
Minai Goraes
Pornumliuco
Alagoas

Sul

Pornamliuco
Aiiuizun.it
lliiliia
toará < ».-
Pará

Mar.inhilo
Capllul Federal
Riodo JanoiioRlbolrüo dú« Lages

Na- sui cursaos oilrnngolras roram iiirloadai dou apollepi, do acconlo com
r\|-o toloRrapliico, ;»síim o tolnl das opollcos conlomidiiiia» no -II •sorteio 6 do an,
n valor lotai de :IK0 tos do réii. ai» o*lodala rcallsuii u «Sul omorka* -il
sorteios da apólices da lo:uuo$ooo o Io das da 5:uoò$íwo, olovando-so aclualmonto
o numoro lotai doapallcos sorloatlas u t.77.*v un valor do 10 U2o:oooSauo, ?ciii!o
((.iriiniidas aos seus possuidores todas as vaillngoni c regalias, per liillcciiiicnto,
jubroviveucin, cie, som maior despesa.

ÍUNDOS DE GARANTIA

PAGAMENTOS JA'FEITOS ACS SEGURADOS
EIV121 ANNOS DE EXISTÊNCIA

45 MI'» COnTOS Hfí REIS
Peca prospectos na sede social da -SUL AMERICA»

A' lill A tí-i UmtfiíTJÍl^ SOI

CAMPESTRE
RUA UOS OURIVES 37

Teleph. 3.666 Norte
Unia--'--'! -ío -•¦ 3-;¦:¦ 3r,a :

Tripas á moda do Porto.
Cabrito com a ira/, do forno!
Cangtquinha com leite de

coco.
ilo janta*1 :

Perna de vitella assada... c
muitas outras iguarias.

Todo, os dias ostras cruas!..
Canja e papas.
Boas peixadas!,.

Preços cio Gos4E5*3*>e

adquirida ou hereditária nm todas as
manifestações. Itlieunuüisino, Kczc-
ma.-, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares o ósseas, Dores de cabeça 110-
clurnas, et", o todas doenças rcsul-
tantos de impurezas do sangue,
curam-se infallivelmcnte com o

Único que com ura só frasco faz dcsappni-ccer qualquer manifestação. Uma
colher após as roleiçõos. Em todas as pliarmacias.

il
CAPE' SANTA KiTA

RUA DO ACkB: IN. Si
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.216 NORTE

Mobiliário completo
Família de tratamento, estrangeira,

que se retira, voiid*, purcclladanientc ou
em cuiijunlo, o inubilicrio eoroplelò do
nua ca-,-1, iluiile trens de cozinha ala os
[apeles da sala; os moveis são todos
'toiiiplelumenlc novos. Ver e tratar na
rua do Ilezcndo liil. daH lOíii 10.

nAVEN M
Ü maior e mais Importante tio
Brasil. Occupíindo n melhor si-

tuiicão tia

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos
Preqtienein nniiunl de 20.000 clien-
ás. Diária completa, a partir de

10SOOO.
End. Teleg. - AVENIDA

MO DE JANÜIHO

A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-
ta pela Faculdade do Medicina do Itin
de Janeiro, com longa pratica. Tralia-
lhos (»arantidos. Consultas diariamente
Consultório, rua da Quiliinda n. -18

Mme. André
Átelier de costura. Fazem-

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

Rua da Carioca n. 433 2' an-
dar. Rio dc Janeiro.

LOTERIA
DE

üoGarantida pelo governo
estado

iõtisiM IA
Companiilo tio Lotarias Nacíonaei

do F.rasll

bxtrncçdcs publicus, sob n iisrnn-
snçiio dn governo fedci-al, ás 2 1|2 c
nos s.-ibliailos ás .1 horas; á nia

Visconde ile Ilaborahy n. 4õ

AMANHA
A's ; horas

;oo —

| ff 8: j I

Illifib

da ti

li

rde

ÍJ!
Por 8SÜU0, em décimos

Os pedidos de bilhetes do inic-
rior devem ser aconipiiiilindos ilo
mais €100 réis para o porte tio Cor-
rcio e dirigidos aos agentes tíc-aes
Nazarelb & C, rua do Ouvidor
n. 91, caixa n. 817. Teleg. LUS-
VEL e nn casa F. Guiniurncs, Ho-
sario, 71, esquina do beco das Cnn-
cellas, caixa do Correio n. J.'J7'3.

í n cimenta imh
para nu alisai-ac do hguas¦V"l*H.Iii N. MURISIitil ^5 COMP,

Praia do Üajií n. 08. — Telep. Villa 199.
Fabrica de vi..as ocas de cimento ar-

niadii, verbas, lugcoüis para divisões,
muis leves e eciin»niicas dc que qual-
quer oulro artigo similar.

Vigas-madrcs massiças e poslcs para
cercas.

i 'i

Manteigas finas
analysadas, mat cas dc inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp.. deposi-
taria dc importantes fabricau-
tes do Estado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, i~.\. Tele-
phone 3oo6. '¦»

™»t para ucriplmifiiuOil
Vendem-se 120 metros cor-

ridos de optimas divisões, en-
vidraçadas. Preço de oceasião.
Rua do Ouvidor n. 9*.

Papeis pintados
Moderna eollccção desde ^400

a peça e guarniçào desde 2$ooo.
Só na conhecida Casa Bran-

dão á rua Assembléa 87, pro-
ximo á Avenida.

Terça-leira, 22 do corrente

Por i$8oo

Bilhetes á venda em todas
casas lotericas.

as

myt^ mmm?ài
AJIAKHÃ - 10 de agosto- AMANHÃ

A's -1 horas cm pon'o

Coficerto Lviiia §atei!o
Grande orchestru sob a regência dos

2b-K!<ir»3 Alberto Ncpaiiiüccno c Fran-
etaco Braga.

P110GRAMMA

i—A Gruta ile Fincai (orchestra) Men-
delson. 2—Condor a) Vampc folgare e
ti) Mon dugo Odalóa, G. Guines. 0—Arte-
mis(aiia) dn Hestiu, A Nepomuceno.
Canln, ,Sra. Lj-dia Salgado-La Vestale
(ter che invoca cou lerroie). Canto Sra.
Lydia Salgado. 5—Jupjrn a) Migrante
inovciue o li) Ódio eterno, 1-'. Druga. 0-
Béjó Siiiuloit (instrumentos de nico) II.
Osivald. 7—(tainha, do Sabá. Ch, Gou-
nod. Canto, Lydia Salgado. 8—Cavai-
gadu iIjs Waikyrias, It. nagiisr, orches-
Ira.

Oó bilhetes
Napoleüs

S vf!).: casa *.rlliur

Cabaret Restauram do

31, UUA CiIILE, 31

Grande inauguração!
ahhado, 19 do corrente
Altrahenles canções pela « troupe i de

gentis cançonotislas sob a direcção da

graciosa chantouse française

Jaoe^yrtiss
A nova direcção ollercco aos seus sn-

t-ioa e convidados verdadeiras surpresas

os -sua de umn bem aliiEô» orebeatra.

P^g,ik^E
CYCLO TIIBATUAL BRASlLEIllO

Companhia VITALE

Décima recita de assignatura

A's 8 3/-1 da noite
O grande o retumbante successo dos

theatros europeus
Opcrela de Aiilony Maas, musica do

maestro Henry llirt-liniann

VITA GAIA
Completamente nova para o Rio

1} de Janeiro,
Irmã, PINA GIOANA; Narciso Du-

bleuil, ÍTALO BBHTINI.
A acrão passa-se em Paris, aclua-

lidado.
Amanhã — VITA GAIA, Domingo,

$ grandiosa o matinée ».
8:.

CABARET RESTAÜRANT DO

Club dos Políticos

Manicura c massagens nianuaes e
clectiicus por professor diplomado che-
gado da Europa. Una São Jo:-i'; n. 29, 1»
andar. Telephone -2.t):j8 Contrai.

THEATRO

cnoem-se
ratissimos:
s Dias 37

Valentim
foias n preços

rua Ooiiçii

Joalheria
1'elepboiie n, PI14

m

Cenlral

Carso tio P.reparafüSPiofl
JVl e nsalidade 25$ O OO

• Diurno e noctnrno. Corpo
docente: Professores do Pedro
II-Materiaavulsa 10S000. Rua
Sete de §etembroc 2' andares.

101,

Faz vestidos por qualquer figurino, con.
toda a perlcição e rapidez, preços baia-
tis.simos, run Gonçalves Dias n. 37, so<
brado, enlradii pela Joalheria Valcilíllll,
1'olepliiine n. 991 ''entrai.

NA UUA DO PASSEIO 78

O mais chie e concorrido salão de concertos do Rio
Concert-chaiitant ós 2-i- horas cm ponto, todas as noite-, sob a direcção do ap-

plaudido cabaretier FRANCO MAGLIANI

A NENETTE, chanteuse mignonne—FLORY, italo-fran-
ceza— PURA JENELTY, estrella hespaiihola—GIOCONDA,
italo-argentina—LA BELLA PORTENA, eouplelista— LA
MILAGRITA, bailes orientaes
LITO, cantora creola-JENNlE

— LA BELLA CONSUE
LESSY, cliaiiteuse apache.

Successo da orchestra bohemia do professor PICKMANN.
Amanhã, sabbado, estréade LA BELLA TORCAZ1TA,

cantante internacional, chegada de Buenos Aires.
No dia 23, grandiosa estréa de THEO-DOHAH, lyrica

franceza.
N. B.-Toü-.s

Molina.
os artistas são contratados pelos agentes exclusivos Pgrisi é

ARTS.. BLBGANCIA, BELLE/A.,., MUSICA, ÍLORBS.

Theatro Carios Gomss
Grande coinpnnhin de sessões, do

Eden-Thcatro, de Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

HOJE HOJE
Dous ospectaculos sensacionaos

Duas sessões, ás 7 3/i e 03/4
Grandiosa liomenagom á COLÔNIA

PORTUGUEZA, na pessoa do illiisln:
embaixador de Portugal, Dr. DUARTE
LEITE, que se digna honrar, o espe-
ctaculo com a sua presença.

1« e 2" reprcscntiiçâos da interes-
santo rovista-fantasia, de costumes
porluguozas, em dou- netos, original
de CARLOS LHAL e AVHI.INO de
SOUZA, musica dus miiestros T110-
.MAZ DEL-NEGRO o LUZJUWOIl

A seguir—DOMIHO'.
í'"!-*:r.r.v£;;'.-.r;v..^-.:v.!í?

APOLLO
Companhia do Polythcama de Lisboa

-Sexta-feira, 18--
A's 8 3/.i

ESPECTACULO COMPLETO
Grande festival du actriz 51ERCEDES

VILLA
A farça cm tres aclos

0 ALFERES 8A FLAUTA
Symphonia da opera — 0 GUARANY,

pela banda do Corpo do Donibciriis, sob
a í-egencia do mao-tro ALDEHTIMO PI-
MIÍN'1'IÍL.

Grandioso intermédio, cm que tomam
parte os principaes arlislas autuahiiento
nesta capital. Ciando concerto de mu-
>i'.-a clássica pela bam.la do Corpo de
bombeiros.

A beneficiada agradece ao Kxm. Sr.
comiiiaiidanto do Corpo do Bombeiros,
aos seus collegas e no respeitável mi-blico a sua valiosa eoadjuvação.

Amanhã, sabbado—Primeiras represen-
tações da revista — ISS i FOI ICMPO
ü quadro-ALMA POKTÜGUEZA.

O exi'.o de

Companhia ALLXAMIIti: AZEVEDO

RECREIO
«TOURiSffEs

jCremilda (.'Oliveira
fei fiú !J1 Èí W Í8 1»<HJJ AbUIA

.\'s 7 3/J o o:;, i

Notável trabalho no papel de Ci!-
berta por

Cremilda *l-4BlswEÍs*a
Mobiliário da Marcenaria Uiasüoira.

Dominco, erandiosa « inali-i

h

A seguir - A T1ÇA0ZIX1I0, par«i
K!|iín da liclri?, .Illdillidn Mello- Prur'
tngomstil, CHEMILÜA ü'OLlVi:.'bA —
Enorme êxito !


