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Om plano oue falhou
(0 que me contou D. Ramon dei Valle Inclan)

"Um austríaco no »hrono de Haspanha e de Portugal - Duas abdicaçõesde pretendentes - A liberação de Gibraltar -- D. Jayme
ae Bourbon seqüestrado

O plano eslravagonle t|iic mo conlnu Don
Itimimi dei Valle Inclan, o illustrc aulor deFcminus. de Souclus du lu guerra civil <•
de Lampara maravilhosa, é um desses ma-
cliiavellsníos concebidos pelo Allemanlia e
oue, ciiino todos os planos- deiiiasladamentc
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li. Ramon dei Valle Inclan
preparados, falba por um nada
que licsarrauja t<*-da a scien-

lógicos e bem
llll IgiYifieante.
tifica combinação.

Si o plano allemão, de Impor um rei aus-iriaeo á Hespanha e a Portugal, tivesse ido
.avante, o mundo teria acceilo o fait accom-
pu, os pbilosophos teriam bordado theorias,explicando as razões infalliveis que deter-minaram o facto histórico, que, segundo ei-les, era fatal c lógico, e só de cem em cemannos appareceria um outro erudito que pro-testaria conlra a malfadada substituição dy-mnastica, teria foros de sábio e entraria,
como conseqüência dos seus estudos, cmnina gloriosa academia... A terra continua-ria rodando e o drama pcninsular que pre-meditava a Allemanlia dc 1011 seria eonsi-derado como naturalissimo.

Mas, como o plano falhou, são necessa-rias mil explicações e a attenção do leitor
para comprchender este enredo complicado.

• #»
Dou Ramon dei Valle Inclan é, não só oescriptor que mais influiu no cslylo da sua

geração, mas também eathedratico de eslhe-tica da Academia de Bellas Artes e um bis-toriador sagaz, que tem o grande visão dosacontecimentos e a presciencia dos phono-menos sociaes que dahi resultam.
O governo francez convidou oíficialmcnte.

o Dou Ramon dei Valle Inclan a vi.ilor afrente das batalhas e, ncste momento, o es-eriplor está nas trincheiras de Verdun, de-pois de ler percorrido os logarcs, quasi san-los, de Yprcs, de Champagne, dc Reims, e deter voado num acroplano sobro as linhasallemãs da Alsacla. deixando cair do aliodo seu alado observatório uni cento de bl-Jbetes de visita, que terão dado. aos allemães
que os leram, uma idéa da bravura o daironia Ia li na.

Os bilhetes levavam impressos os seguiu-
tes dizeres:"Dou Ramon dei Valle Inclan

Cãlhcdralico dc esthelica"
Don Ramon foi das primeiras pessoas quoUie visitaram quando cheguei a Mad.-id.
No meu quarto do hotel de Roma, o illus-

|re professor falou-me desle plano allemão
lio decurso da sua interessante eoiiver*a, á
qual assistiam os meus queridos amigos
Luis Bello, secretario da redacção do Ei Im-
parcial, e Salvador Bartologri, o grande pin-Ior decorativo, qtia herdou do seu antepôs-
sado, o celebre gravador Bartologri, do so-
culo XVIII. um perfeito e suhtil lalento.

Valle Inclan é fran:amenl.e ant.i-neulral.
Entende que llcspanha devia entrar na iula,ao lado dos alliados. \ altitude portugueza,lúcida o intelligente, indica o caminho quedeveria seguir Hospanlm, si não quizer ficarreduzida a uma situação secundaria na«insula.

A guerra europeu, apezar da sua complcxi-
dade, resume-se — na opinião do Valle In-
clan — ao Mediterrâneo, e é nos Balkans
que eslá o nó gordio; mais que em Verdun
ou em Paris.

Os allemães querem dominar esse mar,
de que necessitam, para traficarem directa-
mente com o Oriente. A Inglaterra prefere
conservar o prestigio no Atlântico, quo já
domina. llcspanha, que eslá no extremo
limite mediterrâneo, mas que é também
allanlica, deveria participar na guerra, tanto
mais que Valle Inclan prevê a futura or-
ganisação do grande bloco laliuo-inedilerra-
neo, composto da Grécia, da Italia, da IIcõ-
panba, dc Portugal c da França, como ca-
pitai pensante.

Mas, chegando a esle ponto, o escriptor
exclamou: "e os alleiiiãcs comprebendorom
dc lal maneira esta necessidade da eonfe-
deração, que já tinham premeditado o ar-
í-anjo desse llloco mediterrâneo sob a tutella
germânica".

IC começou, então, a explicar o curioso e
complicado plano allemão. que depois meroi confirmado por vários políticos, alguns
arlislas e um representante consular fran-

.'íz. Mr. De Sorgites, que -— por certo —
fez um longo rolalo do "complot" para o
seu paiz, que poz á minha disposição o do
qual me ajudo para melhor explicar a dis-
si rincão demasiado rápida c complicada dc
Ramon dei Valle Inclan.

Mas, vamos por partes:
» » •

T.uiz X!V, ao consentir qne seu ncio, Fili-
pe de Aii.ion, acceilasse o throno de Ilespa-
iiliii. pronunciou a celebre phrase: "II n'y
n oi ns de Pyrinêes"!

lisía phrase queria dizer que os Bourbon?,
da llcspanha, poderiam pensar na felicidade
de seu novo, mas qne não deveriam esque-
cer a sua origem franceza. Nada íc oppu-
nha.a um constante entendimento. As duas
nações eram irmãs de raça e filhas (no

pe-

da civilisação c da fé) da
e du Roma linniortal dos

ponto dc vista
Roma imperial
catholieos.

Um neto de D. Luiz França no throno
hespanhol só poderia fortificar os laços deestima entre os dous paizes e constituir um
grande faelor do paz europeu. Mas a (ler-
mania, eterna inimiga da civilisação latina,oppoz immedialameiile- um candidato aus-
Iriaeo ao Bourbon, o assim se produziu a
guerra da Suecessão de Hespanha, que ter-minou pelo Iriiiinplio dc Filipe dWnjou, lc-
gitinio herdeiro do fallccido rei Carlos II.Cento e sessenta annos mais tarde, a Ger-mania recomeçou o seu projecto de deitara mao á Hespanha. A candidatura de umlozeuzollerii falhou, mas trouxe a guerra0 eom a França, que coinprelieiidcra o

c opptizcra o seu veto.
a Allemanha e tenaz c. depois da

ram qcu o pretendente fraudara odera eom o actual rei dc Hespanha.
so onten-

O plauo

de
perigo

Mas
ctoriu,
annos,

vi-
preparou, durante mais dc quarentauma campanha que deveria ser deexteriiiinaçâo, pcrmittludo-llio esmagar a

França para sempre. No seu plano entravao obter a collaboração e a cumplicidade deHespanha, c, por isso, o imperador Guilher-nie 11 multiplicou as nmabilidadcs c as pro-mossas. Depois, vendo que não havia ma-ueira dc se arranjar eom o Bourbon, quereina em Madrid, que, para mais, sc ligara
a uma priiiceza de Inglaterra, e, como Iam-bem não se entendeu com o outro Bourbon,
Don Jaime, rival dc Affonso XIII, lembrou-
se de collocar uo throno dc Hespanha c dePortugal um austríaco.

Aqui é necessária uma explicação paraentendimento do que seguirá. O rei For-liando VII, não tendo filhos varões, aboliu
a lei salica c fez proclamar sua filha, D. Isa-
bel, como herdeira do throno. Conformeesla lei, deveria ler tido por suceessor o seu
irmão, D. Carlos, e, na sua falta, o irmão
mais novo, D. Francisco dc Padua. Uma
parle do povo hespanhol recusou reconhe-cer I). Isabel como rainha. Um "poderoío
parlido se formou para sustentar os direitosde D. Carlos, e rebentou uma guerra civil.
O casamento da rainha D. Isabel eom seu
primo D. Francisco de Assis, filho do
D. Francisco ile Paula, parece ter lido porfim preparar, para um fuluro mais ou me-nos remoto, uma fusão, que daria aos dc-
seendentes o Oifracter de legitimidade quefoi e é ainda hoje recusado a D. Affonso
XIII pelo partido earlista.

— Continuemos o enredo: Don Jaime fi-
cou celibatariò. A descendência varonil cm
linha direita do primeiro irmão do rei Fer-liando extingue-se com elle, c a suecessão
pertence, segundo os princípios carlistas, ad
descendente em linha direita do outro irmão
do mesmo rei, isto é, a Affonso XIII.

A situação do actual rei, com respeito ao
pretendente legitlmista D. Jaime, é a mes-
ma do conde de Paris e do conde de
Cbambord.

Mas, o que é seguro c certo é que os dous
primos, apezar de rivaes, eslão de accordo.
Já manifestaram publicamente a cordiali-
dade das relações, em 1914, por occasiâo da
morte gloriosa do irmão da rainha, e, enlre

província do Oran, a
sc poria do lado do

allemão loriiava-se, nesse momento, simplese complicado no mesmo tempo.
Ao fim de quatro ou cinco semanas de

guerra, Guilherme II tomava Paris c impir-iiha uma paz humilhante A Fiança, e, a par-lir desse momento, só tinha deante de si aInglaterra por mar c a Rússia por terra.
j.'iu exercito auslro-alleináo, conunandado

pelo arehiduque Eugênio, atravessava aFrança e penetrava em Hespanha. Não vi-nha como inimigo, mas necorrendo ao grito desoecorro que lançariam os partidários do
.lovcn austríaco, que seria rei legitimo pelaabdicação voluntária ou forçada de D. Jaime.O arehiduque Eugênio tomaria o titulo deregente do reino e a guerra du suecessão
recomeçaria, si houvesse opposição, mas cou-lava-se que á força de ouro c de uma or-
gani ação maravilhosa, que existia em lies-
ponha e que foi depois útilisada pelos alie-mães para oulros fins, e, sobretudo, jun-tando a liberação dc Gibraltar o a ccdcnciade Marrocos ij dn
maioria da nação
novo rei.

Havia também Portugal, onde exisle um
partido legitlmista de quo ú rei D. Miguel.
Buscar-se-ia fazel-ò abdicar no filho c queesle renunciasse, por sua vez, aos seus di-reitos na pessoa do filho do arehiduque
Eugênio. O novo rei ficava sendo, ao mesmotempo, rei de Hespanha e rei de Portugal.
Um dualismo ibérico, á maneira do dualis-mo austro-liuiigaro.

O exercito austi-o-alleinão, uma vez queo novo rei estivesse proclamado em Madrideu. Affonso destlironado, marcharia sobreGibraltar, que seria tomada rapidamente,
pois não é seriamente fortificada pelo ladode terra.

O imperador Guilherme, senhor dc Gibrnl-tar, dava o golpe de moda a Inglaterra cenviava uma parte do exercito até Lisboa,
onde obrigaria o povo a acceitar o mesmo'•ei austríaco.

Os allemães contavam com os légltimlstás
porjfoaguezes, que formariam a razão de serda idéa, e eom a totalidade dos monarebi-
cos ou dos descontentes, que, á falta dcD. Manoel, acceilariain qualquer rei, cpin a
condk-ão (lo ísdue. a Republica dcsappa.-eecsse
de Portuital. . . ,

Este plano maravilhoso falhou por duas
razões esseneiaes: A primeira, é um inci-
denle sem importância — ã batalha de
Marnc... O outro ó a recusa de D. Jaime
de abdicar, como lhe pedia a sua família
de Vieniia c o apocalíptico Vasquez Mella.
A Allemanha teve de retroceder do Mame,
cm vez de seguir para o sul, e, quatito a
D. Jaime, não quiz renegar a lei dc süéccsi*
são e os princípios dc que clle ó represen-
tanto e herdeiro.

Em vez de acudir aos desejos de Vienna
foi para França ajudar a tratar dos feridos
frflucezes.

A raiva foi tão grande na corto austríaca
e a decepção tão enorme em Berlim, queD. Jaime foi seqüestrado em Frosdorf, onde

O esomgklosissiniQ
fâ

negocio de Santa Cruz
••

De como se destróe uma das fantásticas
compensações da Light
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A nossa gravura representa um dos mo-
tores adquiridos pela Prefeitura para o Ma-
tadouro dc Santa Cruz. São clles do lypo
3k.,4S de 120 eavallos, gastando dc óleo
combustível, com uma carga, '210 grammas;
3t4 dc carga, 220; 1|2 carga, 215, o 1(4 dc
c$rga, 3D0 grammas, com a tolerância de
ntais 10 "|°, conformo a qualidade dc óleo
empregado (10.000 calorias por kg.).
pães indicações sc referem ao cavallo hora

eifectivo. Um Uilowatt-hora consome, sendo
ótrendimeiito do gerador de 00 "j", 73G volt*.,
em plena carga do motor Diesal, dc omlo
gasta 320 grammas de oleo. O preço do

oleo, em tempo normal, era dc 80 réis, sen-
do hoje de 200 réis. Assim, um kiloivatt-
hora, que em tempo normal custa 2(1 reis,
fica hoje por 64 réis. Si o molor funecio-
nar eom meia carga — o que raramente
succcdc — o gasto por kw.-hora é de
84 réis.

Como sc vè, custará ainda mais barato que
o preço da Light! Mas isso não influo no
espirito do Sr. Sodré, assim como as de-.-
Ilesas feitas cora acquisição dos motores c
seus acccsscrios, montagem, ele. A Piefci-
tura tem muito dinheiro e os seus cofres po-ilem liem supportar toda a sorle dc dispa-
rates dos seus administradores...

Benemenencia da
cartomancia

A entrevista de nosso enviado especial Leal da Câmara, com D. IÇamon
dei Valle Inclan

pareiithesis, eu tive pessoalmente algumas
razões para me aperceber dessa cordialida-
dc entro D. Jaime c D. Affonso, quando lia
uns tres annos tive um dia occasiâo dc
falar, om Paris, com o pretendente ao thro-
no de Hespanha, numa "soirée" cm que o
príncipe teve a amabllidadc de querer ser-
me apresentado. Lembro-me que D. Jaime
me falou bastante bem de D. Affonso, ao
mesmo tempo que disse as ultimas de D. Ma-
nocl de Bragança.

Mas, voltando ao fio da complicada mea-
da, devo fazer notar quo a consolidação dos
Bourbous no throno de Hespanha não con-
vinha á Allemanha. Si D. Jaime tivesse
mostrado, polo monos, um certo ódio á Fran-
ça, ainda talvez que as suas pretenções ao
throno fossem apoiadas pela Allemanha, mas
Berlim percebeu que D. Jaime, coronel do
Exercito russo, não iria por este caminho e,
então, quizeram usar do uin estratagema o
obrigar o pretendeu le hespanhol a abdicar
em nome dos interesses superiores da fami-
lia o da causa earlista. Era a velha historia
do eoiidemnado ú morte por persuasão.

E esle estratagema era baseado no seguiu-
te: D. Jaime tem uma irmã chamada dona
Branca, casada com o arehiduque d'Aus-
Iria, Eugênio Salvador. Deste casamento na-
sceu um filho. E' neste sobrinho que D. Jai-
me deveria abdicar, visto não ter desceu,
dentes directos.

Esto raciocínio pcecava pela base, pois, si
D. Jaime, como todo o pretendente ou rol,
tem o direito de abdicar quando queiro, não
pódc escolher comludo o seu descendente,
violando a lei orgânica. A lei salica, que é
a razão de ser do carlismo, não indica o
sobrinho de D. Jaime, mas o seu primo Af-
fonso.

Dadas estas considerações que faziam ver
a gravidade para a Allemanha na existência
real de D. Affonso XIII, pensaram desthro-
nal-o e substiuil-o por um arehiduque d\\us-
Iria. Fez-se uma ultima pressão sobro D. Jai-
me, por intermédio de sua família e do
chefe do seu partido, o deputado e orador
Vasquez Mella, que estava seduzido, como
mystico que é, pelo messianismo prussiano.

Vasquez Mella c grande numero de corlis-
tas revollaram-se contra D. Jaime, determi-
tiando o que se chamou o escândalo car-
lista, e a maior parte dos membros do par-
tido legitimista hespanhol deixou-se levar 1

está preso até ao fim da guerra, apezar de
que o imperador Francisco Josó lhe dera a
sua palavra de que poderia entrar e sair do
Império como lhe aprouvesse.

O earlista Francisco Melgar, amigo do
D. Jaime e antigo secretario particular de
D. Carlos, denunciou esla traição austríaca
num opusculo editado pela livraria parisieu-
se de Blond-Gay, e ua qual dá largos dela-
lhes sobre a maneira como D. Jaime foi
seqüestrado.

Estas explicações lançam uma certa
sobre as pretenções ibéricas forjadas ba

luz
a n-

nos pela "camarilha" do rei do Hespanha.
D. Affonso XIII conhecia o "complot"

que so tramava contra clle e o plano de uni-
ficação ibérica que a Allemanha premedi-
tava sob o sceplro dc um austríaco.

A maneira mais pratica de se defender
dcslcs ameaçadores projectos seria procla-niar-se imperador da Ibéria antes do desen-
volvimento do plano allemão c inclinar esta
nova força para os lados da Inglaterra, que
protegeria c se serviria da nova força poli-
tica o militar.

Esle grandioso projecto, contrariado pelo
outro idêntico, qnc tinham os allemães, era
iiiexequivel pelas razões que já expliquei em
outro artigo.

A entrada dc Portugal na guerra dei lou
ao chão as ultimas illusões, e o certo é que,
no momento presente, todo o plano alie-
mão falhou.

D. Affonso XIII continua reinando cm Ma-
diid o q Dr. Bernardino Machado ó ainda o
presidente eleito da Republica Portugueza...

ÜVno posso falar das cartomantes, porque
conheço um caso, pelo menos, de effeito be-
nefieo de uma dessas pitonizas.

Um joven casal, que se compuzera sob os
mais promissores auspícios de paz e fc.lici-
dade, começou a ver sua união afrouxar aos
poucos. Elle sentava-se ti mesa do almoço,
dc. máo humor c freqüentemente, não voltava
pura jantar. Ella, vendo fugir-lhe a compa-
nhia, c, com a companhia, o amor tio ma-
rido, foi consultar uma cartomante e pedir-
lhe conselho.

Depois de expor minuciosamente o seu
caso á adivinha, esta deitou as cartas, leu
o destino da consulente e disse:

Vejo na sua frente nm fuluro um pou-
co inquietanle, mas está nas suas mãos evi-
tal-o, si quizer seguir a minha prescripção.

Qual é? — perguntou, anciosamenle, o
moça.

E' a seguinte: tome um pedaço da filei
de vacca, faça uma rodela do tamanho da
palma da mão e. da grassara de um dedo,
tire-lhe todas as pclliculas e carlilagens,
corte ao meio uma cebola e esfregue-lhe os
dous lados, tempere-o com sal refinado, c.n-
sope-o em manteiga derretida c ponha-o a
passar na grelha, sobre brazas vivas, pronun-
ciando tres vezes, em voz baixa, a palavra:
abracadahrá. Depois o aolloqne cm nm pra-
to, rodeado de batatas escolhidas, feitas em
manteiga e polvilhadas de sal, e dè ao seu
marido ao almoço, durante ires dias se-
giiidos.

A consulente seguiu a prescripção da bru-
xa e ao quarto dia já estava reconquistado
inteiramente o seu marido, cjuc recuperou o
bom humor e abandonou o iwío habito dc
jantar fora c voltar tarde para casa.

R. I
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Cândido Gost a
A demonstração do amanhã

na praia de Botafogo
A demonstração experimental dos vários sal-

va-vidas c apparelhos fluctiiantcs, de invenção
do nosso patrício Sr. Cândido Costa, está mar-
cada para amanhã, ás 14 horas, na bahia de
Botafogo, e o seu produeto reverterá em bene-
ficio dos pobres soecorridos pelos vicentinos
das freguezias da Gloria e da Lagoa.

Entre Os apparelhos a serem demonstrados,

**•*—

PÍLULAS gUg
distribuem a

meirte

LEAL DA CÂMARA

nosso proüieoia eco=
noniico-fiiiaüceiro

LISBOA, 19 (A. A.) — Os jornaes oc-
cupam-se da ultima reunião ministerial do
governo brasileiro, salientando a boa orion-
lação que so está dando abi ao problema
economico-financelro, quo só pôde reflectir

pela palavra eloqüente de Mella « .i-v,*;;...- ¦ ; et>< favor do bom nome do Brasil.

Andam por ahi a envenenar
as creanças

Nestes últimos dias andaram a jogar para
doutro das casas, pelos jardins ou pelas ja-
nellas, um pequeno envoluero de papel con-
tendo uma pequena porção de pílulas c um
folheto de propaganda. Tratava-se de umas
pílulas que o prospecto dizia serem anti-bi-

liosas, fabricadas nos
Estados Unidos.

Noutra terra, o indi-
viduo ou a empresa
encarregados de seme-
lliante modo de propa-
ganda, teriam sido
chamados á ordem.
Aqui, porém, a distri-
buição das taes pilu-
Ias continuou, produ-
zindo o que era dc es-
perar — o envenena-
mento cm diversas
creanças.

Uma creança acha-
va aquelle saquinho
dc papel, eom as pilu-
Ias prateadas, á some-
Ihança de confeitos, e
não demorava em as
comer, para logo de-
pois sentir os sympto-
mas do envenenamen-
to.Só na Fabrica, dous
casos foram registados
honlem. Um foi na
rua Santo Henrique,

sendo viclima o menor Felix, de oito annos.
Esso foi soçcorrido na pbarmacia Santos, á
rua Condo dc Bomfim, estando salvo de
maior perigo. Outro foi na casa n. 10 da
ruas Desembargador Isi.dro, sendo viclima o
menor A lutar, filho./Io Si-. Arthur Fonseca.
Soecorreu-o o Dr. Quartim Pinto, que o
salvou.

As pilulas, tão imprudentemente atiradas
assim nas casas de'família, foram anaiysa-
das, ficando' provada a existência dc uma
oose dc strycliiilna.'•'' -

O caso foi levado á polida, para cs do-
vidos effcitos..
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O menino Aimar

O "cruzeiro fluctuatde"
figuram o dreadnought "S. Paulo", em mi-
niatura, que, completamente carregado, e cheio
d'agua, por effeito de uni rombo á pro-i, não
so submerge. O vapor "Grão-Pará", cm mi-
niatura, que será .-lecionado pela heliiíe de uma
só palheta. O cofre do ferro, para jóias, que,
cheio iPagua, e eom uin peso de 500 grammas,
não se afunda, por effeito de apparelhos in-
ternos, que o fazem fluctuar, não havendo,
entretanto, ncjlo a menor câmara do ar. O
salva-vida"Amazonas",que evita a asphixia por
submorsão e com o qual se aprende a nadar, sem
mestre. A "cadeira de embalo", flucluante,
salva-vida, para sei* usada em viagens flu-
viaes. O salva-vida "Pernambuco", fôrma syn-
thetica, para ser usado a bordo dos navios,
posando apenas (!0() grammas, a inalcri i flu-
ctuante que nelle se contém e podendo sus-
tentar uma pessoa sobre água, que pese alé
100 kilos. A "maia postal", fluetuante, salva-
vida, para uso dos correios marítimos. Cru-
zeiro fluetuante, em que so lè a inscripção"Paxl", para ser lançado em pleno oceano,
depois dc uma cerimonia religiosa. Esse "Cru-
zeiro" é offerecido a A NOITE.

a GUEnnÁ
3s ItaSl&ios abrosa

Trtesto
NA FRENTE ITALO-AUSTRIACA _

Comiminicado ilal.nuo
LONDRES, 19 (A NOITE) ~ Resumo do

communleado do generalisalmo Cadornu, pu-bllctlllo om Roma hoje dc mauli.i:" RotliassámoB, cerca do 1'oslnu o em Sea-tolari vários .contra-ataques, vigorosos douaustríacos,
A anilharia Inimiga eslá bombardeando as

povoaçõea dos vallos do Adige c do Posina,Respondemos, bombardeando actlvamonlo aestação do Sllllan o fazendo paralysar ostrens militares quo por ali passavam.Assaltámos as posições austríacas cm Villa-nova o Nova-Vavos, ai» sul do Oppaciilasolla,destruindo as obras do defesa n»e o inimigoali construirá, Fizemos alguns prisioneiros.As nossas tropas atacaram as alturas a lís-
to do Gorizia, no sector de Vlppach ató Lok«•viea. Em certos pontos travaram-se
çado.s combates corpo a corpo.

Ou austríacos resistem em Plava olomitas."
Os italianos abrem caminho

encarai*

nos Da»

para Tríeste
LONDRES, 19 (A NOITE) — O corresponwdenle d» "Daily Telegraph" em Veneza iu-turma que os Italianos destruíram completa*mente a primeira linha de defesa austrlacnuma fronte do trinta Itllomolros, entro

monte Sahottlno o Monfalconc.
Essa victoria permitle aos ilallanos um

pido avanço para leste om lodo aquellector, approximando-se assim de Trieste.
Os austríacos defendem-se cm

:a,
o

ra<
se-

San Marco

ItO.MA, 19 (Havas)
cia que os austríacos
derosamcnlc cm San
lianas, porem, já
lc as defesas

—_A "Tribuna" mili-
eslão sc reforçando po-Marco. As tropas ita-

a varia ram considera velmen-
da posição.

' ¦•BtS>^«taS*»>5»«—ia»a— —

OFPEN! rVA RUSSA

As operações ao longo de toda

a frente

LONDIIES, 19 (A NOITE)—As tropas rua-sas approximam-se do Passo de Koroamezo,no3 Carpathos centraes, ao sul de Stanislairameaçando assim a Hungria de uma invasão
por aqucllc ponto.

Ao mil do Dniester. aliás, a offensiva rassa
prosegue com grande exito. As tropas rus-sas atravessaram o Bystrzyca em diversos
pontos e oceuparam Iodas as aldeias c villaada margem oeste. .Marcham agora para nesta
sobre os austríacos concentrados nas murgenado Lukiva.

Ao norte do Dniester ha a salienta;- algunsnovos progressos na região do Slota-Lipa.Na Volhynia, ns austro-allemães resistemdosesporadamente ao embate nisso. E' evi-dente que es allemães enfraqueceram as suaslinhas em Rlga, Vilna, IJwinsk e Pripet parapoder reforçar Kovel e Lemberg.
Os turcos repeílidos na Ar-

menia
PARIS, 19 (A NOITE) — O communicado

official do exercito do Caucaso informa quoos russos rcpolliram facilmente diversos con-
tra: taques dos turcos

;i!gunsfazendo alguns prisioneiros,

Communicado russo

a oeste do lago de Van,

PETROGRADO, 1!)
frente de oesle e no
manteve-se inalterada.

Os nossos aeroplanos
sn sobro o estação de
gern, na costa do golfo
lançadas pelos aviadores

(Havas) (Of!
Caucaso,

icial) -Na
a situação

hangar
cios.

Todos

voaram com suecos-
aviação do lago Au-
de Itiga. As bombas
russos destruíram oinimigo e incendiaram vários edifi-

iiidenines.

«sS««».'osso em sangue

apparelnos regressaram
Uma violência dos turcos con-

tra a qual a Grécia protesta
LONDRES, 19 (A. A.)—Informam de Atlte-

nas que ns turcos, prevendo um rápido avan«
ço dos russos, obrigaram os gregos a evacuar
as aldeias da cosia do mar Negro.

O governo da Grécia enviou uma nota á
Sublime Porta, protestando energicamente
conlra essa violência.
Os suecessos dos russos ao

sul do Dniester
LONDRES, 19 (A. A.) —Está officialmenté

confirmitúa a noticia da ocoipação, pelosrussos, do Lysiec o Starc, ua margem esquer-i
da do rio Bystritza.

» iiTt'Htll" in 

Novas linhas de tiro que
se incorporam á Con-

federação
As linhas de tiro que se fundaram rcceti-

temente nas cidades de Morreles Pará e Mo-
gy das Cruzes, S. Paulo, officlaram á Confc-
deração Brasileira do Tiro, pedindo incoi-po-

^ração. »«!«:

Aüdromede singular

Êfaesigio Os*-aiígde — Olcaas 65e-
beldes unoi-ios

CUYABA', 10 (A. A.) — Honlem houve
um encontro entre piquetes, nas immcdia-
ções de Campo Grande, travando-se ligeiro
tiroteio, do qual resultou a morte de dous
rebeldes, nada soffrendo a força governista.
Chegou dc Araguaya o Dr. Marbeck, com
uma força de ^0(1 homens bem armados,
tendo feito um percurso do 10Ü léguas.
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Venho dar-tc a liberdade.Para (pie ? Estou tão bem

antes vestidos novos...
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Ecos e novidades
Sem quorermoi desviar ns prcoceupnçaef

du Sr, prchideulo da llepubllcn, que «ovem
uitnr no mumonto converiihlus pnrn n tiljun-
ção fiuiineeirn do paiz. uno pudemos deixar
«I.- chuinar o sempre preciosa iitlunclia ao. ».
Ex, nora o que se v.io pnihmnuQ na i reui-
tura em relnçáo A Light. U Sr. Dr. Weiicçs-
JAo deve ter neoiupannado llOUtM Ultimo» UIIW
n serio dc netos infotloUalmoa «iuo o Sr. pri •

feito lom piatieadn, 0 que todos fu-oiecem,
escniidiilosanientc 0 cnm grave (lanino par.i
os inleivises do Distrleln, a podeiosn empre-
pri canadense,

Depois iln ooncossao do uma linha «le ferro
rril para Santa Cruz, concessão mngulflc.l

cm troon de favoros ridículo';, o Sr.dada . ¦-- , , , .
prefeita atteiidou a um pedido da Liglit, pnrn
jiào construir a linha da run Aguiar, a quo
estava obrigada pelo laudo arbitrai. E sabe
O Sr. presidente 0 lllleguçilo folia pelu I.Uhl
pnrn que lhe dispen.mis mui do cumprlmonto
dessa obrigação? A falia dc malerlnl; fnltn
de que ella nho se lembrou quando se obrl«
gou n construir cm dous annos ns dezenas uo
tlloraetros da linha de S.mta Cruz!

Mas ainda não era Indo. Dous dias de-
pois (íesses escandalosos favores, a Light opro
sentava ao Sr. prefeito os seus novos lima-
rios, com n suppressáo do "cento o vinte
viagens", horários esses (pi»' toraiu apressa-
dnmonto npprovados pelo Sr. Dr. Azevedo
Sodré! ,

Nflo 6 dos nossos Iinhltns, nem (Ia nossa
Índole acreditar, sem qne tenhamos funda-
mento para isso, que a Ujjllt lenha obtido tilO
extraordinários favores, pelos processos do

Infelizmente tão comniuns no li
lincntc de ha seis

il

corrupção, .
sil, principalmente de ha seis ou mio anuo
pnrn cá. Não podemos esconder, porem
péssima impressão cansada no espirito publi-
co por essa nfoiteza em se ul tender a todas
ns solicitações feitas pela poderosa empresa,
cm detrimento do publico.

U essa impressão é facilmente justificável
pela situação especial c privilegiada de que
n Light vem gosundo ha lempos nn Prefcl-
tura. .lá devem cnm cffcllo ler chegado aos
ouvidos do Sr. Dr. vVenceslúo ..s boatos dcmic
a fiscnllsnçfio municipal da Light c simples-
mente uma vergonha. Essn empresa faz c
tem feilo tudo quanto quer e lem querido,
sem que nunca lhe surgisse pela frente a
mão forte dos seus fiscaes. E, antes pelo con-
trario, tem se visto ás vezes o incrível fneto
desses mesmos fiscaes apparcccrcm em pii-
Mico frcmenles de cnlhuslnsino na defesa de
pretençôcs descabidas da empresa que elles
fiscnlisaml Ora, esta situação nao pódc c nao
deve contlunnr. Si a Light tem i iteresses
muito respeitáveis, não o são menos os Intcr-
esses do publico que a enriquece, E, si para
defender os seus interesses cila Icm nnifCxor-
cilo dc directores, advogados e amigos, c jlis-
to que por sua vez o publico lenha tombem
«piem zele dc verdade pelos seus. Os serviços
da Light são de tal importância, entendem
lf,o de perto com a vida da cidade que, mais
que nenhuma outra empresn, ella deve ser
efflcicntc c honestamente fiscnlisndn. h, ja
«pie o Sr. prefeito de quem se devia esperar
«pie fosse o mais dedicado defensor dos inte-
resses dn publico, começa n s ap mtndo en-
Ire os melhores amigos da Light, só resta no
publico nppcllnr para o Sr. presidente da He-
publica.

* *
Que assumptos serão tratados na conferen-

cia de Passa Quatro? Que cousas interessa!'.-
tei terá o Sr. Wence 'áo para dizer ao Sr.
Delfim Moreira, ou o - Delfim Moreira pa-
ra communicnr ao Sr. Wencesláo'' O apoio da
bancada mineira ás medidas governamenlaes
Hão pode estar cm discussão, porque esse
apoio já está previamente gara-.tido. A can-
didatura Sabino á H ura p esidcncinV Tam-
bem não pode ser, porque, por mais que se
af firme ser o 2x-iniuislro da bazenda o can-
didalo do Cattete á suecessão presidencial,
essa noticia não pode ser verdadeira. 0 Sr.
Wcncèsláo é um homem de senso, (pie cm-
prehenderia desde logo a absoluta iuviabili-
dade dessa candidatura, por mil c uma ra-
ZÕC3, a primeira das quaes é o estado dc sau-
de do Sr. Sabino.

Mas, como o boato precisa arranjar qual-
quer cousa para dar interesse ao encontro
presidencial, fala-se agora que os dous pre-
sidctites vão tratar do caso do director da
Central. Não sabem ainda que o Sr. Arroja-
do é uin caso... difficilimo? Pois fiquem sa-
bendo. O boato af firma que o Sr. Wences-
láo quer se ver livre dn Sr. Arrojado, mas
que os sallistas, com o Sr. Delfim á frente,
quebram lanças pela continuação da actual
administração da Central. E a prova disso es-
tá cm que, quem defendeu o Sr. Arrojado na
Câmara não foi o Sr. Antônio Carlos, mas
O Sr. Ribeiro Junqueira, "leader" latente do
sallismo. Mas o Sr. Antônio Carlos ainda fez
mais quo deixar o director da Cenlral sem
defesa. Por artes de berliques e berloques
conseguiu ler na Câmara a celoherrimn car-
ta do Sr. Wencesláo no Sr. Arrojado, leitura
esla que, principalmente no Cattete, se acre-
ditava —- aliás com muila razão — que não
poderia deixar de ser recebida como um pas-
saporte. O Sr. Arrojado, porem, não se deu
por achado, c continuou, por contar com o
apoio e a protecção do sallismo, de que o
Sr. Delfim é hoje o vicc-summo pontifico.
E' por isso que p boato está espalhando que
O Sr. Wencesláo vae pedir a intervenção do
Sr. Delfim, para que tire da garganta do go-
verno esse osso barbado qne é o Sr. Arrojado.

h homonaguns á memória
de Teixeira le Freitas

Quando ostns Unlmi escrevemos JA vnrlni
homenagens foram n llUndns cm coinmcinu-
riiçúo do primeiro cdituuario, hoje, do ntts-
clinonlo do ju riscou wllo brasileiro Teixeira
de Freitas,

A estatua do nnlor da "CnnsnlId/.çAn das
Lei» Civis" amanheceu enfeitada, o, ns 15
horas, roallsou-se, om frente n mesma, uma
rouinrln otvlcn dos c ludnnlos de dlrctlo..

O Supremo Tribunal Federal, por occnilílo
de Insuillnr n sua se .síio, tendo sido lida a
aeln da sessão nnlcivdcnle, rotolvou asso-
clnr-so »'is homenagens que se rcnllsavmn cm
commemornção no conlennrio dc Teixeira dc
Frei Ins.

O Sr. ministro Sebastião dc Lacerda, pela
ordem, propoz «pio ro consignasse na nctft
um vuln de profunda homenagem do Supre-
mo ú memorln do notável Jitrlaronsulto pa-
trlcio Teixeira dc Freitas, cujo centenário se
festejava. S. Ex. Biillonloti os grandes ser-
viços prestados por aquellc glorio; o brnsilcl*
ro ás letras Jurídicas, quo Innlo amou.

Esn pi npo-Ia foi unanimemente upprnvn-
dn, lendo o Sr. presidente nomeado uma
commissão composta doi Srs. ministros An-
d ré Cavalcanti, (Julmarãos Natal, Sebastião
de Lucerdn e Coelho o Campos, paru ropre-
iculnr o Supremo nn comniemornção, á noi-
le, deste ccntcnniio, promovida, pelo Inslltu-
to da urdem dos Advogados Urnsilciros,

Em nome dos csludnnlcs brasileiros, n Al-
liança Acadêmica fnra cnllocnr na estatua
du Teixeira de Freitas um medalhão em
bronze, nssoeinudo-so assim ás homenagens
quo são hoje prestadas ao cmlnenlo jurlscon-
suilo patrício. Kssn solcinnidndc não se ef-
fectunrá hoje, mas nn principio do mez pro-
::iiiw, pois a feitura do mcdnllião não ficou
terminada.

BUENOS AIRES, IV- (A. A.) — O jornal"l.a Nncion", recordnudo a passagem do cen-
tenario do nascimento do illuslre Jurlscon-
culto brasileiro Teixeira de Freitas, publica
o seu retrato c biogrnpliia.

Usae
sangue.

ELIXIR DE NOGUEIRA. Para o

Politicagem de Alagoas
Ss aessSoi^sisBS sua©

•spieresrsi scGordo
' 

Na noticia que hontem demos subre n poli-
liea de- Alagoas pormcnorisnmos tudo quanto
havia oeeorrido entre s representantes C:\-
quclle Estado no Congresso Federal c o Sr.
presidente da Republica. Effcclivar.iciue dis-
CUtiram-se na conferência as bases para um ac-
cerdo.

O», percalços, porém, surg.ram desde logo,
pois os Ires deputados filiados ao Partido He-
mocralico e, portanto, partidários do Sr. lia-
ptisfa Accioly, que occupn o cargo de governa-
dor dns Alagoas, não concordaram er.i princi-
pio com os trabalhos para qualquer accôrdo.
Fica assim a situação nas mesmas coujiçòcs
anteriores.

Ainda hoje, na Câmara, aborda; .:>s o Sr.
Eusebio de Andrade sobre o assumplo. S. Ex.
mostrara-se admirado dos porincnorcs por nós
narrados.

—Então a noticia da A NOITE é vc-i-da-'deira...
O Sr. Eusebio dc Andrade sorriu e nãi quiz

confirmar. Insistimos c S. E-. ncabou con-
firmando tudo e nccrcsccntou:

t—Nós não queremos vietoria da nossa c.*a-'sa. A única cousa que almejamos é rcgulari-
Sar a situação da nossa terra.

Comprehende que nós lá não temos ur.ia'simples dualidade de governos, mas sim de
poderes. Foi isso que rcconiieec ,.,».iio
Tribunal Federal; foi isso o que. reconheceu o
illuslre Dr. Afranio de Mello Franc. no sc.i
parecer, submettldo á consiJcnçSo da c. a-
missão de justiça. E' o parecer mais antigo e
nós queremos vel-o votado pelo unico poder
que ainda não se pronunciou sjbre o caso, o
legislativo.

O judiciário já se pronunciou, ò exc.iti-
yo ainda não entrou cm relações ¦¦ m o Sr.
Accioly e submetteu o caso ao Congresso. Nós
(picriamos harmonisar as cousas de modo »,ue
se fizessem as necessárias modificações antes
do parecer ser votado. Os outros não estão
de accôrdo com isso. Agora vamos tratar clc
nonnalisar a situação da nossa i"-—i.
m' ¦¦¦¦ * ""íH-TMT**" - ¦— i i

65 iversaes," cigarros especiaes para 20Ü
réis com valiosos brindes,
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A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA

Novasnoticias da guerra
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1 NA FRENTE OCCIDENTAL
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/ís operações <la Kcmnini foram

muito favoráveis tios nlPudos
J

LONDRES, J!l (A NOITE) — As opernçíicí
nn longo do luila a frente acrldental furam
francamente favoráveis aus ulllados durante
li Hcinnnii que hoje finda.

Os Iiii;!'-/,im repelllrnm, entro o Ancro o
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Dr. Dario Pinto
iin Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dns
creanças. Consult. Carioca 44. bas y ás ò liorai.

presMeat® cia

Com o sigülo de sempre, embarcou hoje,
ns 7 boras. nn estação Central da Estrada,
cm trem especial, o Sr. Dr. Wencesláo Brnz,
presidente dn llcpublica.

S. Es., que foi acompanhado de sua
L>;ma. família, almoçou em Jiiparann, onde
o devia aguardar o Dr. Delfim Moreira, pre-
sidente do Estado de Minas.

Hoje mesmo pretendia o Sr. presidente, da
Republica voltar ú Bnrra do Pirahy, e dahi
seguir para Ilajubá.

A administração da Central acompanhou
o chefe da Nação atií 'upnranã.

ira«

Presidência do Sr. Urbano Santos. A actae lida c, sem observações, approvada.
Nao houve expediente nem pareceres. Fa-Jou o Sr. Mendes de Almeida. A ordem do«lia constava de cinco proposições da Cama- os srs «1ra, quatro concessões de licenças o abertura lhal È sce um credito, c foi toda votada. | Evaristo d

»—c/K tw .

A posse do Sr,
cem a

O Sr. barão de Miracema empossou-se hoje
da sua cadeira de senador pelo Estado do llio
de Janeiro. Acompanhado pelos deputados
Raul Veiga e Ramiro Draga, representando a
bancada fluminense nn Câmara federal e
pelos Drs. Manoel Reis, Noel Baptista, Do-
mingos Marianno c .(iiiio de Castro, repre-
sentando o Congresso estadual, o Sr. barão
chegou ao Senado ás Ci horas.

ü Sr. lírico Coelho, na hora do expediente
da sessão, çommunicou estar na ante-sala o
novo senador c pediu lhe fosse dado prestar
o compromisso, O presidente do Senado no-
meou uma commissão composta dos Srs. liri-

Araújo Góes, para
0 Sr. Miracema,
Erico, a custo, cn-
ubiu ao tablado.

1I1co, Meinics de Almeii
o introduzir 110 recinto.
amparado an braço cto Sr.
minhando vagarosamente,
0 Sr. Urbano Santos lia
compromisso c o Sr. barão repetia-o, porque
não pôde ler.

Prestado o compromisso, cumprimentou a
mesa e seulou-se «o lado do Sr. Erico
Coelho.

baixo o ícxlo 1!(10

Os novos horários da Rede
Suí Mineira

O Sr. Dr. Antero Botelho, deputado por
Minas, e o Sr. Dr. Jocelino Barbosa, dire-
ctor da Rede Sul Mineira, tiveram uma
longa conferência com o Sr. ministro (ia
Yiação sobre os novos horários daquella
companhia ferro-viaria. Foi muito discuti-
da a organisação do horário da .segunda se-
cção, ficando, porém, esplanadas as difficul-
dades e inconvenientes que existiam para a
boa execução do serviço.

,—^)39í.„, —, —

gtóro na fabrica di
de Deodoro

!. inc

Como haviam noticiado, realisou-sé, As
primeiras horas dc hoje. o pagamento dos
operários que ha dias se haviam declarado
em greve pacifica na fabrica dc tecidos dc
linho de Deodoro. Üs directores da fabrica,
na oceasião em que se procedia ao referido
pagamento, iam despedindo aquelles aos
quaes attribuirain a iniciativa do movimento.
Tudo correu sem o menor necidente. A's 11
horas Ires representantes da Federação Opc-
raria, ua praça Deodoro, promoveram nm"meeling", no qual foi aconselhado a que
todos os operários adherissem ao movimento,
sendo convocada para as 20 horas de hoje
uma grande reunião na side da Federação.
Durante o "meeling", que foi eoncorridb-
simo, falaram Ires oradores: VnlcuUm Bri-
to, José dos Santos e Manoel da SiJva.

A fabrica conlinúa guarneeida por um
contingente de infantaria, o qual á .íoite
será reforçado com uma patrulha de cavai-
laria.

O Dr. Abelardo Luz, delegado do 2*3 dis-
tricto, está presidindo o policiamento.

» '^<B« ¦ . ¦¦ 1 1 .

s iiocas
O deputado Pires de Carvalho deixou so-

bre a mesa da Gamara o seguinte requeri-
mento:"Roqueiro que, por intermédio do Ministe-
rio da Fazenda, a Inspectoria da Alfândega
da Bahia informe:

n) quantos volumes de mercadorias, im-
portados do estrangeiro, desappnreccrnm dos
armazéns das docas do porto do mesmo Esta-
do, a contar de 1913;

b) a data dc entrada de cada um dos vo-
lumes desnpparecidos nos referidos armazéns;
nomes dos vapores que os transportaram,
procedência, marcas, consignações, natureza
das mercadorias contidas, seu valor official
e respectivos direitos de importação, confor-
me as declarações consulares e dos manifes-
tos;

c) n conclusão do inquérito administrai ivo
instaurado com a precisa menção dos respon-
saveis por culpa ou dolo apurado ou verifi-
cado;

d) cm quanto imporia a responsabilidade
por multas, direitos de importação cm dobro
e indemnisnções aos respectivos consignala-
rios ou donos cm que está incursa a compa-
nhia cessionária do porto da Bahia."

Syphilis cm geral
NOGUEIRA.

Cura o ELIXIR DE

"•*---"r»SílC£tt»-"-t—

Por ser sabbado..,
Por ser sabbado não houve hoje sessão ha

Câmara dos Deputados.
Si houvesse falariam, A hora do expediente,

os Srs. Nicanor Nascimento e Galeão Carva-
sobre os orçamentos falaria o Sr.
do Amaral.

Mappa panorâmico da região dc Com-
bles, vendo-se a aldeia dc l.laurcpas,
cjiia 00 francezes oecupam parcialmente e

em lorttv da qual se trava intensa luta

Longuovai, reis grandes contru-offcnsivas ai-
lemas, Mantiveram, porém, tudua a» buus po-
uiçõcB o conquistaram mais terreno.

0h franceses, ao norte do Sommo, conquls-
taram quasi toda a aldeia de Mnurepns. que
ilies abro o caminho de ComblcB. Fizeram,
••aa margens do rio, novos progressos na di-
recção dc 1'éronno o no sul ganharam também
algumas posições importante», mantendo-se
em todo o terreno conquistado, apczar dos
esforços desesperados do inimigo.

Na região do Verdun expulsaram, mais uma
vez, os allemães de Fleury c acabam dc con-
quiatar novas posições, multo importantes,
nus immetüações dc Tliluumont. Contiveram,
além disso, os furiosos ntnqucs dos allcmãcs
nas duas margens (lo rio Mosa. Para se fnzer
uina Idéa do que fórum esses ataques dos
nllomncs, busta dizer que, nestes últimos 13
dias, o inimigo lanço ali 23 divé*"- " " as-
salto.

Novas modifienções no alto
«w——» — ¦¦,¦¦... 1 ¦¦¦¦ ^

commando allemão
LONDRES, IS (A NOITE) — Segundo ee

noticiou em Zurich, o commando das forças
allemãs na frente occidenlal soffreu novas
modificações.

A estensa linha de batalha, que se estende
do mur do Norte á fronteira da Suissa, foi
dividida em dous sectores: o do oeste, do lit-
(oral da Flandre á Ctiampagno, sob o com-
mando do general von Maclccnsen; o de lés-
to. da Champagne ao3 Vosges, sob o comman-
do do kronprinz imperial.

PORTUGAL NA GUERRA !

Uma declaração categórica do

Inlcrvlr por niediaçno voliiiilnria ou por ou-
tro «jiialquer melo, quando 11 ciininaulia ti-
ver terminado. Isto não faria slnAo pre-
Judlehr os alliados, quo, vencedores a cinda
do grandes sucrlliclos, tém o pleno direito
do determinar por si próprio» as condições
do pas. O castigo 0 applicar nos responsáveis
pelas atrocidade» allcnifis virá, nins ó neces-
sario evitar quo a civillsnçáo so doixo ar-
raslar pur scutimciilu.s do vingança, t) quo
é preciso ó «pio somente as violações do dl-
relto «bis gentes sejiiin punidas. L'ste 6 o
sentimento geral na Franca o nn Ingla-

Quanto nos Estados Unidos, duvido quo
elles sáluiii da neutralidade, a nfio ser que
ns potências centraes cninmctlaiu algum novo
crime, do gênero do "Liizilaiiia", por cxcin-
pio. 0 povo americano segue o presidente
Wilson, que não pensaria cm destituir, mes-
nin que n sua política cxlerna estivesse em
dosnccôrdo com o dignidade p interesses
americanos. As próximas eleições presidem-
clnos serão, por isso, muito iulcrcssantcs.
Nellas se tratara de saber si o dignidade c
os interesses vilães dn Nação tèm sido ou
não convenientemente salvaguardados.

Nn entanto, tudo nos leva a crer que n po-
iitica externo do Sr. Hughes, candidato do
partido republicano, seria mais vigorosa, c
os seus actos corresponderiam sempre as
suas palavras." • -

Um diplomata paraguayo
passa pelo Rio

Passou I10J0 pelo llio. «Io regresso n fiCtl
pai/, licenciado, o .Sr. lieclor VeluNipiOü, cn-
vindo extraordinário o ministro plcnonolen-
clarlo do 1'arnKiiny nos listado» Unidos dn
America do Norte.. Ü Dr. Volniquo* 6 uniu

das figura» de mais
destaque de sua pátria,'•'¦inundo cin medicina,
(le.de cedo NO cousa-
1:1-1111 ao exercício du
mui profissão, guiibaii-
«Io fuma o enriqueceu-
«Io. Tom «Icicinpeiilm-
«Io, cnlro outros car-

Íiii-i, 
o do director do

lopnrtnmonto Nuelo-
nal do llygleno 0 reitor
da Univorsidodo Na-
cional. I-.' cathcdrnti-
eo c decano dn i'uciil-
«Indo dc Mediei uu. A
sua carreira política
nüo ¦'• dc menor valor.
Gomo senador du He-
publica, muito fe/ em
beneficio dn prompta
solução dos assumptos
mui.'» Importantes para
o seu pai/. Entrou,
por ultimo, para a di-
plomiieiu, indo repre-
sentar o Paraguay nos

Ksludos Unidos. V.' á sua acção diplomai!-
ca, luihil, que se devem ns cordlncs relações
ora existentes entro aqucllns Republicas
americanas.
- 1 '¦» «»<<»" «ii 1 —

EMXIR DE NOGUEIRA r-. Para Impureza
do sangue.

NOTICIAS OFF1CIAES
<...««.«;

Communicado in^Icz (
LONDRES. 1!» (Havas) (Ofricial)'—"Í*iií re-

snltado da batalha travada cm toda n frente,
entre Pozléros c o Somme, capturámos va-
rias fortes posições, conquistamos novas por-
ções do terreno na direcção dc Gulnchy c
Giiillemonl e fizemos uns duzentos prisio-
neiros. Abatemos também dous aeroplanos
inimigos c bombardeámos com suecesso os
acanloiiamentos inimigos cm diversos lo-
gares. »
Communicado francez I

ministro tía Guerra — As

primeiras tropas esíão a sair

para a Fiança

LONDRES, 19 (A NOITE) — O ministro da
Guerra, de 1'ortugal, coronel Norlon do Mnt-
tos, entrevistado, declarou categoricamente
que ns tropuü portíifruezas dentro dc pouco
tempo estarão eonibalendo ao lado dos ai-
lindos.

Informações aqui colhidas nos melhores
centros deixam perceber, de facto, que os pri-
meiros contingentes de tropas portuguezns já;
saíram ou estão a múi a todo o momento de
Portugal para a Franca.

LISBOA, 1!) (A. A.) — O ministro da Guer-
ra declarou que dentro de poucos dias segui-
rão para as frentes franceza e ingleza diver-
sos contingentes dc tropas portugnezas,
«Os porluguezes esperam ape-

nas a ordem de marcha...»
PARIS, 1« (Havas) — Entrevistado pelo rc-

prcsentanlc do "Journal", em Lisboa, o mi-
niatro da Guerra de Portugal, coronel Norton
de Mattos, expoz a situação militar e indus-
trial do paiz c acerescentou ao alludir á luta
noa campos da Europa: "Em virtude da nos-
sa situação gcographica e graças ao dominio
do mar pelos alliados, o allemão, nosso ilümi-
go, não tem a menor probabilidade de vir até
nós. Devemos, portanto, ir até elle. Para Isso
apenas esperamos a ordem de marcha. O voto
unanime da nação c do Exercito é alcançar
a frente allíada na França e collocar os nos-
sos homens ao lado dos vossos"!

NOS BALKANS

Um ataque dos búlgaros re-

pellido
SALONICA, 1» (Havas) =» Communlc.ifto

servio:"Os búlgaros atacaram a 17 do corrente a
nossa frente 110 sector dc Moglenica. Contra-
atacámos immediatamcnle e arremessamol-os
para as suas posições, iufligindo-lhcs eleva-
das perdas.

Os búlgaros occuparnm Florina, Os acro-
planos inimigos bombardearam as ambulan-
cias inglezas cm Verbekop, causando a morte
de sei s pessoas. Os aviões alliados bombar-
denram os hangares de Monastir, obtendo ex-
cellenles resultados."

—iu «SKW »y»i. ,,._

U ,.. A SITUAÇÃO. GERAL'

As impressões do Sr. Mont-

gomery Beck depois de uma
" ' ' - 1 ¦ ¦ '¦ -¦'-¦— ¦¦«-¦ 1 ¦ 1 -¦ ¦ 1,1

visita ás linhas de frente da
França ;• .. ,:.-.:,,v.":-;
LONDRES, 19 (Havas)' — O «Daily Tele-

grapb" publica uma interessante entrevista
com o ex-attorney-gcneral dos Estados Uni-
dos, Hon. James Monlgomery Besk, que aqui
se acha de passagem para o seu paiz, após
uma visita ás linhas de frente franco-in-
glezas.

O Sr. Reck mostra-se absolutamente con-
vencido do triumpho próximo dc^ alliados e
declara que duas cousas o impressionaram
mais quo todas as outras, a saber: a es-
«undra ingleza e a defesa de Verdun. Ape-
zar desta cidade estar arruinada, a fortaleza
mantem-se intacta c os exércitos franceze
circumdam-n'a como uma muralha de pedra
na luta homerica nli travada.

O combate cm torno dc Verunn npproxi-
ma-se lentamente do lim e marcará a phase
decisiva da guerra.

O optimismo calmo dos genernes francezes
causou grande impressão no Sr. Beck, O ge-
neralissimo Joffre está absolutamente con-
vencido de que a guerra entra no período
final: o do triumpho dos alliados; Sir Dou-
glas Haig compartilha dessa opinião.

Crê o entrevistado que n potência milünr
da Allemanlia poderá desapparecer brusca-
mente por falta de unidade e por ter sitio
attingido o moral das tropas.

Em seguida o Sr. Beck, reconhecendo que
n luta é, na sua essência, a defesa da civi-
lisação, explicou os motivos por que os neu-
tros se recusaram a participar delia e ac-
crescenlou:"Sejam-quaes forem essas razões, é evi-

ti deatfi sua ps neutros não têm a direito «le

PAUIS, IU (Davas) r-. CõnTffiuhlcaTld 9?-
ficial:"Ao norte do Somme capturámos, num bn-
ihante assalto, uma importante parte da ai-
deia do Maurepas, assim como a coluna de
Calvaire e duzentos prisioneiros validos.

Knlre Maurepas c o Somme alargámos ns
possas posições a lòste da estrada que liga
Clery aquclla povoação.

Na margem direita do Mosa proseguimos
na offcnsiva e expulsámos o inimigo de dous
rcdüctos fortificados a noroeste da obra de
Thiaumont, capturando cem prisioneiros va-
lidos.

A lésle do bosque Vaux-Chapitre, nas vi-
sinhanças da estrada dc Vaux ao forte, fize-
mos progressos apreciáveis.

Nos outros pontos, cnnboncio habitual.''
-«a. «&¦ .a»

EM TORNO DA GUERRA

Os feridos e 03 gorizianos
commemoram o anniversario

da rainha da liaiia
PARIS, 19 (A NOITE) — Informam de

Roma que os feridos recolhidos nó Quirinal,
querendo commcmorar o anniversario ono-
mastico da rainha, enviaram-lhe um enor-
me cesto «le flores, principalmente cravos e
rosas. A soberana, muito reconhecida, nian-
dou ns suas damas repartir enlre os feridos
cigarros, doceí e donativos.

A população de Gorizia lambem envicu 6
rainha felicitações.

Consta que o kronprinz está

ferido
LONDRES, 19 (A NOITE) — Diversos jor-

nacs suissos dizem que o kronprinz da. Alie-
manha ficou ligeiramente ferido pelo esti-
lhnço de um obuz deante de Verdun.

Esla noticia não está, porem, confirmada.

Um espião condemnado ã
' ' '¦¦ ¦ — ———¦ ' -—¦——¦¦—¦¦¦¦—¦¦¦¦ ¦¦ H.-J1

morte ;
PARIS, 19 (A NOITE) — Foi condemnado

á morte o espião allemão Rodcck, preso em
Chaumont, quando colhia iuformações sp1"-!
a localisação das tropas,

A Allemanha e a Áustria vão

conceder autonomia a Po-
¦¦!¦¦ ¦!¦— ¦—— —¦ —»-. wmwf

lonia '•:..,-,. ,'
LONDRES, 19 (A. A.)' —¦ Inofrinãm de

Amsterdam que, segundo noticias ali recebi-
das de Berlim, a Allemanlia e a Austria-Hun-
gria firmaram um accôrdo, segundo o qual
será reconhecida pelas duas nações a mito-
nomia da Polônia.
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Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado cosn
as imitações.
———¦ % ¦tfl^lagw 9 n—«r.i,« — — ••wmm ¦¦

QmvGaaaver «ao saiaa»
Com relação á nossa local cie 17 do corren-

le, sob o titulo "Um cadáver de saias", esta-
mos informados de que a senhora que procura-
va receber certa quantia dc um funccioiiario
municipal a isso não tinha direito, pois a
importância que lhe & devida está depositada
cm juizo, em virtude de sentença.

— ¦—— —,--¦—.¦a-.-tsflOEP»' o »—¦" — .¦¦¦i—i»—.-I..-I— ¦
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O Sr. lieclor Vclatquc;

Quereis apreciar bom c puro café? gSó o PAPAGAIO 1

0 mercado de carne verde
No matadouro de Santa Crui 

'^'-í;1'

A matança com plcta de boje foi de: 793
rezes, 380 porcos, 49 carnoiro3 c 48 vitellos.

Foram rejeitados: 13 1|8 r,, 4 p., 2 c.
e 1 v.

Foram vendidos: 84 3|4 r. e 9 1|2 p.-
O total do "stock" existente c de 2.538
rezes. ,  —

No entreposto de S, Diogo'

O trem chegou a hora.
Vendidos: 095 18 r., 312

47 v.
No matadouro da Penha

.1|2 p., 47" c". e

Abatidos hoje: 40 rezes e G porcos.

BIBLIOTHECA POPULAR—Aberta
ao publico das n ás 21 horas, no Lyccu
de Artes e Officios,

—t- «<-Tt-rJí5 jfgnwfr—

uíro que te
Anselmo Gomes Vasconcellos, rcsidenle à

rua Jorge Hudge n, 24, por desgostos inli-
mos, tentou conlra a existência, ingerindo
ácido phenico.

Anselmo, para não morrer cm casa. bebeu
o grog" na oceasião em que transitava pelarua Oito de Dezembro. Assistência, policia cSanta Casa.

¦Exames rJe sangue» analyses
de «passas, eic.

Brano Lobo e Mauricio de Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laborato»io de Ana-
lyses e Pesquizaa : ROSÁRIO 108, esq, praçai üonçaivss lim, TeL áo Lab, $ J-lííW,-

-aos»-

0 Sr. Mendes de Almeida
termina as suas caii-

na rias
¦»—

E TERMINOU COMA MESMA
INFELICIDADE COM QUE

COMEÇARA
O Sr. Mendes de Almeida terminou a sua

catiliuaria contra a actual administração do
paiz. Anles de começar a falar mal do go-
verno, requereu um volo dc pczar pelo lal-
lecimeiito do general João Claudino, o que
foi concedido, e pediu informações sobre o
que houve a respeito do incidente havido cn-
Ire o Sr. barão do Rio Branco e Kstanisláo
Zebnllos, em relação ao celebre telcgramma
numero 9, Posto cin discussão este requeri-
incuto, falou combateudo-o o Sr. Pires l;cr-
reira, que dnsc precisarmos de paz c soce-
go e que 6 inconveniente resuscitar um caso
inteiramente morto.

O Sr. Mendes explica que o que quer è
apenas mandar publicar as informações 110"Diário do Congresso", para que não pairem
duvidas sobre a figura do Sr. llio liranco.

O Sr. lillis combate também o requcrinien-
to e diz que o que pretende o representante
do Maranhão é lançar de novo fogo a um
incidente que terminou honrosamente para ns
duas grandes nações sul-americanas. A pre-
occupaçao de todos os homens de responsa-
bilidade, neste paiz, deve ser o de mais cs-
treilar os laços dc nmisade com a Argentina.

Pede ao Sr. Mendes a retirada do seu rc-
querimento. O Sr. Peruando Mendes retira o
requerimento e começa a falar em conlinúa-
ção ás suas aceusações ao governo federal.

A Central do Brasil é a primeira que in-
cide na sua condemnação, Nesse departamen-
to reinam a desordem c a anarebia; os editacs
de concorrência são alterados; as gratifica-
ções a funecionarios, extraordinárias, mon-
tam a mais de cento c cincoenla contos, nes-
tes dous últimos annos. Foram mandadas edi-
ficar casas para empregados na importância
de setecentos conlos, sem concorrência publi-
ca. O Congresso já votou, para a Central,
neste governo,- um credito supplcmcntar de
dezeseis mil conlos c já ba outro de vinte
mil para ser votado.

Grandes sonunas foram despendidas na cs-
tação do Noite c outras c gastos fabulosos
se lèm registado. Não prova nada disso, nem
sabe mesmo si são verdadeiras essas aceusa-
ções: fai-as, repetindo o que já se disse na
Câmara c na imprensa...

A actual administração do paiz é toda mys-
teriosa; as informações que pede são Iodas
negadas.

—V. Px„ então, está no index, apartea o
Sr. Miguel de Carvalho.

—Não, responde o Sr. Mendes, eu, apenas,
não mereço ns sympathias do governo. Mas,
como o que faço não é para mim e sim para
a nação, o povo que me julgue...

Refere-se a 11111 credito especial para a Fa-
cnldade de Medicina da Bahia e diz, repetiu-
do palavras do Sr, Álvaro Baptista, que esse
é um dos que não se explicam: foi feito sem
nenhuma autorisação, illegalmente c dcsohe-
decendo ás regras da contabilidade;

Diz que não sabe si o presidenle da Re-
publica è responsável pelas faltas do Sr. pre-
feito municipal... Seja ou não, ataca o
actual prefeito pelos desserviços que está
prestando ao Districto Federal. Fala mal do
Ministério do Exterior, citando as sommas
que se têm posto fora com as embaixadas
aos paizes estrangeiros. Sabe o paiz quanto
se gastou com a linda embaixada á Argenti-
na? Não sabe, porque esses cousas ficam cm
segredo no Itamaraty. Num momento de
aperturas, de miséria c fome para os humil-
des, não pode deixar de reclamar contra cs-
ses gastos sumpluosos.

O Sr. Lauro Müller já fez muitas viagens,
o Sr. Souza Dantas, idem, e ninguém sabe das
despesas que fizeram.

O orador termina, requerendo que, por to-
dos os ministérios, sejam prestadas informa-
ções sobre as despesas das embaixadas aos
paizes amigos, neste actual governo da Re-
publica.

O Sr. João Luiz Alves requereu sua inseri-
pção como orador para a sessão dc depois
dc amanhã.

ipllljj g primos!
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PODEM TODOS CASAR

NA VIGÊNCIA
DO CÓDIGO CIVIL \

Prcgiimou hontom um BUito noa prlniiiiuofc.
que pretendem unir m seus detttli - pelng Ia».
i.n-i do casamento; foi Isso devido n Uin (h; lo-
nível equivoco de Interpretação »»> Imito Uoj
Cndign Civil a entrar ciu vigor cm 1 Uo ji.ncN
ro du 1017.

Os primos iiliirninrnm-so. Nunca penanmos
mesmo «piu houvesse tantos primos nJlHtfldoa
pnrn o matrimônioI Foi um chover do curtas
nli lidas, «lu uppellus desesperados, de ......ni-
Ins inicio.'..»!!. Não poderiam easaMO? Alguns
clicgnnini n fnlur cm lysol, 01 revólver, oni
corda, cm biretis «le Niclbcroy. Pois triuipiil-
llscin-so os primos I Cosom-so A vontade. PI-
cou reconhecido o noJSO equivoco, o <pi> nau
nos dispensa de publicar 11 seguinte carta, quo
nos foi diriglilii pelo Sr. Dr. Antônio Jl. do
.Souza ltuiuliira o »j«c eiuuiJa suffielcntguicnlq
a (picslão:"Sr. rednclor dn A NOITE — Lendo b.vrf-
Icm nn A NOITE ns Inlorossunlcs obsorvoçScs
feitas u respeito das modificação.*, quo o 1 isso
novo Código Civil vinha Introduzir nas nossas
relações jurídicas, encontrei n nffírmnlivn fcl«
In pelo autor do artigo de que o (Índigo cm sen
arligo líi.'i prollibln tcrmiiiaiitemei lo j casa-
mento enlre primos: Orn, Sr. rednclor, a opi-
niáo BUSloulndn pelo seu collaborador ú cr-
rada.

Sem duvida o Código Civil no arl. 193, dc-
durando quaes as pessoas quj riflo se podem
casar, especifica no seu pu..,grapho IV "o.i
irmãos Icgilimos ou lilcgilimos, germanos ou
não, "e os collnlerncs", legítimos ou lllcgltl-
mos, "nlé o it" gráo inclusive". No ¦"•anto' 

preciso não esquecer quo esle crfio «le parcn-
leseo estabelecido no Código é o "gráo nc pu-
ronlosco civil", c nfio o gráo dc parentesco do"direito cnnonico", e nestas condições o quo
o Código probibo mui sabiamente í o casa-
mento entre tios e sobrinhos e não o casamen-
lo entre primos 1

Com effeito o modo do contar ns gráas do
parentesco cm direito civil e cm direito c-, o-
nico são muito diffcrcnlcs, e desdo (pie houve
a separação da Kgrejn do listado, npplicnção
mais alguma tem o direito cnnonico entre as
nossas relações civis, que passaram a ser re-
gldas pelo direito civil; basta o seguinte ixeiu-
pio para provar o (pie allcgo: os ii ãos que,
pelo direito cnnonico são parentes em 1" gráo.o são pelo direito civil parentes c: 1 2' gráo,
no passo que os primos filho., de Cos,que pelodireito cnnonico se acham collocndos no se-
gundo gráo de parentesco, pelo direito civil,
ao contrario, são parentes em l" gráo;

O que houve da parte dc seu collaborador foi
um lamentável engano e confusão, nppllcan-
do no nosso Código Civil, o obsoleto direito
cnnonico,visto como se referindo o Código a H»
gráo, somente se podia referir ao terceiro gráocivil isto é, aos casamentos de lios com' so-
brinlias c vive-versa, conforme já declarei
acima.

Conhecendo como são acatadas a:-, opiniõesomillidns pelo sen syriipnlhico jornal, e outro-sim avaliando ns confusões que vão causar no
publico a afílmiativa da prohibição de cnssmen-Iodos primos, conforme sustento., o seu lirti-eulista.penso que não seria iimlil Iranquiliisaros
primos que pensam cm convolíir em justas mi-
peja:, dc que o nosso Código Civil não é tãonino como parece, c que nunca cn";!n„ cm p--o-lubir taes enlaces.

Nestas condições, pois. não sendo os -.u-inios
parentes no I)0 gráo civil podem elles casar.

««ca»-

E' bem proveitosa uma visita
aos nossos armazéns

Ali encontrará verdadeiras creações
artísticas da arte do mobiliário.

LEANDRO MARTINS & C.
OUIÜVES, 39-41-43

, 93-95

Biatié
PORTO ALEGRE, 19 (A. A.) - Seguiram

para as minas de carvão dc Butiá os Srs.
Dr. Ildcfonso Fontoura e capitãotenenle Jo-
sé Gomes Couto, que vão examinar as refe-
ridas minas, a sua capacidade dc producçáoc tratar da sua ligação por meio de uma es-
trada de ferro ao porlo do rio Jacuhy.

visto como esla prohibição apenas se rcf-TOaos casamentos de lios com sobrinhas, o quea meu ver é uma medida das mr!s moralisado-ras para a nossa raça.
Aproveitando a oceasião para mais 1, m vezsaudar o seu sympathico vespertino, disponhao amigo do leitor nssiduo — Antônio il deSouza Uandeira. "

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

RIC cura as inflammações dos
MOURA BRASIL Rua u^ana, S7

¦•-«taKIE»

Falleceu o vice-director
aposentado da Correcçao
Falleceu hoje o Sr. João Burgos, funecio-

nario aposentado da Casa de Correcçao, pftraonde entrou, como guarda, cm l»S(i!), por-
tanto, ha 47 annos, tendo servido nesse es-
labclecimcnto até ha cinco mezes atrais,
quando foi aposentado 110 cargo dc vice-di-
rcclor. Deixa mulher e filhas, algumas das
quaes casadas.

O fcrclro sairá amanhã, ás 8 horas, darua Senhor de Maltosinhos n. 52, para o cc-miterio do Carmo.
Os seus companheiros de repartição envia-ram uma coroa dc flores naturaes a uma

I commissão acoiuj?ayliará o enterra». —

Um andaime que desaba
«Soas opepas»3os fepâdos

Diversos operários trabalhavam noje nareconstrucçao do prédio 11. CS da cha dosAndradas. Sobrc um andaime empenhavam-se em torrar o teclo de uma das salas Sa-muel Francisco dn Costa c Manoel Antônio(te Lastro, quando, subitamente desprendeu-se um dos supportes do andaime, que mincom estrondo, precipitando os operários aosolo,
Samuel, qne 

' de nacionalidade portn-ue-za, solteiro, com 25 annos »le edade, bateucom a espinha dorsal sobra uma pedra fi-cindo em estado grave; a oatra ,-ictima rc-
cebeu também muitas contusões de menos
gravidade. Ambos foram soem-ridos pelaAssistência o internados na Santa Casa.
., 1\c.Ve conhecimento do facto a policia dod° districto.
¦•-— *-—"pf^r*" n - 1 

aswHK^üt' fi yf-8a.i, Central-.— flua SantaPAULO PASSOS & Luzia,m
'—•— ¦-¦ ---r^TJi»- rj mrm

ippepam hoje ee peraes
Severiano íiego e Claud na

riiz
Fallcccram na madrugada de hoje, nesta

capital, duas altas patentes do nosso Escr-
cilo: os Sr. genciaes Severiano Rego João
Claudino. Ambos eram reformados, o quan-do na netiva prestaram á sua pai ria renes
serviços, inclusive na guerra conlra o Pa-
raguay.

O general João Claudino de Oliveira Cruz
exercia o cargo dc cnmma idaute superior da
Guarda Nacional; reformara-se no posto de
general de brigada, em 17 de julho de i!)15.
Contava (ifi annos de edade e deixa wu-.-n
e seis filhos. O seu entcrrnmento realisou-
se á tarde, no cemitério de S. Francisco Va-
vier, saindo o fcrclro da sua reside,iria, á
rua Paraguay 11. 21, na estação do Meyer.

O general Severiano Carneiro da Silva
Rego nasceu na Bahia em 18-17. A sua car-
reira militar ó dislineta, O fallecido fez a
campanha do Paraguay 0 exerceu eommis-
soes importantes como as de chefe di com-missão da carta do Brasil e director do \r-
senal dc Guerra de Porto Alegre. Não ha
muito eslevo dirigindo o Llovd Brasileiro.
Era casado com a Exma. íva. I) Maria
Firme Carneiro e deixa Ires filhos. O seu
enterro leve logar ás 1G boras no cemitério
do Caju, saindo da rua Sá Freire n. 30, em
S. Christovão. _^sSi

A directoria do Lloyd Brasileiro, ao ter
conhecimento do fallecimenlo do generalSeveriano Carneiro da Silva Rego, numlon
hastear o signal da companhia, na sede e cm
todas as embarcações, a meio páo, compa-
recendo lambem ao enterro e enviando uma
coroa.

—»—»«ií*iOCa**-«>-

Um cansai entre Porto
jyesfsps e Torres

POBTO ALEGRE, 19 (A. A.)—Foram nber-
toj pelo governo do listado os créditos ex-
traordinarios de cem contos para oceorrer ás
primeiras despesas eom a construcção do ca-
nal entre esta capital e Torres t com a cons-
Irucção do trecho da estrada de ferro da es-
tação de Carlos Barbosa a Garibaldi.

lnforaaeèss offlcfiae
O Sr. general Caetano de Faria, respondeu-

do ao officio do 1o secretario da Caniara, a
propósito de requerimentos do Sr. Mauricio
de Lacerda, declarou numero c dala da lei
que creou o gabinete de identificação de
guerra; explicou que a nomeação para o c;
go dc director do mesmo, dada a natureza
especial de funeções, recaiu cm um funecio
nario do gabinete dc identificação da policia,
e. finalmente, Informou já Haverem cessad
as operações militares no Contestado.

Além desse officio teve entrada na (
ra uma lista dos r-friciaes reformados daronh
os nnnos de 1914 e 1915, lista que aceusa o
numero de lli!) officiacs, onde avullam os dc
posto ric capitão, vindo em segundo os pri'

* meiros e scguudos-tcjieules e os coronéis.
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'As caudalosas (A GUERRA
bandalheiras do

Amazonas!
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7A OA<rA NOITE_ JQj

\0 Estado condèmnado a
pagar uma forte indemni-

saçfto
1 O governo ilo Amniouns contratou com o
Coronel Jnsó a,- Albuquerque Mai.iiih.Hi o

iKorvJco do illiiniiiiiiçãn dn cidade de Mniinos.
,<) ctinlrnto, mnis tarde, fui transferido .-.
j3n.vnt.soa _ Mnrnnliílo, «nu* contlminrain a
/PJfovor o fornecimento dc luz ú cidade. Km

1007, param, a governo declarou sem effolto
,c rcsclndou csso rniitrnto, rniflo por que o.-.i arrendatários nropuzcrnra no Julgo •'... 1-.-1-

lo* dnrjuoiln cidade uma ncçfio contra o lis-
indo, pnrn o fim de . .*•• dio condcmnndo n
jiiiU-mnluAl-o da ouuutl.i do I.fi00:ü00800ü,

.relativa aos prejuízo.-, o damnos <|iro alio-
itnyu ler ao ff rido cum .. Interrupção das rafo-
jrldn. obras.

A Fnjicndn do Estado, defendendo-se, nllc-
gava quo o nrrendnlarlo dera cnnsit a re-scí.-iío du contrato, caindo im varias f:ili;(.,iprovlslns no contrato. O juiz, porém, iul-
«ou a oççflo procedente c o listntlo iippcilou'par., n Instância superior, qne confirmou o
geel:<no do juiz. i-oi então encnmlnhndo noSupremo um recurso extraordinário, o Su-
jPrcmo nliuln uma vez confirmou a dcclsflo
i»l<) jnu, mandando, poróm, o Estado pagar«io ntitov o quo fosse liquidado na cxccuçflo.A esse oceordflo foram offcrecldos criibnr-
j!o., quo 11,1 scs.são dc hoje foram despresn-
«os, permanecendo, poi:, n penúltima dccl-4:10 ilo Supremo.
——— > ,«m», ,

arago mata outro por
j mofe frivülfl

•; BAUIU. *, 19 (A NOITE) - Honlem, As 22
íliorati, Francisco Ccznreto, dc 2(i anno:, por• motivos frivolos, vibrou uma terrível

no seu amigo Caetano Itogcrln Boncttl

líil

focada
--• .,—.-,,, v_«_*___n* B^wjjviiii uuuvui) vnrflii-

j iio-iin; o eoraçuo. Boncttl caiu, no mcs.nj ins-i:¦ ite, tem proferir unia palavra. Ambos Ira-
da Noroeste do Ura-I baldavam nus officina!

f sil.

O eque
no

Üm caso edificante!

a justiça
rasil

-»_

lía tempos o policia dr. íl- districto abriu, tini inquérito paro apurar um Bravo caso pas-; sao» em sua jurisdicção. No dia 7 dc dezem-tiro do nano passado o prédio n. 87 da ruada Harmonia, onde estava inslallado um ar-ffinzem do seccos c molhados, foi devorado
pelo fogo, Logo recaíram suspeitas sobre o
proprietário c a policia apurou rue, de facto,• iora proposital o incêndio, segundo affirma-

jçoes contidas no laudo dos peritos.» E assim foram os autos remettidos no iuiz, tia _•• Vara Criminal, cujo promotor ofíereceu
denuncia contra José Maria da Cosia e Cns-sumo Ribeiro, o primeiro dono do cstnbelc-
cimento Incendiado, c o segundo, seu empre-
gado, conw autores do incêndio proposital,
para o fim de receberem da companhia União
dos Vareglstas o seguro, do G:000$000.

i Correu o processo or- seus tramites, c hoje' o .juiz, Dr. Silva Costa, absolveu os necusa-
idos, considerando que o laudo pericial não
:podia ter apurado com precisão a causa do
.sinistro, por isso que 0 prédio ficou total-; menle destruído c, ainda, que n prova cir-
cumstancinl colhida contei., ambos os necusa-
do; era de pouco valor"..,

Acontece, porém, que no cartório desta mes-
ihia vara ha uns autos referentes a outro
processo que a justiça publica move contra¦o primeiro dos absolvidos, por ter tentado
subornar o delegado do districto por onde
correu o inquérito, quando foi da apuração
do sini..lroI O próprio delegado foi quem proyocou esse processo.
¦r _—¦—iH-V*—¦*¦ ¦

m russos consctsiiesm
um coiasfideravel

avanço
PETROGRADO, 19 (Havas) ~ 'As

Iropas russas vararam as linhas allcmãsna rc^lslo dc Czcrwiszczc, sobre o Sto-kliotl, na Volhvnia, roallsando um avan-
ço considerável.
Os bellns fazem juncçâo com

os inglezcs na África
IlAVItK. 11) (liavnt) — A coliiiumi IicIk/i

cm operaçíies na África oriental allemã oc*iiipini Satut ftlk-lic-l o offèctuou a Jiiucci.ii comai forçiiH Inglesas procedentes du Mcraenta,
Um navio italiano a pique

LONDRES, 10 (Havas) - o Lloyd onmin-
cia quo o vnpor italiano "Stompnlln". deseis mi! toneladas, foi poslo n pique,
Um personagem monarcliisía

p(iitu«{ucz que quer comba-
ter os allemães
LTBnOA, 1Ü (llavr.s) — Oh jornocB dão cur-

-o n um Inialo segundo o i|iia| o antigo mi-
nlalro da monarchla, actualmt-ntc roíircscn.
lanlc do cx-roi 1). Manoel nesta eapilnl e dl-reitor dn órgão official do partido monarclii-
co, Sr. Ayres do Orncllas, wie requerer a sua
readmissão no Exercito, pedindo ao mesmo
fompo que lhe seja pormittldo fazer parte da
primeira expedição que venha a seguir paraos campos de batalhu na Europa,
Aviadores indlczes alacam um

deposilo dc munições in-
im!go
LONDRES, 1!) (Havas) (Official) - Uma

esquadrilha dc acroplnnos navncs inglezc.
lançou hontem 48 bombas sobre os deposl-
tos dc munições inimigos cm Llehlcrveldo,
nn Helglcn. Em seguida foram observados
grandes incêndios,

Todos os aviões regressaram incólumes.
Parece que o «Deulschland..

chegou a Bremen {
NOVA YOIlKj Ifl (A NOITE) — Os jor;.nesde lierlim informam que o submarlio !'Deu-

tscnland" chegou honlem, A noite, a IJrc-

0 audacioso assalto do
largo de Catumby

¦ é 
Avohuiiflm-se as provascontra «Moleque

Marinho»

que sc

men.
lista noticia não eslá, porém, ainda eoi.fir-

inada offielalhiente.
A Turquia obteve mais dl-

nheiro da Allcmanha
NOVA YORK, Ifl (A NOITE-A Ailemaiüia

fez mais um empréstimo ,1 • MO milhões dcmarcos ú Turquia.
Os banqueiros nustro-allemãi. também vão

emprestar ao governo turco _00 milhões dcmarcos a praso curto.
Um espião allemão preso

PAUIS, li) (A NOITlí)—Foi preso o sttls-so \\urgen, que fazia espiouagem iio,- contocia Allcmanha.
A Turquia quer matar os sy-

rios ü fome
LONDRES, Ifl (A NOITE) - O correspon-dente de um jornal norte-americano cm Gon-Stnntmopln informa que as autoridades tur-cas prohibem tcrminanlemente a remessa dc

qualquer soecorro para a Syria.
Os chefes rebeldes árabes con-

demnt-dos á morte
PAUIS, 19 (A N0lTE)-0s cberõs árabes

implicados no movimento revolucionário queestalou cm Mecca foram julgados h revelia
.. condemnados á morte pelos Irlbiiiiiies
turcos.

••¦----_¦•--___-__?____-______?__• _»i^-« .
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"Murin Russa"

«<w» «-

o arranjo das
falíetucias

--' A directoria do Gentrp de Commercio eIndustria do Uio de Janeiro dirigiu lioje á
! Associação Commercial um longo officio de

i applausos á exposição nesse instifuto feila
i anlu-hontem pelo seu vice-presidente, Sr.
. Francisco Leal, sobre .. fraude qne .nmpen

desassombradamente em nos.-., praça para o
| arranjo c_e falleneia..

—- . — — __, .-*«ft.f.*r—t |. , I, 

A radioleSegraphia
¦A commissão o_Lx_a nacionalvae novameníe trabalhar

Vao recomeçar os scur- trabalhos a como '.-,-
sao incumbida pelo governo dc òstu__. as com-

| inunicações radiotelcgcai)liieas no continente
americano.

E' uma commissão znixta composto dc seis
nieiiihro.!, delegados pelos .Ministérios d i Via-
ção, Guerra e Marinha,

Afim do nomear seus dons delegados, o Sr.: iiiini.slro da Viação solicitou hoje do Sr. dire-
clor geral cios Tolegroplios a indicação dos; nomes dc dous funecionarios dessa reparti-
ção,
——— ¦-¦ -¦¦ — _**t- • ,,,

Policiaes desol)edleníes e
espancadores

•• 
_ DOURADO (S. Paulo), 19 (A N0TTE) -
Honlem, ús 18 horas mais ou menos, algunssoh.ados effectuarnm a prisão de um homemsem causa .íostificnda c- t, espancara* i I arba-ramente. O delegado, coronel Benedicto Bueno,relaxou a prisão c mandou prender o soldadoresponsável principal por aciuclle facto. O sol-nado desobediente, sabedor da ordem do dele-
gado, aggrediu-o, contando com o apoio do| e.ibo commandante do destacamento, o qualdeixou, depois, de prender a mesma pra_a.O povo está alarmado com semelhante oro-
ccdimcnto da força de policia aqui dc3tacnda

lispora-se que o destacnmento seia recolindo.

Teixeira de Freitas
A ROMARIA A* ESTATUA DO Gr..1."-

DE CIVILISTA
A romaria civica em frente â estatua do iu-

risconsulto brasileiro Teixeira de Freitas, lio-
ineiiagcm dos estudantes dc direito desta ca-
pilai, realisou-se ãs 17 horas. Falaram, i ir
essa oceasião, os Drs, Abilio Borges, Abelardo
Lobo, Xavier Pinheiro e Pinto da Rocha, Du-
ritnte a romaria tocou uma banda dc musica
do Regimento Policial.

O Dr. Sã Vianna recebeu hoje o seguinte te-
legramma do Buenos Aires:"l)r. Sá Vianna — P.io. — A Faculdade dc
Direito c Sciencias Soeincs apresenta a liomc-
ungem da sua respeitosa admiração ao emi-
nente jurisconsullo Augusto Teixeira dc Frei-
las c roga a V. Ex, reprcscntal-o na instacòmmemoração
passa. — (A.)
cuidado."

do seu centenário, que hoje
A. L. Orma, direelor da Fa-

A
« -oefcn»—»-

A Oeste augineuta a ta-
rifa de transporte de

bovinos
i 0 Sr. ministro da Viação aulorisou o di-redor da E; I . Oeste de Minas a augmentar
de Hü °i° a tarifa especial para o transporte
fle bovinos, em expedições ãa 100 ou mais
cabeças, naquella via-ferrea.

»»»->

A politicagem oo Conselho
. Como antecipámos, o Sr, Fonseca Telles

i tratou Hoje, no Conselho Municipal, da po-Tiliengem do Distrieto. Foi urna sessão
cliela: Ioíío o mundo frtlou e aparleou, lal
como si o assumpto merecesse essas honras.,,

Os pequenos contrafcansl-as
/ . Fornm hoje apprchendidos, pelo official

aduaneiro Luiz CorrÊa e giurc.. da C. dni ort Onofra Ferreira, dons pequenos centra-bandos: o primeiro foi da tfl baralhos dccartas o o segundo do 28 pare. dc ligas.' " contrabandistas, na fórms. do vcihoOs
•nsttime, ív^diram-se,-

chegada do Sr. RodHgues
alves

"¦¦—-»—

ÍBs @uarià'-i'hgiie-á
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GUARATIXGUETA', 19 (A NOITE/- Teve
grande concorrência o embarque, aqui, rie
cons. Rodrigues Alves, que ijeguiu. para nin
acompanhado de sua familia, cm carro cs-
pecial ligado ao rápido paulista, A' partidado trem houve uma cspoul.uuca mauifcstn-
ção, dando-se vivas ao nome do ex-pre.i-
dente cia Republica e dc S. Paulo.

O Sr. conselheiro Rodrigues Alves deixou
a sua cidade natal ãs 11 c meia horas, com-
parecendo a seu embarque ns alias autori-
dades locaes, todos os alumnos da Tscola rs'or-
mal, do Grupo Escolar, emprestando um nr
gracioso e alegre ã partida daquelle esta-
dista.

Em companhia de S. Ex. vieram suns fi-
lhas Mlles, Marietla. Zaira c Isabel. Viaja-
ram ainda os Srs. Drs. Kloy Chaves, seere-
tario da Justiça de São Paulo, como repre-
sentante do governo daquelle Eslado, queveiu até o Rio; Oscar Rodrigues Alves, Anto-
nio Rodrigues Alves, c Carvalho Alves, respe-
clivamenle presidente da comarca c juiz dc
direito de Guaratinguctá.

O Sr, Dr. Rodrigues Alves Filho foi nl_ á
estação Villa Queimada, onde tomou o cs-
pccinl da inspecção da Central, no qual em
carros reservados viajaram o Sr. conselhei-
ro Rodrigues Alves e sua comitiva.

Ao passar o especial em Lorena. foi o Sr.conselheiro Rodrigues Alves, uo meio dc
grande entliusiasmo, alvo de uma imponente
mantteslaçno de apreço por parte da popula-çao daquella cidade.

Depois de uma excellcntc viagem, chegouo especial A Central ás 17 c .nela horas,acliando-se presentes ao desembarque do ex-
presidente de São Paulo o representante doSr. presidente da Republica, todo o ministe-rio. o alio mundo político, toda a bancada
paulista, cie.

A "gare" da Central apresentava um as-
pecto solcmne. Tocou durante o desembar-
que uma banda dc musica militar.-

No desembarque do Sr. conselheiro Rodri-
gues Alves o Sr, presidente da Republica foi
representado pelo chefe da sua casa militar,
coronel Tasso Fragoso.

O trilhos da E. F. Rio
Douro em leilão

O sargento commandante do poslo policial
da Penha apprehendeu hoje, de tarde, cm po-der do gatuno conhecido pela nntonomnsia de"Ferro Velho", tres toneladas de trilhos, rou-
bados .. E, de F. Rio Douro, na oceasião em

Pontos obscuros
esclarecem

Depois da Imporlnnlo diligencia offeclfia-
da honlem pela policia, ano concojtulu, ora
uni cofre da Associação Comnlerclní, appri-.
hender II10508000, do dinheiro roubado no
capitalista Fortes, uma r-equencia da pontos,
que nté então estavam por dcsv.ndiir, foi
sundo esclarecida. A nmaiilc do "Molcuuo
Marinho", Lylcdlnn ou Lydio, como ô nqul
conhecida, jiresn, declarou que o dinheiro

lhe lòr.i dc faelo cn-
IreglJO por ".Moleque
Marinho" o quo elln o
dera porá uma Mincompnnhoirn, "Mnrln
lliissu", guardar no
cofre dc sua proprle-
dade, na AssociaçãoCommcrcinl. "iMarln
Hussn", que reside A
rua Toblns Barreto, foi
tnmbcin presa, assim
como Fnnny, senhoria
da casa dc Lydla. Le-
Víidns todas para o
Corpo de Soflurauçn,
l'u ram interrogadas
com habilidade pelodelegado do 0" dlstrl-
cto Dr. Sylvcslro Ma-
chado. "Maria Russa"
c Fnnny falaram com
difficuldndc, nada cs-
cio recendo, dizendo
ignorar o idioma por-
tllgUCZ, O depoimento

dc Lydla, porém, foi muito im portanto.Nellc fez nllusüo a uma lal Virgínia, lava-
deita de "Marinho", residente A rua Sena-
dor Pompeu. Iinniediataiiieiitc foi esla dc-
tida.

A principio declarou que ha multo "Mo-
leque Marinho" não lhe mandava roupas
para lavar. O Dr. Sylvcstre Machado, quesem ella saber havia dado uma busca em
sua residência, mostrou-lhe então um rol dc
roupas dis "Moleque Marinho", com data do
dia 10 deste mez. Pilhada cm flagrante con-
tradição. Virgínia disse que n roupa lhe fò-
ra mandada por intermédio dc um çafre-
gador.fi islo ? interrogou o Dr. Sylvcstre;
niostrando-lhc uma caria que taiuliein np-
pvchendera, nssignada por '•Marinho".

A estupefacção de Virgínia checou ao nu-
ge. Não esperava por certo nqnella prova cs-
mngadora.

A carta diz o seguinle: "Virgínia. — Jau-
lo envio-to S.00Í, que í para você cjunpiar o
que te disse para a Iracema c dar-lhe depois
o troço".

O interrogatório proscgniu.Vamos, explique como recebeu esle di-
nheiro; (piem 6 Iracema V perguntou o dc-
legado.

A carta veiu pelo Correio, doutor.-E onde está o envoloppe ?Não sei, rasguei.
fi qual era o carimbo que linha o sello?

_— Procurei verificar, mas não entendi;nao sei si era Barra Mansa ou Bucti. . Aires.~ L, cite homem, conhece-o V
_ Na sala do Corpo de Segurança foi enlão
introduzido um homem nlto, typo de Ira!...-lhador, de Jongo 

"cnvalgnac". Parecia umaseena de theatro. Virgínia bolbuciou ult-u-
mas palavras o por fim confessou tudo.
Aquelle homem, o carregador conhecido pelovulgo de "Cavaignac", fora quem lhe levara
a carta de "Moleque Marinho". Iracema íumn joven que Marinho seduzira c com quem
piomcttcra casar-se.

De pose do seu endereço, a policia não te-vc muito trabalho para encontrai-.a. Nadasoube dizer sobre o paradeiro do seu sc-du-
dor. Ha muito já que não o vê.

O carregador "Cavaignac" disse que a car-ta lhe fora entregue por "Moleque Marinho"
em casa do aldrão "Role-Bole", na Saúde.
Era um rosário de diligencias que nppare-ciam para se effectuarcm. üm agente sáe A
procura de "Bole-Bole", não 0 encontrando,
porem.

A convicção da policia k que lanlo Lydlflcomo Virgínia sabem onde cllo se encontra'.
A menor Iracma, Fnnny e "Maria Russa"
foram pela manhã do hoje postas cm liber-dade. Ainda hoje será Virgínia acareada
com Lydia, para serem esclarecidos alguns
pentos do seus depoimentos.

O Dr. Sylvcstre Machado, com quem pa-lestramos, disse-nos que, no inquérito, comas provas testemunhaes, c agora, ns mate-riaes_ existentes, está de sobra, comprovado
ler sido "Moleque Marinho" o autor do as-
salto. Alei uma das notas de 500$, honlem
npprehendidas, foi reconhecida, por ter o ca-
pitalista Fortes registado a sua serie, estam-
pa, etc.

Amanhã será owido de novo o estivador
testemunha cpie, póde-se dizer, fi: o ponlo(Io orientação e partida da policia, nas dili-
gcncias que tem effeetuado, *-.is conhecendo''Moleque Marinho" e estando no largo deCatumby por oceasião do assalto, reconlíe-
eeu-o quando fugia.

O agente n. 98, que muito sc tem esforça-
do, trabalhando neste caso, foi c.cà.Tefiado
da prisão dc "Bolc-Role".

Os desdífosos 10 entliusiasmo pelo alis-|A complicação «las
<¦ i i _f« ¦_¦_?. •>_> __ «

E2C3111.8O do liosjiilal, _ic;_
si morrer na rua

.Togaram .i'o A riu, como n um cão cn-
ferino e Inútil, Que morresip por n'i! dei-
oçcupnhdo o lollo do fipspltai ,. li jogaram*'no, O pobre Inb.-reiilinn foi cimlniiaiido,
(liinsl de rnslos, l'm ultinio esforço, c caiu,
perto do cemllorlo do CnJA, lira como fl

.w _...

E*_;-ií, • t_!_K'-3_^^_«___S*____S
^..,í_>

Ma
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O dcsucnlurado Oclanio Cotios, csncro.ii'
do providencias du Assistência Policial

nllracção da morto que sc approxiinava. Fi-
cou ali muito tempo. Por fim, passou um
guardn-civil, o 270, 0 viu o infeliz, caído ao
çhfio, arquejando, numa tosse COIlVUlsa, cn-trecorlndii de nuclns, no esforço de quem SCsente asphyxiar. Km volta, um bando (Iomoscas que zumbiam, como n osprsttor n
prosa fácil. Pensou-o morto, o guarda. Ap-
proximou-sc. O Infeliz pediu soecorro o dis-so quem cia: Octnvlo Caries, opoinrio, comda nnnos e que residia ti rua Mariz c Bar-ros 11. 208.

Moslrou uma papelctn do hospital dc Tu-licrculosos dc S. Sebastião, com o n. 21 —
era a sua. Ali internado, ha da., fora hoje,as l» horas, expulso. Sem ninguém, sem nu-xilio, nndaia qual judeu errante, á procuratio uni canto onde descansasse a carcassa,
para morrer cm paz. Caiu ali, perto do ce-miterlo,

O guarda chamou a Assistência Publica,
que. por tratar-so dc uin tuberculoso, não o
poudo conduzir. Deu-lhe, porém, outra gulapara n Santa Casa, do onde, certo, o. des-humanos dirigentes novamente o expulsarão.

Horas a fio ainda ficou Octavio A esperade um carro dn Saudc Publica ou dn As-slsteucia da Policia, quc o eoniluzlsso ao
nospilal. As moscas, cm torno, contkittavam
a zumbir,,.

tamento militar
¦¦¦ 

Apresentaram-se hoje mais
57 moços

fi dia n dia uials bq avoluma o 111,mero dc
moços, que fugindo nu sorteio militar obriga-
lorlo, »ào & nino dn 6' região inscrever-se 1 uno
voluntários de manobrns> Só bojo inscreve-
r#iii-su fi7. 0 que perfaz o lol.il du OS,

Uma turma dosles inoçoi foi A íchoiiço do
general (iablnn ftezouro, cominnnilniilo da re-
nino, paru sollollnr que S, Rx. iu'.erceile..sc
liiniii no ministro dn Guorra,nftm (Io quo lhes f»s-
so fornecido fardamento paia os exercícios
preparatórios que cI!-.-h deverá.i receber nos
quartéis anles das niaiiobras. O gencl (l.i-biuii ini-lli-ii-lhes falar com 0 Clular (1.1
iiasí.i da Qucrru.
1——— »-—**"— 1

O «crack- das agencias
dos Correios

Proscínírnra hoje os trabalhos dn connulsmio respectiva para so apurar os desfnlquosoecorrldos nas diversas nscnclas do Dlstrl-cio K-ileral. Pelo que jú se apurou até nuo-r«, nfio houve desfalque nas ngcnclns de São.loao Uaptlstn o largo do Guimarães. O c.a-me, porem niiu alcançou os aunos nutcrio-res ao do 1016.
Quanto ás ngcnclns do cães do porlo o dc.laearepagiia, cnconlrou-so um engano dosomnin nos bnlancctcs.
As agenlcs entraram, porím, com ns rc-specllvas diffcrcnças.

Por aclo de hoje do Sr. direelor dos Cor-reios fui suspenso provisoriiinioutc o fuuccio-nanienlo da agencia do Cnllelo,

!

Vor um (rlz... CaKanoo obUnhaihaooas¦corpus
Tantas vezes lem, 110 fi.ro, sidu dismilldocise cni,o das "siiblnns" falsas, om que foram

V.i ' _. ,ln •™pn.« IfelIppo Dorsoll o Ciittancòlllonrdi, que nliuln liojo o caso d ger.ilmcntoleiomhrndo com facilidade, cm toda-, as rJuificias. '.
Annrn, vem Cnttniico pedir ' .iiibens-c. imnsHno .Supremo, allegaiulu que, lendo sido absol-vaio um primeira liistaucin, u Suprema, cmiippciiaç.11. o coudomnoii e, onlUo, resolveuOilo i-iiiliargnr esse aeeóiiláo do Siipn-ino, r 11.ilu Im preso. Futeiiilia que Ism, t-. uni.t*vlÓ_Ii-ncia porque, havenilo embargado o necúr.uao, deviam ser estes emlia . jiiliíuUles du ser elle preso.
No Supremo, porém, nãu

ciilriida desses embargos.
Afinal, o Sr. ministro rclnlor, Dr. Ca mioSaraiva, descobriu nos nulos prnv. . dc que nsembargos haviam, do fact», sido ni.Vrecidos

no necordao, Abi começou a complicação do .
Julgnmenln, Sr. mini ,, relator disso que, íu vista desta prova, o cnnstriinghii-.-.ito ;,lle«lauiu era evidente c, por isso, cmicidln .i or- .ilem. Iravoii-se debate. O Sr. mini:.!. > pro- -I
curador da Republica f.._n contra a co iccssúoda ordem, O Sr. ministro Pedro l.es.a rus-lenta o seu volo dado por oceasião .' ¦ ir iul-
liada n appell.-ir:.,), pm que res:.!- ,; o devep-do ser expedido mondado dc prisão c.inlra o1 nntes de offerccer cllo c.nbncgo.: no r.ec6x**j

au-
1 noticies «"a!

dão
Ali 11

-**•»•-

-•» ¦-<»_*-

Tiroteio entre capangas
numa fazenda

_ .~#. ...
__ moar-Se de um sica. _o

De Santa Luzia do Carnngola recebemos oseguinte telegramma."De um forte tiroteio entre capangas da fa-zenda do coronel Novaes resultou a morte dosicano Zachorias. — Manoel Alves."

Será preciso regula-
meníar o Código

Civil ?
O Sr. miaistro da Justiça dirigiu ao Dr.rauk, dc Lacerda a seguinte curta:

Gabinete do ministro da Justiça c Ne-
í_n-°s 

llr),1r'iol'LT; - lli0- 19 'le agosto 
"de

3910--- Illmo. Sr. Dr. Paulo d0 Lacerda —
tmudo-o cordialmente. Alguns iornaes insis-
.'". o» pedir a regulamentação do CódigoCivil, afim de que u pratica não desfigureaqucllc monumental instituto jurídico. Eviueutcuientc, ha

ató

Yz&vzuacà queria aanía sranesa
c_e rendas

O Sr. ministro dn Fazenda declarou noseu collcga dn Interior, cm resposta ao of-ficiojlo prefeito do Tnrauaca, que o gover-lio nao eslá aulorisado 11 crenr mesa dc ren-das naquelle departamento do Acre o qua iaexiste uma cm Cruzeiro do Sul, cuja l-aas-lereneia não ú conveniente ao Miui-.lerio darnzeuda.
¦««»•»"

Aetos do ministro da Fa-
zenda

O Sr. ministro da Fazenda nomeou: Ma-noel do Espirito Santo Guimarães para o lo-
fiar dc escrivão da Coliceloria Federal deIpamery, Gõynz; João Silva Bastos, paia ode escrivão da dc Alagoinha e Cotii, Bahia;
Severino dc Albuquerque Filho, para o dc
escrivão da de Atnlnyn, Alagoas; João Lau-teyer de Araujo C.ijaliuhn, pura o do collo-
çtor em Santo Aiitonio dos Queimados, lia-
llioj O dispensou: Antônio Pereira Gllima-
rnes Filho do logar do collcclor, interino, deCampo Formoso. Bahia, c nomeou para esse
logar Antônio Pereira Guimarães Filho.

-*Kttm-

O regresso do Dr. Nicoláo
Ciancio

Até A ultima hora ainda não havia infor-
maçüo segura sobre a hora da chegada, ama-nhã, do '•Principc di Udino", cm que re-
gressn ao Brasil o nosso prezado eompa-
nheiro Dr. Nicoláo Ciancio. A companhia
espera, porém, que a chegada se dè pelamanhã.

pai® © me
os atraz&â®s»B

Eduardo Christovão de Souza, agente dosCorreios, propoz uma aeção contra a União,afim de ser reintegrado naquelle cargo, do
qual allegava foi demitlido sem processo re-guiar, em 7 de outubro de 1009, c a Fa-zenda Nacional condemnoda a lhe pagar o*vencimentos, a que se julgava com direito,desde a data dc sua demissão até a nin-tegração.

Julgou o juiz a aeção procedente e conde-mnou a União na fôrma do pedido. Nãoconcordando com esta decisão, appellou o
procurador da Republica para o Supremo,mas este, na sessão de hoje, confirmou a de-cisão do juiz federal.

_a_»"— ¦ WJ»__P ¦¦ ..

Um contraão ümmm
que. o poiF^m© ya@

PdsélüSIi?
_—1 1 __n ¦

-_. . que elles eram vendidos.

O DA E. F. DO DOURADO
Entre o Minislcrio da Agricultura e aCompanhia E, F. do Dourado foi celebrado

a 29 de julho de 1910 contrato para con-strucção de B;l kilometros de uma linha fer-
fca entre Ibitinga c rio Tietê, e iiO kilometros
do ponto mais conveniente do ramal dc 13o-
caina a Barery ali A estação de Ayrosn Gal-
vão, servindo a cidade dc Jaliú. S. Paulo.

Embora tenha essa companhia construído
54 kilometros das linhas do contrato, ne-nlium dclles teve exame ou approvação pré-via do governo, conforme estabelece o con-trato, o que era o bastante para sua resci-são, si a companhia jã não tivesse commct-
tido outras infrneções, como a dc não terapresentado estudos do traçado, nem come-
çado as obras no praso estabelecido, ler dei-
xado de pagar ns quotas dc fiscalisação, c,finalmente, haver hj-pothecado suas linhasem garantia a um empréstimo de 22 milhões
de francos.

O governo resolveu, porlanto, rescindiresse contrato, para o que hoje o Sr. mi-
njslro dn Viação enviou os papeis necessa-
rios no procurador geral da Fazenda Pu-
blica, para que promova a aeção pelos canaes
Competentes, visto não convir a União fa-
zel-o por decreto do executivo, por ss tra
tar. ét u__.contrato bastanis oneroso*..

.tu nu ico.
um engano, como o deinon-sirou ate a evidencia o Sr. Clovis Bevila-qua, pelas columnas de um .vespertino. Nãolem competência o poder executivo para in-clicar ao judiciário a verdadeira exegese dcleis civis. Ninguém sc lembrou, na Europa,do regulamentar o antigo Código Civil fran-eez, nem os modernos allemão c suisso, npc-zar de conterem, todos elles, iuuovnções im-

pprtantisismas. O que se faz urgente 6 a
promulgação de um Código do Processo, pararegular a execução dc varias disposições doCódigo Civil, e, nesse sentido, tem sido con-slanto o meu esforço, junto ao Dr. CunhaMachado, digno presidente da commissão dcconstituição c justiça da Câmara dos Depu-tados, para que tenha rápido andamento otrabalho ali em estudos.¦Ha também funeções novas, como do re-
glsto de immoveis, que não podem sei* rc-
guiadas pelo executivo sem automação espe-ciai do Congresso. Cabe a esto fazel-o, reto-cando c votando a Reforma Judiciaria, queesla cm debate 110 Senado. Parece que aobra de valor real para evitar interpreta-
çocs_ varias e erradas do texto promulgadocm janeiro, 6 a que o senhor tomou a peilo,reunindo os esforços de jurisconsultos doalta nomeada, afim dc ser publicado, a brevetrecho, um commentario monumental ao Co-digo Civil. Como o senhor recebera cm suaeasa, na próxima segunda-feira, os sens bri-lhantcs eollnborndores, lembro n eonveniith-cia de propor a ellcs que preliminarmente an-notem_ os pequenos defeitos e as ineon-
gr.uencias do texto e formulem a corrigeudanecessária, afim de que ainda este anuo o
governo possa offerccel-a no Congresso c pedir n_ sua approvação.

Será esse mais um serviço dc valor quelhe ficarão devendo as letras jurídicas, de
que o senhor é cultor insigne.

Sem mais, subscrevo-me, etc. — Carlos Ma-ximitiano."
. __¦__¦ . *__^art.^*yfc.^.J_> ¦ 1 . ..

O montepio dos oííiciaes
da Brigada e Corpo de

Bombeiros

_Hi>--

O Sr. prefeito faz visitas
O Sr. Azevedo Sodré, cm companhia do

seu secretario e dos Drs. Afranio Peixoto
c. Cosia U-ite, visitou hoje o Instituto Or-
sina dn Fonseca.

recolhidos os votos, o Supre o, <.;•;-tra os volos dos Srs. ministros Viveiros VíaCastro, Sebastião do Lacerda, Lconl. Cuuto
Snrnivn, relator, negou n ordem impetrada.—  -._u»fc>__-__

A mudança de Alto
Doce

BELLO HOIUZONTE, IU (A NOITE) — Foiapresentada ã Câmara hoje, mna rcprcsc-nlí.-ã»
(Ia Municipalidade do Alto llin *)occ, 

pedindoa votação de uma lei paia mudar n ¦¦'•' -"a ci-dade para outro local 110 mesmo distrielo. .-— ¦¦ ______ , M^Ut^ ¦____¦¦______— —¦_¦»

Qu3m paga ma!, paga
duas vezes

—•-—
Poi o que ucojiíecfiu ;i L'nláo

Contra a União Federal pi-, poz Júlio Levei,uma aeção para o fim de ser áquella conde-ninada a lhe pagar a quantia de ,%:00O3, jurosde -"' apólices da Divida Publica, relativos
aos semestres de 190!) e ao primeiro de 1910.iillegando que esla quantia fôl.i ji.dcbitanien-
té na.1.1 pela Caixa de Amortizacno a um indi-
duo que nlli comparecera munido do alvaráralsiflcado, e em que dava o autor como fal-tecido,

Julgando o juiz provadas as nllcgaçiãcs doautor, foi a União condeniunda a lhe pagar acilada importância,
Houve ni"

¦1

•o para o Supremo, o este,
em sessão de hoje, confirmou a conde
da Fazenda Nacional,

icmnaçi.Oj

-««•s«—¦*-
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A estatua de João Caetano
vae ficar em frente ao

S. Pedro
Ficou nssentada definitivamente pelo Sr.

prefeito a remoção da estatua de João Cne-
tano para a praça Tiradentes, cm frente ao
theatro S. Pedro.

Nesse sentido uma commissão da Caixa
Beneficente Thentrnl, composta do actor João
Silva, Srs. Gaslão Tojeiro e Paulo Águia1.,
enténdoit-se com o Sr. Dr. Júlio Furtado,
encarregado destes trabalhos, para que o
inauguração se rcalisasso a 24 do corrente.
anniversario do fallecimento do grande actor
nacional, 'data cm que sc farão demonstra-
ções de apreço A memória do grande artista
nacional.

_S«_í 53fl»_-i"e weDhn é as_anhádo
pos» um irem da ÊUar-icá
Um lamentável desastre oceorreu hoje

na estação de Santa Isabel de Cordeiros dc
S. Gonçalo, do Eslado do Uio.

E' que fora .apanhado na linha Manoel.
Alonso Gomes, de 7U annos de edade. ali re-
sidente.

A morte do pobre septuagenário foi im-
mediata, pois as rodas da machiua, guiada
por Anlonio Caslilhos, passaram por cima
da caixa thoraxica. A victima 6 tio do Sr.
Agenor Vianna de Barros, repórter d'"0
Commercio", de Nictheroy.

-c4JW»

_!i.5jU. aeção _!5ip_5ss©eíi!anS_!
Eya Christina da Conceição Barros c mais

senhoras c menores, propuzeram no Juizo da
1" Vara Federal uma aeção ordinária contra n
União, para que esla fosse condcmnnda a Uies
pagar as pensões de montepio deixadas pelosseus finados maridos, paes, filhos c irmãos
como officiaes da Brigada Policial c Corpo dc
Bombeiros desla chplFal, de accordo com a
letra A da lei n. 2.290, de 13 de dezembro
de 1910 e não pela tabeliã do art, 5o da lei
n_. 1,473, de 9 de janeiro dc 100G, por qne cs-
tão recebendo, resliluindo-sc-lhes eora os ju-ros da mora c custas ns diffcrcnças que tem
deixado dc receber. O juiz, Dr. Baul Martins,
considerando que a lei invocada não visou nu-
gmenlar os vencimentos dos officiaes das for-
ças militares, mas simplesmente ncr.bai* cm
a sua divisão cm soldo, elapa, gratificação, etc.,
ele. distrihuindo-sc cm duas únicas partes: sol-
do c gratificação, c em face da jurisprudência
firmada, julgou a aeção improcedente, cou-
dc-mnnndo os autores nas custas.
11 **¦' —"1^^— *

Um menor é victima de
uma explosão na ilha

do Vianna
A _ lfi 1!2 horas, quando exami.-avn uma

homha dc_ dynamile, nas officinas Lage Ir-
mãos, na ilha do Vianna, onde é aprendiz, o
menor João Borges Fiiho, com 13 annos, rc-
sidente aqui, A ma Faria 11. 26, foi vlctir-.a
de uma. explosão, ficando com os dedos da
mão direita espkaceladòs e recebendo varias
queimaduras pelo corpo, João, depois üe rc-
çcber soecorros medico?, foi internado no

k 4 Hospital S. João Bnplista, em Nlclh^rs^

falia de «quorum» í_a FUirní
íséris'e

Tendo comparecido apenas sele Srs. depu-
tados, não houve sessão hoje 11a Assembléa
Fluminense.

 1 ¦¦ 1 11 --or»- 1 1,
O CAPE'

O mercado do café manteve, ainda hoje,
o preço de !)?100 por arroba para o t.vpo 7,
c a esse preço venderam-se 8.5-10 saccas, sen-
do 8.977 pela manhã c mnis 4.5G_1 no cor-
rer do dia. Hontem e hoje a Bolsa dc Nova
York funecionou cm baixa dc uni a quatro
pontos c de dous P011I03 de baixa parcial.
Entraram hontem 5.804 saccas, embarcaram
4.305 c o "stoch", hoje pela manhã, era de
227.412 saccas.

Mo dia 7 m sef@isBl.ro
tarará im®. grande

parada
Prepara-sc com cnthushtsi. a parada do

proKiino dia 7 de setembro, data eonimcmora-tiva da nossa Independência.
AG- região militar já tem r .n.';-'.i n plan-ta dos logares por onde desfilarão a_; tro-

pas.
Do Exercito formarão qualro jrigadas, sen-do duas de infantaria, uma de artilha._a e ou-

, oc!. ,C!,,VílI'i"-ií'- num effcctivo npproximndSue _,000 homens,
Além disso formarão todas n linhas -le tirodesta capita , muitas dos Estudos, coliegiòsmilitares, collcgios civis daqui, forcr.s dn Ma-nnhn o da Urigada Policial.

.1

I

A policia finge que per-segue o «bicho»
Quando chegará.a vez «os

gra.iílí.s banqueiros?
A policia do ¦12i dislricto prendeu cm fia-

graute dc jogo do fcicfio, á rua Mem de Sá
.' r.' . ° banqueiro desse jogo José Gomesdc Faria.

O bicheiro foi autuado e preslon fiança
para se defender solto do processo que lhoesta sendo movido.

_lisso bicheiro 6 um pobre diabo, cuia pri-sao serve apenas para que a policia finj<t
que age contra o jogo. Os grandes banquei-
ros do centro e os pinguclins do 'Io distrielo 3
continuara trauquillamcntc garantidos pela ¦'
própria policia,.. ' - _

Ora bolas!.,. "¦_

Kl

¦ 
_

Antes tarde que nunca,.. ||
Com grande prejuízo para a Justiça, sÔhoje foi recolhido A carecragem da PoliciaCentral, o assassino Olympio Come;., que hn^tempos, no Audarshy, matou, com um tiro,a menor Iracema Santos, e que no dia 10co corrente foi preso cm Campo Grande.!

ütympío devera amanhã seguir para a dele-
gacia do 10° districto, afim dc prestar de-claraçoes, de onde serã transferido
Casa dc Deleri

I-

para a

ETÁRIO
i^rn tioisn Houve maiores negócios para 

'&s_' .$apólices do União do empréstimo úc Í90.., deniij
77Ô°i a 772?; os demais negócios, inclusive»?©

l:.ra Bolsa h

-?—*/!&$%**—•-

vae |.op a Gamara ___• s
trilhos

C> Sr. ministro dn Viação determinou ;.o Sr.
direelor da E, de F. Central do Brasil que
ponha A disposição da mesa da Cn.nara dos
Deputados o engenheiro Fausto Proença, ,.:a
vae ficar encarregado dc organisar os traba-
H103 necessários no edifício oi.de irá fuuccio-
nar áquella casa do Congresso,

os para papeis de especulação, careceram do'
importância, salvo para as "dehciilures-' das
Docas dc Santos, que, em numero dc 282, fo-
ram negociadas a £02.?. O cambio fuuccio.
noa em baixa, quasi nas condições do techa*
mento da véspera. Houve, á abertura, aa

f;taxas de 12 9jl0 e 12 17(32 d.; no fecha-
mento, porém, vigorava apenas a taxa da?
12 17182 d. As letras do Thcsouro furim ne-
gociadas com o rebato de 9 1|2 e 10 °| . Não.constaram negócios cm esterlinos.

rc£^t__!l!?_Fg!?aíJ!^ 
UNSGADOSl
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Sr {.rafei!® wao mandar
g3«t_ íicair um parecer

Estere, fi tarde, no gabinete do prefeito, o
Sr. Pego Barros, da directoria da Light. Lo-
go depois da sua salda, circulou a noticia de
que o Sr, Azevedo Sodré havia sa resolvido a
publicar o parecer do 2" procurador da Tre-
feitura, cm que se baseou para dar A Light
o magnífico presente •— a linha para Santa
Cruz. E' pena que o Sr. prefeito não mande
publicar tamhem os pitreceres dos engenhei-
ros ouvidos. SA assim 6 que S. Ex, conven-
ceria a população de que não ha um grandeescândalo nessa, como em varias Oitlras COtt-
e*asõ_J 1 I_s__. _• --— "^"ii- '-*¦**¦¦-¦
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Domingo 20 de agosló de
1916,
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. 9- gjai-eo será reslisado
,3® fia tarsle.
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Móveis aTtisíicos
Moveis de hixo
Moveis para todos os preços
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chegada do Sr. Rodrigues Alves
-©0«-

As acclamações na Central

'LJ;^»y'.*yéf ¦''"'*;' -^l

I) Sr. conselheiro llodrlgtics Alves descinbt.r-
cou, iicoinpnniindo «Ic sua D.ma. f....:ili.i, ás
J7 12 horas, precisas,

N.i Central aguardavam S. lis. o mundo of-
ficial, amigos, admiradores o g.andc numero
iie famílias.

Varias bandas dc musica ^e fazem ot. ir.
S. lis. desce do cair.) especial c é iinmcdia-

lamente rodeado tle varias centenas de pet-
.sua i.

1'.- i disposto, sorrindo a c.dtl in t.iille, o
Sr. Itodrigiics Alves, de chape > A ir.ão e la-
deado por seus filhos Dr. Oscar c II i.lrig-.: s
Alves Filho, recebeu os primeiros . nip.i: cn-
tos do coronel Tusso Knigo&o, em nome do S;-.
presidente dn Ilcpuhlicn, seguintlo-sc, então,
o. abraços dc boas vindas dos ministros de
Estado, representações da Guinar c do Sc-
lindo e du oulros poderes da Republica c ele-
mento of ficial.

Da "gare" dn ('.entrai no nutmr.jvcl p.csi-
deliciai S. Ex. era u lodo o momento intern .i-
pido por abraços e acclamações e alllig.n, «jue
vinham chegando.

Nesse trnjceto S. Es. foi cumprimenlatlo
pelo Sr. Azevedo Sodré, prefeito (1 Disli'
«|uc o saudou em iu nic da cidade do Rio dc .Ia-
neiro e pela Irmandade do S.-icrnr.. ..to dn Cnu-
tlclai-i.i, (pie offcreeeu ti S, Ex. umn liiul.i"cn.bcijle" dc flores natnracs.

Terminados os cumprimento . fpini do S. Ex,
acabou .le pousar para os plinti ....iphos o ".-.
Dr. Serzetlcllo Corrêa saudou S, lis. e ixcla-
iniiii:

—- Viva o futuro presidente dn Itep:.. icnl
O S;-. Rodrigues Alves, rindo-sc, bateu no

liombro do Sr. Serze.lello Corre.., cujas pa-lavras foram cobertas dc intensos npplnusos.
O Sr. Irineu Mnchndo, depois de ter abra-cado o Sr. Urbano Santos, chamando-o tle"einiiienle" e "querido chefe", disse para o

.Sr. Serzedello:
— Muito bem, Serzedello,
Entre vivas e manifestações de regosijo o

Sr. Rodrigues Alves foi levado nlé o auto-
movei do palácio, onde tomou logar em com-
panhia do Sr. Tusso Fragoso e Dr, Álvaro
de Carvalho.

tra i nu
iíiil li

Não ha motivo para se
temer a crise

ís. Ex., em conversa, fala li-
eeSrameme sobre a actualsituação üiínncoSpa

Foi o Sr. Rodrigues Alves Filho q..em nosfipresciitou n seu pae.— Os nossos cumprimentos.
O conselheiro Rodrigues Ah es filou-noâ com** olhos interrogativos:

—Quer, então, uma entrevista, não ú >. .-.
dade? );]tó»
—Kxaclnmontc, '.>5.-
O Sr. conselheiro nào dtivn, porém, enlre-

vistas. I-: com uma extraordinária g-.-iilllezii,
qne faz dc S, Fn. aipielic cavalheiro disllncto
qne lodo o Rio já conhece, cstfiivoii-.se de tal
luniiclrn a ser por nós entre vi.-ludo, ue nos
[M7. complctnmcnlc desarmados.

Nào insistimos. S. Ex. passou a conversar
dcsprcoccupndnmcntc, honrantlo nos sobre-
modo cun a sua attenção, distinguindo o ios-
so companheiro cm responder-lho certo» ii;:vi-
dns sobre determinados tissumptos político-
financeiros <|iie S. lix., como perfeito "i u-
scur", in discutindo numa roda de pulili-
cos.

Pelo ouc concluímos dessa palestra, lod-'
iulima, S. Ex., opportuunincnlc, convcrsar.1
com os amigos da bancada paulista, trocará
com elles algumas idéas, para que a acção
(!c S. Paulo dcante do momento actual num-
tenhn-se numa perfeita comnuinhão dc vista.

Pedimos o pensamento do conselheiro Ro-
drigues Alves sobre alguns impostos alvitr.i-
dos nas duas casas do Congresso. Ii como
S. lix. se esquivasse a nos falar sobre laes
Impostos pelos motivos acima, referiino-nos
a declarações estampadas em entrevistas
a A NOITE, do Sr. Álvaro dc Carvalho, dc-
inanições que aquelle membro dn bancada
paulista fez como "lcndcr" de S. Paulo,

Nessas entrevistas publicadas por nós, o
Sr. Al varo do Carvalho manifestou-se con-
Irnrlo ao imposto sobre alugueis, ao corte
em massa do funecionalismo, á taxa dc 10 °j°
sobre o frete, sendo, entretanto, favorável ao
nugmenlo dc 2"t V sobre n quota ouro co-
brada nas iretidns alfandegárias.

Pois então ? ! — retrucou o conse-
lheiro. 0 Álvaro é o meu "Jender" c o "lea-
der" dc São Paulo.

Num dado momento, sobre a situarão
actual das nossas tiuançns, assim se c.xpri-
miu S. lix.:

Nào vé motivo para (pie se esteja a te-
r.ier eom tamanho alarido a crise nctual.Tcni
nho unia grande confiança r.cste paiz. Ura-
d.-ir que estamos A borda do nbysmo — aquol-
le nbysmo que já existia desde o seu go-
verno — é falta não só de patriotismo como
dc conhecimento dos recursos dc que pode-
mos lançar mãos para nos livrarmos dc
nperturns. Por quantas crises, tremendas,
todas cilas, tem passado o Brasil ? Por mui-
tns. E, entretanto, em enda uma dcllns, des-
de a Monnrehin, se nffirma que "nunca o
paiz soffreu tão aguda crise", (pie "desla vez
o llrasil vae mesmo para o fundo do abys-
mo".

Por fim, S. lix. se declarou um optimlstn,
um grande optimlsta: a nossa situação fi-
nancelrn é menos negra do que a tém pin-tndo.

13 quanto ao governo Wencesláo? O Sr.
conselheiro mostrou-se cgualmeute optimlstn.
0 Sr. Wencesláo Braz é um espirito bem in-
tencionado e eslá, a seu ver, administrando
o paiz com honestidade, com critério, mos-
trando-se, ao mesmo tempo, confiante na
ficção do Sr. presidente da Republica, para«pie a nossa situação financeira se resolva
vantajosamente para todos: credores e dc-
vedores.

Far-se-á a reforma do
Conselho?

u projeclo Afranio será ¦
approvado ?

&3 tendências t[us se
esfeoçani rea CaEimaE»a

Não eram inuilos os deputados encontra-
«ios hoje no Palácio Monroe; o sabbado, co-
mo ninguém ignora, embora sombrio como cs-
te, é sempre grato não -só ás moças qne "fa-
zem Avenida", como aos Srs. deputados. Não
foi, portanto, sem difficuldode, que ali co-
lhemos algumas dezenas dc opiniões a vo-
los a propósito do projeeto do depulado Mel-
lo Franco, que reforma ,i constituição do
Conselho Municipal,

Kis, ii.i sua brevidade, a resposta dos depu-
lados a quem fazíamos, numa monotonia de
estribilho, a scguinle pergunta:—V. lix, poderá fazer o obséquio de nos
informar si tem tendência favorável nu con-
traria ao projecto do deputado -Mello Franco?

_ D Sr. Pires de Carvalho -- Não estudei ain-(i.i o projeclo; lenho, porém, ;. impressão dc
ipie é -..-, mpiitbieo,

Carlos Leilão — Pode dizer que sou c.y.i-
Ir.irin.

Elpidio dc- Mesquita — Tenho grande cn-
llitisinsino. Volarei favoravelmente.

Netto Cumpellc. Souza e Silva e 
'.Mario 

Her-
ires — Responderam sem tirar nem pôr co-mo o Sr. Pires dc Carvalho.

Anthero Botelho -- Ainda não li o proje-;to; uno posso, portanto, dizer si tenho ten-acuem lavornvel ou contraria á sua annro-vaçno. '-
Octavio iMangnhcii-ii — l.m principio sou

favorável; pretendo, porém, ainda estudal-o.
Luiz Domingues — Tenho tendência con-traria. Prefiro que sncrifiquem a União a sa-crificarem a nulonoinia municipal.
Vicente Pirngihc, Agnpilo Pereira, José 13o-

nifacio e Sludnrt — Fnvoraveis.
Augusto Pcstnna — Simplesmente inconsti-

t Incioiifll.
L.iccrdn Vergueiro — Nns questões qsie não

effcelam djrcclnnienlc o listado dc S. Paulo,
cos!umn seguir a maioria da bancada,

Mario dc Paula — Tenho boa impressão do
projeclo, como aliás acontece com todos osirnba.bos dc autoria do deputado Afranio dcMco Franco. Acho, porém, que f.iz couces-.-..,..s demasiadas ao presidente da Ilcpubliea.

Camillo de Hollanda e Octacilio dc Albu-
queiquc — Elogiamos o projecto; resí.i, p->rem, saber si o mesmo será exeqüível,

Mn.imiano de Figueiredo :- Pertenço hcommissão de constituição c jnsti.a; seria
um.. leviandade tornar publico tão antecipa-
damente meu modo de pensar sobre um pro-
joclo ainda não publicado officialmciite. Po-
de, comi mio, affirmar qu« « mesmo me' me-1

• ispirar
rallCO,
'da sé

rece a sympathia que costum-u
as obras do espirito do Sr. lí.i

Nabtieo dc Gouveia e Rafael
Ainda não estudaram.

Evaristo do Amaral, Pereira Braga e Eras-
mo dc Macedo — Contrários.

Nicanor Nascimento—Sou contrario e nem
coiuprehendo seja o estrangeiro chamado n
gosar do direilo do volo, para votar em iu-
tendentes.

Floriaimo dc Britto — Sou "ultra-contrn".
S Ex., depois, lembrou-se que era autor de
projeclo reformador da ortographia e disse
apressado: "Não escreva ultra-contrn, queisso não é porttiguez correntio, e muito me-
nos do lei.

Vcrissiino.dc Mello, Simões Lopes, Pereira
Leite, Maurício dc Lacerda, Joaquim Osório,
Álvaro Bnptista, Justiniano dc Scrpa, Passos
de Miranda e João Perncttn '~. Também ainda
não estudaram.

Dento de Miranda juntou A resposta ante-
rior a seguinte phrase: "Não deixo de ter
certa sympathia pelo projecto,João Mnngnbelrn — Tenho absoluto en-
Ihusiasmo pela approvação, visto achar queo projecto attende á representação dc inte-
resses dc diversas classes, que é o que se dev•cr mais em conta. Cumpre, não esquecer queo legislativo municipal é mais administrou-
vo do que político. Apresento apenas uma
rcslricção: n dn nomeação dc seis intendeu-
tes pelo presidente da Ilcpubliea,
~ '¦' — ¦» ¦'U«t_H»'»-« —¦¦— ¦ -.. — ¦ ,_™..
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No bolei Araras, na Muda Cn Tijuca, houve,
ás 10 horas, um eonflicto, origim.do de u; a
pequena discussão entre dous trabalhadores,
que lá jantaram. Em meio do tninul'..., foram
di.pnrndos vários tiros, saindo feridos dons in-
dividuos, (pio receberam os soceorros ia As-
silencia. A policia do 17° districto, em autos
do. soecorro, effectuou varias prisões.
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Uma senhor.ta é victima
de um desastre

EM 0'JRETYISA
CUniTYBA, 10 (A. A 1 •

FritL. Sehmldl foi victima de
- A scnliorita
um deáastro nafortaleza da barra dc Paranaguá. A fnnii-lia do Sr. João Schmidtf "negociante 

deslapraça, achava-se a banhos na barra do nor-fe: cm passeio nlé á fortaleza, aconteceu
que a senhorita Ft-ida caiu de uma das mu-raluas da fortaleza, fraclnrando uins perna.Em eslado grave foi transportada para Pn-rannguá, onde a medicam n cuidadosamenteo.s Srs. Drs. Loja!* « liclroiw UocJyt.:
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O fogo destroe um prédio
e damnifica oulro

O 3Lopes
li' quem d. a lorliina mais r.ipi.i.i nas loterias e o'.»'cru.-c malorai vantagens ao publico,

RUA DO OUVIDOR. 151 !,,m',a lp11[tn»JSÍ •» («'V
-.—-¦«.—,...~,»m„» 'o Oiitiil.ir) — Htm Pri-
ineiro Uo SInrço, >i — filial! rua Quinzo Jo Nirembro
5O—S. Piiul.i.

Maria Angélica Cordeiro de
Oliveira

(MARIETTA)

t 
Adolpho Carlos dc Oliveira, Avol-

do Antônio de Oliveira o Maria Lui-
9m9 itn Cordeiro dn Oliveira, esposo, fi-

HlO c ináe dc D. MAUIA AN(jl;T.ICA
COnUEfRO DE OLIVEIRA, convidam
os parentes e pessoas amigas a ássis-

tirem á missa tie 7" dia que mandam ceie-
luar no nltar-mór dn egreja dc São Frnncls-
co dc Paula, no dia 21 do corrente, ás !) 1(2,
por alma da liiesquccivel Mariclta, eonfes-
sando desde já n sun gratidão. Agradecem
lambem ás pc^^^.:ts que aciimpiiiiharani o fe-
feiro atd a sua ultima morada.

A POLICIA INVESTIGA
i.imiii 8 llí hora», 0 gnariln civil i*. uit, nho

rcmlnvn a run B colinp, fuvo n ««' nltoncmi i.->-
iimliiilu para o prctllo li. 47 A uanuelin rua,
ile «uniu »nhi graiitle nti.iiilul. Iu dc funinen|
mixlliiiilo por iim flHCiil tlO bondei, o till.ulijli)
gunrdii bnleu forlomontu ua p-tfln do prctllo,
prociirniido despertar iiltfiieni q íe In cs Ivcmc

i dormir s no mesmo tempo providenciou paru
n ctiiniiiircclmcnto do ninlcrlnl do Corno do
lloinliclros c anlorldndcn pollclncs.-

Dentro do poucos minutos ... luuiil .ros ilte-
g.iv.iin o offcicclani no fogo um valente ntn-
nne, procurando dominai-" O rimla I reve pos-
ivil. As cIi.iiiiuiiis, entretanto, Irrompiam vm-

l.nlmieiile, cotio que, dl.mostns u fazer
[IpstlppnreCCI' O qu.illelião todo.

Depois de duna horas da llltn, >> Lgo rcdi-.i,
nuunilt) iá o prédio onde Irrompem cslaru rc-
iln/.ido ti i-scdinbros c ti ca-.ii vlslnlin. quo se
acha <lt-.alugada c lem 0 II, '17 se ncluiMi em
parlo dnmniflciidn.

o prctllo hlnlstrndu coinpuiibn-so dc lojn c
sobrado. Nn parte tcrrcii, estava estnbelechln
uma cnsn dc pasto, dc propriedade ('.j Mlcbel
l.iuir «• Antônio Vicente. Estes rosldlnr.i no so-
biiiilo. onde tninbcui pernoitavam Pereira (.'ar-
doso, Anionio Monteiro, Francisco Vicente,
I-Vancisco Vlrtflnlo da (;«ista. No eorrtjor do
--i.-bi.iil.i o italiano Luiz Moral, tem uma b.iu-
eu dc remendar sapatos; neste corredor doei
miam, pin- flivor, .losé Anionio da Sllvtl c An-
tonlo Ferreira Vicente. Na loja pcrnoltavani
os empregiidos Josú Cnctnno c João rcrrcir.i.

Dc Ioda esf.il genlc a lllllcn pessoa que diz
ler prcseiilido o fogo ó dose Caetano, que af-
firma ter o mesmo coineçndo nn coülnim dn
loja.

tis pniurloinilos «Ia cnsn dc pasto contra os
quaes foram dedo logo levantadas sin.peitns,
declaram que o negocio náo eslava uo seguro.
Mlchcí. ndeaiila que, si houve nlgucni inleres-
s.ulo uo incêndio, outro não podia ser sinão o
Sr. Antônio do Azevedo, a quem O prédio es-
lava. arrendado pela Companhia União dos
Proprietários, que í procuradora do Sr. For-
tuniilo «Ia Silvn. proprietário dos predioí nci-
ma. Mlchcl conta que, fichando-, c atrasado em
tres mcz.es de aluguel, ouvira i Azevedo n
nmençn tio que o unico meio dc se ver livre
daquclla prebendn, pois os inquilinos não pn-
gnvnm nem se mudavam, era atear fogo A
casa.

Ao local compareceu o commissario Ferrei-
rn, qne estava dc serviço no 10" districto po-
licial,

Na delegacia csUm detidos os so.'..' Mlcbel
e Vicente, já lendo sido intimado o Sr, Azevo-
do para prestar declarações no inquérito iiis-
Inurado,

¦8«_fc

Antônio Pinto Corrêa
tMauricla 

Cavnlcniilí Coitè.1, Albina
Margarida (ausente), José .Modesto

E.ÍÜÍ4. Bezerra Cavalcanti e José Soares
y Corria, communicnm aos demais pa-
j! rentes c amigos do seu fnnilo ninri-

éU» do, filho, cunhado o irmão ANTÔNIO
PINTO CORRÊA, a chegada do nt-ii cndnvcr
de. Portugal, pelo vnpor "Sequnua", que
ntrncnrã hoje no cáer. á praça Mauá c de on-
do sairá o seu enterro amanha, 20 do correu-
le, ás 11 horas, para o cemitério de São Frnn-
cisco Xavier.

Tutor ou carrasco?
Procurou-nos hoje a Sra. Severlann Ucbôa

Cnvnlcmite, queixando-se de qtinnlo vem .of-
Crendo para dar novo lulor ú sua irmã Ma-
ria, dc 12 annos. Disso-uos (iquclln senhora
que urge sair essn menor da casa n. .'116 da
Praia da Frcguczla, na ilha do Governador,
onde lhe sito applicndoa castigos de toda sor-
te, pela familia do Sr, .losó Tbcodoro Pinto
Aleixo, e lambem por este senhor, que mais
do que tutor dc Maria Uchòa é seu carrasco.
Accrcsccnlou a Sra. Severlann que tudo ls-
to fez já conhecera ra ás autoridades policiaes
o judicines, que nttS agora nenhuma provi-
deneia a respeito tomaram, Na Curadoria de
Orphãos, mesmo, não lhe deram a devida at-
tenção, sendo que dous dos seus scrvenlua-
rios então presentes, em seguida a Indo lhes
haver contado a Irmã da pobre menor Maria,
retiraram-se para um emito, rindo e cochl-
chnndo. Depois disso, folhearam uns grossos
livros e, voltando-se para a Sra. Scveri.iiin
declararam-lhe, dura e seccamente, que não
constava dos livros a tutoria do Maria
Uchòa... Terminou a Sra. Severlann dizendo-
nos que n sua ida á Central de Policia nada
ndeniitou, e quanto ;\ policia do 28° districto
nem a procurou, pois o tutor de sua irmã,
o qual foi também seu, não se cansa de pro-
clamar n sua "força" junto a todas as nu-
toridndcs policiaes que vém servindo na ilha
do Governador.

¦ «.>», a 
Lsart de Ia Mode et Mine.

Guimarães
Grandes atéliers de alta costura', cáprl-

ehosa execução em robes soirée, promennde,
mnntenux, lingcrie, ele. Especialidade, em
costumes tailleur. li. S. dose S0, Tel. ÍMl.
Próximo á avenida Rio Branco.
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CHEGOU DE PAUIS, donda trouxe chies modelos,

Preços reduzidíssimos
Rua Silveira Martins 127—Cattete

«4*9^-"e~
O MOMENTO

0 Sr. Rodrigues Alves
Chega hoje a esta capital, de volta dc São

Pauto, o conselheiro Rodrigues Alves. Sua
chegada se reveste, de grande solemnidade,
vislo que a cidade recebe em festas o seu
grande transformador. A' importância que
se está dando a essa chegada concorrem ou-
tros factores egnnlmcnte, entre os quaes não
ó menor a agitação politica que se sente em
preparação para o problema da suecessáo
presidencial. Ha, porém, uni aspecto que
muito deve agradar aos que prezam o rerji-
meu republicano: — é o da noção que se
está creando da reverencia aos grandes ho-
meus do paiz, estejam elles ou nào em po-
sição official de mando. No reginien repu-
blicano o ideal è que o poder não perma-
neça nas mestuas máoi por lou\io tempo, Os
grandes homens que a elle são elevados, delia
descem pela força do tempo, embora esle-
jam_ prestando ao paiz os melhores serviços,
li' indispensável, porém, que se lhes conti-
nua a prestar o mesmo acatamento e se lhes
assegure o mesmo presHuio, A tendência em
população mal educada civicamente é exacta-
mente contraria, lendo todos um enorme
prazer em tratar de egual para egual c com
desrespeito e desaltenção aos homens quena véspera exerciam altos cargos adiniui-
slra livos.

li' como uma raeção benéfica conlra esse
mão sentimento, que se devem upplaudir lo-
das as homenagens r/i;8 se estão prestando
ao conselheiro Rodrigues Alves, ex-presidente
da Republica. O prestigio deve sempre cercar
homens como esse, a quem o passado de
serviços dá uma autoridade excepcional na
opinião do paiz. A falta de um conselho da
Estado, formado pelos ex-presidentes e tx-
ministros, constitua-se, pelo menos, pela rc-
verencia permanent» — nm núcleo dc ho-
mens, cuja palavra possa ser ouvida com «o«-
lamento em todas os problemas da vida j;a-
cional. O conselheira Rodrigues Alves é po-sitivantcnlfi um delles, exerça ou não exerça
cargo official na administração do paiz.—
MAURÍCIO DE MEDEIROS.

Prensa de encadernação
Compra--" • mu, qne esteja em bom citado.

Propostas k ma Jo Carmo n, Jf, eira « .tutu; Vianna. í

Cabaret Restaurant í
—| 

DO |—

itfecSsõos do Tribunal
da flolaçãa Co Estacio

tio Rio
O Tribunal da lU-l.i.-ilo do IMmlo dn Itio

(leu provimento a um recurso lulcrpusto
peln Ur, Alvará Hoelui Pereira t'.i Silva, vou-
Ira ii C.iiu.ir.i Miinleliiiil ilu llnri.i do Plrnliy,
•im- (-levou n tleclu.i urbana do uma sun
proprlcilde nniiucllil «'idade. Foi relator tio
lelio o desombnr„ndor 1'orrol.n l.tuin, tendo
blilo unanimo n votavâo favorável ao recor-
nulo.

O mesmo 'li-Unmnl Julgou pre.npio um
l>0CUno crime tle Pclropoll-,, cm te cru ro-
corrunto Anionio Pacheco tir Itcriiiilü e rc-
oii.dn i.iiuiind'. du Souza i..iiii'.- .

¦***-

PALACE CLUB
M»jc!— i^ iic agosto ile i«; ifí—Hoje!

! IA'meia noite»!!
a

Crniulo 'Ic-liut dn-, iilaniiuliis aitislns
Jenny Kclms • . . Bitilarina intci nncionnl
La'lroyann, . . . Couplciistn hespanhola
Ihrmatios 1'ucntcs Baile c canto moderno
La Ibéria Cantora argentina
La Valcncianita. . Cantora internacional
Car.nl Diseuse française
Milanv Celebre tenor cômico

Todas as nrtislas sito contratadas *!i-
rcctntncntc em Buenos Aires pelos
agentes exclusivos Paris! e Alolina,

-?
Grande Restaurante internacional.

Gerente .Ir. Alberto tíuliui Crcspl
¦»—— i nu.— —4 l'all»g*-"»- — ,n Lj, ..W.ii.,i

Protesto centra a mudança
de uma escola

Vnrius p:us dc iiluiuuo. dc pina • ciil.. |.J-
miirlti, tpic fuiiecionti n run l'.opnc..':.in.i, :ccla-
nilini conlra n idéa de i...idiii:ça «I ssn escola
pra a rua dor. Tonelero., ponto dlstnitt. dc

I lindes, ficando muito co.ilra-ni_.i pn"a inuilos
a fre(íuenlnrem. Nndn ba, dizem os rccUtmnm
les «pie jusllflquc (/mi medida.

Montepio Civil
Quotas atrasadas, relativas nos annos «lo I808 n
iurunnnçuos cem o Sr
I" nndar.

Oil,
Murtinho, á rua do Carmo, /0;
««•fr»

Dr. Ed(>,arAbraiUcs'SeS0da
l>e!o Pneuniotliorax • Run S. José ioG ás _ horas.

Nova

as* "SiiúA y_r

(m 

ii—¦ ¦!¦!.« M——W

C-!bji Tenentss do Diabo

Í79, AVENIDA RIO BRANCO, 179

HOJE das 0 iis ! horas, exilo completo pelos artistas
sob a dii.'.-.;,.o do cabarelier JUSTINO MIMÍIIVI.NI

Sensacional estréa de IR.MA MORA
cantora internacional

R0S1TA RODHICUEZ,
MIIIKO
JBNSY CON S'l A MB'.1'
LOS MINKHVINI . .
I.OI.AIJi: IIESfASHA,
ClllOLLITA. . . .
0I.CA UHAMilNI , .
Cli*0-LVI)IIOn. . .
LOLITA DEL CAMPO .
.MAIlGAltlTEGAÜTIBn
llt.MA-.M0HA . . .

Coupletista mexicana
Imitador do bello sexo.
Cantora llnlo-1'rancez.
Uuetlo italiano
Coupletista bespanliula
Cantora criolla.
Cantara italiana.
Cantor Ítalo-franecz.
Coupletista licspnnliol.
Dansas de caracter.
Cantora internacional.

Variado corpo dc bailes sob a direcção do nrolcí-
sor ano.

Successo nela 1'IIE-DIABOI.IK'S TZ1CANB OU-
CIIBSTEII.

BIIEVEMBNTE EST11UAS contratadas pelos nos'
sos representantes em .S. Paulo, Buenos Aires e
America do .Norte.

vaccina curativa da
febre aphtosa

BUEKOS AIRES, 19 (A. A.) — O conheci-
I do criador Sr. Ilnul Etcheverry tem feito re-

petitl.ts experiências com uiun vaecinn cura-
tivti dn lebro aphtosa, quu é fruto de seus
estudos especiaes sobre esr.n doença. Apczar
tios bons resultados obtidos, o Sr. litche-
verry. ainda não considera suflicicntcs esses
resultados, para garantir a if.k-acia da nova
vaccina.

¦ M«». ¦

¦—fr- ¦-

sV

O ^déficit" orçamen-
tario .f;|a;...

Escrevem-nos: " 
""'"''¦ra''^.^

"E' um goslo ver-se a precisão dc cifras
exactas quo o illustrc Sr. Carlos Peixoto
apresenta lod.ts as vezes que fala ou iò qual-
quer trubiltio perante a commissão de linun-
ças da Cainara dos Deputados.As pessoas que
conhecem por dentro essas eousas de nd-
minístrncítò publica, sobretudo financeira,
ficam verdadeiramente intrigadas com os ai-
garismos do Sr. Carlos Peixoto. Onde diabo
vae o illustrc representante mineiro obter
dados lão precisos, tão exactos, para aliccr-
çar as suas convicções ?

Ainda num dos seus últimos discursos lie-
ranto aquclla commissão affirmou S. Lx.
ser o "déficit" orçamentário dc 50 mil con-
tos. Não duvidamos da boa fó de S. Ex.,
quando fez semelhantes affirmações. O Jl-
lustre deputado lem naturalmente suas con-
elusões baseadas em dados fornecidos pelo
Thesouro Nacional. Mas, sendo falsos, como
o são, os elementos fornecidos pelo Thesouro,
falsas são lambem, e mui logicamente, as con-
elusões a que chega o honrado depr.tado,muito
embora o seu notável talento empreste a
essas conclusões um brilho que só serve para
encobrir aos olhos vulgares n verdade tlolo-
rosa. Nem o Sr, Carlos Peixoto com todo o
>eu talento, ainda mesmo que esse talento
clecuplieasse, nem oulro qualquer homem,
por mais genial que seja, ó capaz dc dizer
com segurança a quanto monta o "déficit"
cm cada exercício orçamentário. E não d ca-
paz de dizcl-o pela razão muilo simples e
muito brasileira dc não existir no Thesouro
eseripturação dos dinhelros públicos; o queali existe i um amontoado de algarismo:;,
que nada exprimem,

Si se fizer a eseripta regularmente, o "de-
ficit" pôde apresentar-se muito nugmentado
muilo diminuído e pódc ainda não existir,

A verdade dolorosa e que altesti. a incann-
cidade administrativa de Iodos o.s "esladis-
Ins" que tem passado pelo Ministério da Fa-
zciiihi, durante o regimen republicano, em
contraste vergonhoso com os honrados, vigi-
lantes c admiráveis administradores do Im-
perio, c que ninguém sabe quanto o paiz ar-
reenda c quanto despende annualmente;
quauto dos impostos lançados deixou dc ser
arrecadado; quanto da rendo arrecadada os
exnctores desviaram dos cofres en_ proveito
próprio.

Somente depois da proclamação da Repu-
blica existem cerca de 400.000 responsáveis,
lacs como: thesoureiro, pagadores, collcclo-
rcs_, cie, que não prestaram suas contas nií
hoje e esse numero cresce nnmialmente dc
cerca de 20.000.

Ora, si o defeito i lodo de administração,
si o governo é inapto para arrecadar os im-
postos lançados, c impotente para impedir
os desfalques; si é desidioso a ponto de não
exercer qualquer vigilância sobre os seusngentes, que direito tem o Congresso de lan-
çar novos tributos sobre uma população i_lãoi sobrecarregada J

Ainda uo seu ultimo discurso o ilhistre Sr.Carlos Peixoto lembra a creação de impostosSwftre mercadorias transportadas nas estra-das de ferro e navios, A semelhança do que.l.-i. se pratica com ns passagens.
Saberá por acaso S. Es. que esses impotos lobre passagens são actunlinente arreca-dados pelas próprias companhias do ostra-das tle ferro e dc navegação ? Que sobrd es-sas companhias o governo exerce qualquertisuilisaçao v Que as companhias, emboracobrem o imposto dos passageiros, recolhemsomente ao Ihesouro a importância que mui-to nem entendem, chegando algumas a seapoderar dc 80 n 110 «|» dessa renda, rc-comendo^ ao ^ 1 lies ouro apenas 10 ou 20 'Io ?Saberá S. Ex. dessas eousas t o coinmunsna anmintstrnçuo publica ?
Pois si não sabe, ouça e repare que todasas rendas da Liuno são desfalcadas mais oumenos pelo mesmo systema.
l\tida de novos impostos! Administração,

ilraçao è qüt precisamos"..

faio
Amanhã, ás Ifi 1.2 hora,, havt.-i nn pfaça .-i

Encantado, um comício, promo.ido pela Con-
contração Republicana tle D. Clur., c -t propn-
gn_.rtn dos melhoramentos ..... - o:i. Fala-
lão diversos oradores.

.'. iticlla ngrcmiuçno pede o compi.rccítricnlo
ao comício da população tle Inhaii: i, tiío ¦¦¦:•
criticada por falta do melhor- enlos.
"~" » —»>»» ¦

Guaranesia i

maravilhosa combinação tle GüA-
RAN A E MAGNES1A FLUIDA}

-PODEROSO ANTIACWO— I

¦¦ «_»> ¦¦¦

Tentaram assaltar a Dele«
gacia Fiscal no Ceará

FORTALEZA, 10 (A. A.) — Dous indivi-
duos desconhecidos tentaram por duas ve-
zes, durante a noite, escalar o muro do edi-
licio da Delegacia Fiscal. Pi ..sentidos pela
sentineln, esta fez. fogo sobre os assaltantes,
que fugiram. Parece que o movei do assallo
era o roubo. As autoridades federaes c esta-
duaes compareceram immcdintnmcnte ao lo-
cal, tomando as providencias necessárias.
"—-—-—-————¦ ia» i"

Soffreis do estômago ?
Tomae EftERGIL

• 999> • i.i. 

KOLA SOKL
Tônico sem rival nas anetniSs em coral

«¦«fr-
Uni collector federal que des-

apparece com dinheiro
publico

MACEIÓ*, 10 (A. A.) — O juiz federal
requistou do secretario do Interior a prisãodo collector federal de Água Branca, Sr. Jo-
sti Lupa, que desnppareceu, levando o saldo
cm dinheiro, existente uaquellu collcctorin,

1— i —¦> »¦ <gl.fr'  -

j-íMobilias a prestações
ALFÂNDEGA, 111

i«teiMttit|ffi£Sq
MOBILIÁRIO DE QUARTO : Vende-se um fionito - 7 pc-
ças Iodas com espelho.

Riu Marnnguape, 0 — Pakcele Bragança
--_ -»~«i«». ——

Olhos, ouvidos

¦ i. i .i. .i i ... ¦..-,—¦ ... „,., —».—¦

\KfS f « IJIÜOS, ouvidos
ri! s«-"ai'i.c,"'">r:ln'

. II fl 1 li ltt' S. Jcsé, 5
iBÍL1LL« a ás 5 ,

«^g^tDMi i !¦

^ Eifi|S5 d© jpB«.3pIet'S8sr,_©s ^as
B*Sí_5_?Í_l-Se

A dircetoria provisória, composta dos Srs,
marechal Pires Ferreira, comnieudndor Luiz
de Andrade, coronéis Heredla dc Sii, c .lodo
Pedro Caminha c Dr. Francisco tle Paula
Santiago, marcou para a próxima segunda-
feira, 21 do corrente, ás 1(5 horas, no salão
nobre da Associação dos Empregados no
Commercio, a assembléa geral, para appro-
vação dos estatutos da ..Iludida soeiedade,
organisados pela mencionada dircetoria, dc
conformidade eom o mandato outorgado na
ultima reunião dc proprietários,
—i-, i i.i ¦... ..„_.„» -—itojaB»*- ¦ ¦- — ...i ..i „.,,,

fl! lUlFQ ° Potl'°leo 'lu0 garante a liygieno com-wkiw.E,n picln da cabeça, produz cabellos fortes osedosós. Vidro 8S0U0. Nas pcrfuinaiias cá rua Uru-
gunyaiian. CO.

¦gat»i i

Caixa Escolar do 14* districto
Em assembléa geral, a e.iixa escolar do 1-1°

districto elegeu a sua nova dircetoria, queficou assim constituída: presidente, Dr. Al-
fredo Cesario Alvim; director.., D. Isabel
Oliveira Dias; viec-directora, D. Maria Cas-
tanlieiru Gabriel; 1» thcsoureira, D. Olga de
Carvalho da Silva; 2o thc sou rei r.i, D. Noc-
mia Eíoya de Siqueh-a; 1" secretaria, D. Nar-
cisa II. do Mello; 2* secretaria, D. Clarisse
Nova; almosarlfe, D. Anua \'illa Forte.

No Io anno dc sua existência, a cnixa for-
neceu vestuário n 38-1 alumnos e distribuiu
merendas, diariamente, a 134.

¦•-- -'.",.*.?. i*«-—*-

DI\. GODOY Coiiíultorio-. rua .Scíc'de Setembro n. OC, dns
2 ns 4. Resid.; rua Mnebado de As?is c. 3.1,Cattete.'

-»-í ¦ ¦*•¦¦¦

0 MERGÃBO SE CARNE VERIJE
No nmtaduuro d« Hinta Crni

AlmlIdos bnje: -IfiO rcisn, 310 porcos, m entí
iiclnii c II vllfllloii

Miircliniitfigi (.iiiilldo li, do Mello, r»7 r. «

I
10 v.i Olirlselt A C, 11 V.\ A. Mendes, 12 p. •
l.lmn iV: 1>'íIIiun, 71 r., 32 p, u H' v.; Fnuuhcct
V. (itiiilnil, 101 r., 100 p. o 0 v.i C. Sul MU
lielrit, II r.j Oliveira Inimos ü (',., llô r„ 71
p. e t» v, | llnsllii» Tlivniei, 17 r„ H p. o D v,j
Ptiillnlin ft O., 81 r.i lidKiir de Azevedo, Ti
r.i Niirbcrlo llcrlz, H r.; I'ornnnilo_ ft Mais
condes, .0 p., o AnauslO M, <ln Molln, 0 r,,
10 o. c U V.

No <-ittr«.|ii>. lo de H, t)lo|{0

O troin chegou ti lioru,
Vendido, i rezes, do ,.*i80 a çfi"0; porcos, m

IviuO; carneiros, «lo iv.ou u i _,:i, « vi'.........doi
fÕOO a Ç8Q0.

Noia — liaremos cm outra local n mutnnc..'
foinplelii.

DAIÍW1
(>linp«i(Ior o polldor unlvorsal

EIW TODA A PARTE

bGANHEfflO FIE
MISSAS

ücsnm-sc depois de «manhã i
D. Maria Angelic.i Cordeiro de Olivei::! (Má.

liella), As 0 1,2, n.i egreja d; S. i-'r.iiu-iici>
dc C.inla; I). Regina Loureiro do Araújo GAc9|
ás '.) l;2, na mesma; José Itibciib Junqueli-nj
As 8 1|2, nn egreja dc SaiifAiin.-i; João VI.
ctoiino dn Silveira e Souza, ás U 1|'J, n.i egre-t
ja tia Immnculndn Conceição, á run General'
Câmara; 1). Emilia da Conceição Almeida, &t
0, na egreja do Senhor l!om Jesus, .. mesm^'
hora; I). Leouor da Nobrega Carneiro, ás !1^
na egreja do Divino lísplrito Santo dc M.irac
cana; D. Alzira Alves Coelho, ás S 1|2, »^k
matriz de N, S. de Lourdcs,

ENTíIRROS
'—Foi Inliumadi] hoje, em carneiro, nn rc.

cro; ole dc S. Francisco Xavier, n cii;{culici«..
militar general Scveriano Carneiro tin Silvai
Itcfo. cujo enterro saiu da run Dr. Sá 1-V.o
n. :io.

—Effcctuou-'c hoje o funeral do ginernl
Dr. João Claudino dc Oliveirii c Cru/, i mi-
inniidnntc superior da Guarda Nacional,

O feretro, de !' classe, saiu dn rua P.i. .; u.-iy
n. 21, estação do Meyer, te: lo sido feito «' ¦-
pulliimcnto cm carneiro, no cemitério <! São
Francisco ,'-—ler, a

—Serão Inbumndo. amanh: 'ííjS
No cemitério de S. Francis.j ". .vier.- Ki-

niel. filho de Cesr.r Ürniur,!>ibo, á "2 ras,
rua Francisco Eugênio n. Gã; Hcrminin, filha
do Julictn Lopes, . s 9, run do Ci ''-).
e Antônio Pinto Corrêa, cujo feretro vem da
Unropn, tis II, pra«;a M.-m.-í. ,i

No cc:iilerio dc S. João I)np:..sía: Iiíi.ctv'5
f:!-'. de Alfredo Sfacbiitlo, :'.'« 13 horas, ri,.-, a i \Callele n. 221, o M.-mnel, filho dc Antônio Joa- ]quim da Corda, As !), run Senador Po: -. iiu.í,
mero -13. Mfj.'

Dr, Bonifácio tia Costa l:4'u4'v°}
laes São Francisco de Paula e Misericórdia. Medico a :
operador. Cura rápida dn gonorrliéa, opcrnçõM rum .'
nnestliesia local. íoi». e He-'. Av. Comes 1'iebe, 1-J7.
Dns :i ás 7 horas da (ardi. Cliamndosa (]unlt|iier hora. !
Tcleplione l.-.'!i.'J C. i

SOFFREIS DO FÍGADO? ¦*
Tomae ENERGIL

- .n I '999. ¦ ,

0 firo n< 7 iá fe
mais de mil sócios
Tal a quantidade dc eniiilidnlos n exame parurcservisln do lixcreiLo alistados nestes ulti-'

nios dias no Tiro n. 7 ipie fui ncccssaiio in.
terromper as aulas para divisão das turnr.- o
preparativos para inslrucção de infanlu. in e
tiro. O numero dc sócios effcelivo do Tiro
ii. 7, que em .'JO de junho era dc i juco m.iis'
dc 800, elevou-se, ató honlem, n mais dó
1.000 i

Os candidatos a exame em dezembro foram
divididos cm Ires turmas effecltvns, cada unia'
com 100 alumnos, e uma extra com 200 alu-
miios. As aulas serão renlisnd. . i ' ¦ as noi-'
les e aos domingos serão dadas (luas secções 

'¦
de tiro — uma das 8 As 12 horas, ou Ira ilnf. '
14 ãs 17 horas. Aos domingos, emqunnto umn'
turma fi/.cr exercido de fogo, outra receberá''
instrucção de infantaria. O instruc' do Tiro'
n. 7 será auxiliado por todos officiaes c in-t
feriores_atiradores do batalhão, os .ics fo'.'
ram divididos em grupos, confnr.ne n natureza'
da Inslrucção c. a especialidade de c.lii íiin.i

Comiiletameiite reformada, a snln (Tar. a<
do Tiro ti. 7 opresenla bello nspecto c est:t
profusamente illumiiiadn para n insti-uceão à!
noite.

— Com a máxima solemnidade, no dia '•> da
setembro, na sede do Tiro n. 7, serão iiiaugu-
rados os retratos do general Caetano ... l-'ari:i'
e Dr. Júlio Furtado, os dous maio., beinfei.
lores dessa associação civica. O neto será ;,s-
sistido pelas altas autoridades, devendo for-
mar o batalhão de atiradores o cerca de 500
novos sócios ultimamente alistados.

Os dous retratos, qne sei-f expostos nt
chapelaria Wnlson, são um bello trabalho do
2o Icncnlc atirador Angenor César de Harro^
commandante da 3o coiRpanhia do 7" bnt.ilhâo'
de atiradores.

—Amanhã, ás 6 horas, hnvcrA uma formn-.;
lura geiul para o batalhão de atiradores, quo
fnr . uma ninrclin do parada nlé ao campo de
S. Christovão.

—O exercício de fogo na linha dc ;iro dS
Quinta dn boa Vista será pnra n primeira Im.
ma c realisar-se-á «ias 11 ás 17 horas,

Um grande perigo 
'

Constituo grande perigo para n vista n eoitf»
pra das lente, sem um exame rigoroso. Om-iií,
prerisnr comprar ot-uK.s ou plnce-ncz devo ir
a casa Vicilns, A run dn Quitanda Oi). U exa-,'
me ó gratuito das S ás 11 da manhã e de í
ii3 5 da [arde.

—u«í«ííf3»*—<--

HYPOORISIA
(ou ii VERD.AS3_f: M6JA)|

— Magistral cstuita psycboloíiico -
dc Luiz Weber—Original concepçòo !!

Depois de ama«liã"no -ODEOiV»

"HELOÍSA", interessante romance, 38, Livi C.ntbol.. Araujtt, r. Itodri6'p Silva, ?,-

..'.. é foi soífc
bslc lilulo, è o compIcnT"ilo do (pie n./.ia-,

nssin-.v r— Elias foi preso. Dc íacln, a.;en--
de policia prenderam íoyl Sehn;:i ¦
1-am-n'o para a Central. Quatro dins '.'epj:s \ '
elle sollo. Sem sabei- porque fflra preso, V? .'|
Schapiro indagou. Responderam que por «cf
confiarem, pela ínn cara, que e!tc i-odia sci'-j
caften. Ora, si Scbapiro tivesse sido Icv-;"^
logo ã presença do Dr. 2" dilegado aust...!r,
ttria provado com -s seus docur.:atilo'!. ';IH.;.,','
negociante ambulante ha »'.uns -1 '.';
havia voltado de Pernambuco^ -i? »i les
lincion.ilidado russa, mas aqui vivcii'/
muito lempo, Yoyl Scbapiro veiu pedir
redacção tpie nolietassemos o
ficou resolvido. _,:
-— t 1.4-E» »— T'^~~

Drs.Leal Júnior e Leal INetoj
Especialistas ra doenças dos oihoj- "i"^'^
nariz e gnrgn-_ta. Consultas de 1 a-
sembléa o. 60. __ —-\

DR. ALCÂNTARA GOMES. Tul
liodtigo Silva, 0t Fe 3 íe j — bes- »el

«tal
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tv

^"——~ ""Tnr*****1

No Derby.Club
Tiulleaçru-s da A NOITE para ni rorrUIns Jalunniihn, uo Dorby-Clnbi
Plstuelilo — Imune.
Icolierif Cnmolln.
fluiiU» Chiisio — Mcduzn.

I Il.-gia — Flecha,
j.oiil Ciiuiiiij — Slromboll,l-ipauit Offnly.
prtNATINUO PONTET f.ANIT.Billllmco - ICfitillülo. *

ir . i"vV>". •Sk'il1."' J'y»-mlle, Mulpit. Ilurrah,Jwlplu, Sulino, MONT ItOSE e UouU,
Sports Allhletioos
Federação Dra.llelra de Sporls

neallMi-w hoje ftH p 
¦ 3 hm,j|Si - „..„,,„ ...

«cmliwi gciiil da ti-di-ui.i,,. Brasileiro doSjporis, cm (pie se Irulnri do magno assumploUn niuiliricaçno do sport brasileiro,i.<iiii|,.ini.rào A iissemblín reprewnlnnlcs«o loutis ns ligas do. sporls terrestres o nqua-ticos, nrgmilsmlns no p; |_, bem como o Sr.IlPimrlfl Nultu .Machado, com ercdtinclnos dom.ilço cliib brasileiro de sporls noreói que pos-SUliliOB c (pie é o Aero i lub llrasllelro.Osahí i|ii.' a Important • m iodarão que -e re-modela desempenho o nobre programinn quelhe csld nllrlbuidol

L, m. y. a,
Da mntche. de amanhã ¦- 1» divisão — riu-

mInclino VCC8113 America
Esle, í o primeiro jog > que determina estalabellii. Nao lia (piem esconda o desejo de na-

.sístil-o.
Ambos os quadros são disciplinados e bus-lanle forles c, em lula, o Jogo qne de teu vol-vem v sempre dos melhores,
Da ultima ve?. que lutaram foi na disputano torneio Inilium, vencendo o Flumlnen.ic

O América, ipic o havia ,»encldo o nnuo passa-do eni match retorno do campeonato, depoisde ler .siiu!,> dominado do primeiro linlf timeimo esqueceu n revanchf do seu adversário notorneia promovido pela imprensa. Por issomesmo os preparativos rpie vem fazendo paraa grande prova do amanhã são signal evidentede que qn.r; desfazer-se du ultima derrota.li o Humincnse, qne I mi por si a vantagemde disputar o match no seu próprio campo, cs-mcra-.se em-constantes trainings pura confir-mar a sua ultima vicloria.
Os juizes dos iii.ilchev „_râo Sidney, para os

primeiros leams, e llic aer, para 
'os 

segun-aos.
Andnrahy versus S. Chrislovão

Kis oulro exeellente encontro nesta classe.O jogo st-.-.: no groimd do Andaruhy. li' eslauma víiiilagem que leva o ch.i. dn rua Prefeitoíserzsi ello. Alem disso os verde e branco , de-
pois do lualeli com o Fluminense, animaram-se e vão oppor tennz resistência aos seus ad-versarios de amanhã.

Os do S. Christovão, mio tão brilhante fi-
gurn vem fazendo ocl: ilmentc, decerto nãoignoram n cnlhusinsmn dos do Andaruhy etanto ii.ssíih (¦ que lionlein fizeram um bomtraimng com o America ns seus teams.

2J divisão — Guanabara versus Carioca
Esle encontro terá Io; ar no campo do sc-

gumlo, u estrada I). Cmíorinu, na (lavra.
Ambos os teams destei deus dispiitantes cs-lao pcrfeilnmciile piê rudos, sobresaindo-seo do Carioca que ainda joga no seu campo.

Boqueirão versm Mangueira
Outro match da 2a divisão, que despertará

grande cnthu.iinsino.
As equipes do Boqueirão nclunlmciitc sãotortíssimas c Irenam constantemente. O .Man-

Siieira, por sua vez é dos mais forles adversa-rios da segunda divisão, e vae lutar eom a me- IJlior das . peranças. O encontro será no cam-po do S. Christovão.
Campeonato dos terceiren reama — Botafogo

v.ríaa Flamengo
O encoíilro cuUt^csse. dous teams realisar-se-a nor campo do primeiro, á; 8 12 lioras evae ser des melhores dei-la é-ie, attendende-se á boa colloeação, na tabeliã, dos dispulau-

Carioca versus Boqueirão
A' mesma hora qâc o acima, esle encontroreall.snr-.se-;, np campo do Carioca. Ambos ostenros de forças equilibradas vão proporcionarbella lula aos assistentes.—O encontro Villa Isabel versus Fhiminen-se loi adiado, a pedido do Fluminense.

Palmeiras versus Baugú
Amanhã, ás 9 lioras, no campo do Andarahvcncoiilinr-se-ao os terceiros leams desíes clubsom disjmta do campeonato desta série

<i" Iciim do Villa Isabel F. C. versus Teair. Xdn America
No cr-mpo do Jardim Zoológico encontram-èe amanha, pela manhã, os leams acima.O cnplain do America pede o compareci-mento dos jogadores abaixo e-c.iladoi em seucampo, ns V l|2 horas: Cnlvcrl, Françols, \Vnl-clt-maivC. Lopes, Romulo, Snntive, Jupyr Re-nato, Guilherme, Moacyr Curty, Possy 

' 
Ru-bem c Aimbiré.

O caplain do V. 1. F. <'. pede o compareci,menu. dos seguintes jogadores: Quincas, Mon-
üi?í vy WH1}*' Gid' (:!:'1'"'' Kobinson, Mu-lillô, I» delis, Hugo, Porlilho, Zleo, Fróes Pra-r^^> e fllisulc.
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Segunda-fefra, 21 de agosto de 1916
Dia do encontro da ollto

carioca

A EVIDENCIA
Magistral trabalho da D'LUXO cm

cinco extensos c commbvcntcs
actos
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Este pungente photo-drama da vida
rca! ó o \'erdadciro romance dc uma
infeliz esposa, victima da infâmia de
um perverso, de tudo capaz para a
pratica de seus crimes, infelicitando

assim um lar ate então feliz
«A Evidencia» ó baseado em um
facto verdadeiro que causou larga

sensação em Londres, onde
se deu

P»ncsio„arâo os dou» salõ\s altgS
:;r^r^. — 1,1

i nnriiii- "
"A MoMeMunã&m
'¦ VV/I EliS-MiiOS

l'.:.em annos amanhã:..
Mme. coronel Meira Lima, Dr. Castro Pci-xoto, Mlle. Aracy Botelho, filha do Sr Fru-eluoso Botelho, negociante nesta praça: o aca-ilcmico Iluuscor Nnbuco dc Abreu, Mme. Agos-linho de Oliveira.—Por motivo de seu annivcrsario nntaliciorecebeu hontem muitos cumprimentos o Sr

|Jr. Arrojado Lisboa, director da listrada dcl»erro Central do Brasil,— Hilda faz annos amanhã. Muitas serãoas amiguinhus que irão levar-lhe flores á casade seu pae. o eommissario Israel Teixeira Mendes.
CASAMENTOS

ÍCC

Nn cidade de Passos, sul dc Minas, realisa-se hoje o casamento do Dr. Grcgorio Size-nnndo Teixeira, medico ali residente c irmãodo nosso estimado companheiro de redacçãoOr. José Sizennndo, com Mlle. Alcinn Pintofilha do Sr. Leopoldo Pinto, collector das ren-das federaes, íiaquelle municipio.
FESTAS

f (car- do Villa Isabel F. C. versus Segundodo Smart A. C.

m.c^sTaât PX'imelro c»cout™«-se ama-
Eis o team do cltib local:

Anlonico
fróes — LuciaiioChaves -- M. Guarnuys — Brasil (can.)Falcão - berro - Misoíu — Zico - Walde-

ResenSas: Augusto, M, Esteves e Almeida!"
LIGA SUBURBANA

Lisboa-Rio versus Sport C. Mackenzlo
Em maleh amistoso, enconlrar-se-ão ama-Pila no campo do Mackçnzie, á rua Maná, ásU t|_, os primeiros, segundos e terceirosteams rh stes clubs.
Eis us teams do Lisboa-Rio:
Primeiro:

Tejo
•Tacintho — Svhio

. °- So-arcs — Pará '-- 
ManoloBororó - J, Leite - Anlonico - M Limo

Segundo: (cnp'> 
~ U' «<««»

Aiv
Walter — Nico

Rogério - Coelho — AbilioArhndn — Reis — Ckiola - Negrito — Nobreterceiro:
Anselmo

Fclippe — José
Andrade — Sérgio — AlmeidaíJalaguli —- Gastão — Lusitano — Mandinho

... — CaldeiraUeservas: Arnaldo -- Botelho •- Oswaldo,

O "Aeropliilo"
.i-fcito e completo o n. 12 do "Aeropliilo"

revista do Ac. C. li. Quer quanto á parle ar-tisllca, quer quanto ao testo, a bella revista,que completa o seu primeiro anno dc existen-
s'!,'i 

p orgulhar-se dn numero que apre-
A sua capa, finamente trabalhada pelo la-lies insigne dc Amaro do Vmnral, é impressaem rosa e verde, e representa uma alumiia dahscola de Aviação do Ae. C. B.; as paginasi.uriores Irazcm gravuras sobre: trecho mu-sicol de Alberto Nepomuceno (autogranho),m.i clies interestadunes e do campeonato de"¦olball, Iriuea I.awii Teniiis Club, a traves-a dos Andes, sport na Suissa, helice do in-" or Domingues da Silva « seu retraio as-'cetos dc uma domingueira dc aviação a fes-•i ao ar livre do Fluminense F. C., corridas•io Jociiev e Derby-Club, Revólver-Club, hip-P»smn, os leams infantis do Fluminense F. (•oling, regatas, clc.

„,,f! íexl.° tl;i revista, muito bem collaborado.e.la a altura da parte arlistica.= <'chi.u, pois, o "Aeropliilo". com chave dc"••>. o seu primeiro anno dc existência

Amanha, a Associação dos Antigos Alumnosdo Collegio Diocesano dc S. José, recusará,cm sua sede, ns grandes festejos com que com-memorará o décimo onniversario de sua fim-dnearj.
Durante o dia, além da missa resadrt pelobispo da Bethsaida, haverá sessão magna han-quelc, maleh de football c diversões ao ar li-vre. A' noite, haverá sessão recreativa, comreperesentaçõos e conccrlo vocal e instrumén-tal, a que comparecerão numerosas famílias

CONCERTOS

No salão do "Jornal" rcalisa-se no dia 25do eorroiilç, ás IG horas, o recital da cantorapatrícia Mie, Pnulita Roineri, já apreciadanas rodas de arte o elegância. J'^1-1"-'O programma desta festa, que é esperadaaneiosnniente, está assim orgnnlsndo: '
L. Demssy - L'enfant prodigue, récit. etAir de Lia a) C. Franck -- Roscset papil-

a'",;,;! 
Crabnís-Bcrceuse; c) Schumaníi-

t, ;ndl .?aL!ll-,Sa?"s - Le rossignol; We-er - cr í-reisclmtz - Scena c ária; Marti-m _ Plmsir d'Amour; a) A. Nepomuceno -Coração triste; h) E. Guerra - Créspiisciile;c) Brahms --Serena Ia inutilo; d) Grieg - ünRevê; Hcnn Dupnrc — Chanson tristeUs aeoinpanliamentos serão feitos pela pro-fessora Mlle. Rita de Cássia Oliveira
CONFERÊNCIAS

O Dr João dc Carvalho Borges .Tunior, pormotivo de moléstia, transferiu para dia aindanao lixado, a sua conferência que devia rca-Usar hoje, na Sociedade Nacional de Agricul-
FALLECIMENTOS

Notas r§ll§toia$

Vielima de perlinaz moléstia fallcceu hoie
nhos n 

rSs9,dcncJn- 'V ™ Senhor dc Maltòsi-
rni.roJSs---f - f"nc<"onario aposentado daCoirecçao João Burgo. Seu cntcrrnmcnto
do Carmo.amaUha' As 8 hor;,s' m «mi^°

fn/efaes!) 
respon<k n c;,rtas ^signadas ,-om

o.-1.- m" ,~ .UsP interno: Carvão naphlolado0,50, Magnesia hydratada 0.20, Folhas de bel-ladona pulverisadas 0,02. Para uma cápsula,aiaude _(). lonie. uma após cada refeição.I ode continuar a usar o medicamento quemenciona, sem inconveniente algum.D. O. I. — A minha opinião é que eslá sc-guindo um caminho muito errado, que pôdetrazer sérios desgostos para o futuro: "deve
confessar n verdade a quem de direito c aban-(tonar o uso de semelhante panncén com a qualjamais conseguirá o fim almejado.

M. M. F. A. — O seu caso não pemiftcumn indicação sem exame.
C. M. R. S. — E' inútil a intervenção demedicamentos para esse fim.
P. V. (Mar de Ilespanha) -- Termine essacaixa e comiiiuniquc o resultado obtido» siapparocer diarrhéa ou iuflammação das genêP\-ns_deve jiarar.Não comprehendo a vantagem cm conhecera composição do medicamento muilo ao con-trario, isso pode trazer interpretações erro-neas e prejudiciais.
W. S. S. — As suas informações são iiisuf-
I. C. R. — Aconselho a mandar examinaro sangue e proceder de accôrdo com o resul-lado, pois a experiência parece demonstrarque alem da causa principal cxislc uma outraacçessona, concorrendo para aggravar a lesãoexistente.
T. "}'• — Expliquç-sò. melhor. :•

,-;: a, F»,(pe(li,eiíullio} — Use a seguinte lo-çao. Água de Colônia, Licor de van Swiclcn ãã
f-f grs,, Çhlorhydrato do pilocarpina 1 gr.,Óleo de cadê ,! grs. Tintura dc quilava 30 grs.

a c"t) a~ u» lomav diariamente.-;v. ,1. 1. A.,— A seiencia ainda não desço-
M "t? "leuic;,lneilt" Para esse fim. :

lon C" 
~ To,"e í,s l):,''!iliulS- Mira-

ni^A íli £' 
~" NíTo ú ')ossivcl -mittir uma opi-"làda. SC" Cíl5° COm as inform9Sses en-i

DR. DARIO PINTO (Interino),

casa especial e única nogênero para
LUNCH DE FRUTAS ., ,o lunch cia moda a l!n (-uit"»da -•«¦ Teleph. Centmi 1.150

-^^^^L^^^Zk^ Co!nPanhia Nacio««' de Elecfricidade

H6) FOLHETiM

A irmandade dc Nossa Senhora da Saude
Afr^irà,raÀ'.í'"V'!n,ri n ft;stn í,a 5»;' «celsa
fur , 

a", AS H 3l°ras ,mer;' »'issa sole-mne, pregando ao Evangelho o padre José
¦D.,s'1lf/ln,1.tlCS' e Í'1S ,9 ,,niíls "Te-deum»'
uns 10 horas cm deante, no atrio da ecrelahaverá leilão de prendas. <-.s'eja,
,i„~^mp0csaf"se"'' :ini:»'l'ã a administraçãole Missa Senhora Mãe dos Homens, have -
Sri7i,o^l.,vo,mis5acm™de^
fttonte do (.armo celebra amanhã a fesla do
d^miss-,1*0"1 iT,cs,"s í]os Perdões- constandode missa, as li horas, com sermão pelo co-nego Benedicto Marinho.¦ — Encerram-se amanhã as solemnidadesfine sc vem- rcalisando na egreja de NossaiScíihora-da Gloria do Outeiro. Haverá mis-sas as n e 10 horas c ladainha ás 19 112.horas A tarde, leilão de prendas. 'i~ Itealisa-se amanhã, com toda a sole-njjiidade, a festa em honra do Sagrado Co-rajçao de Jesus, que sc ^¦ellc•ra na capella deQneimados. Haverá, ás 8 horas, missa rc-s..(la e o cerimonia da primeira communhão.
t'fir iio'ias terí' i"icio a misSí> solcmne;
f- /'', V, «oras haverá procissão, seguindo-se ladainha, e ás 1!) horas principiará o lei-lao. terminando a fesla com um fogo deartir,c,o. locara a banda "Nilo Peçanha",de Maxamhoniha.—. •-««!.!

Ba phtéâ
AS PRIMEIRAS

"No pnU do *ol", no dirloii OomM
Pódo-so, tii-ni duvida, dar nn hontim deunia nrlmoirn a repruHenlnçllo de liontem dapuçn "No |»nla do »oJ», rcitllsaiui no Cnrloauoinita.li.si) porque caso tralinlbn tlieiilrnl(iiiasl n.n. se panei' eom o que com nmisllalilu p no» foi apresenliidn no  papudono Ilcpubliea, pela eoiupiiiibla Gallinrdo, queo (iclor A ii i ..ii i.i OomoR dirigia. Naquella ncensino "No pnlj» do gol" de quando cm vezliigla no caracter, com que limitem foi jusln-intnlc nproelndo. de peça du riHliinies, paraser uma propngaiida política do .Sr. Aliou-ho Coxia, o que dava á rovigtn umas cam»biaiilrs pouco agradáveis. Aflora, porém,- a

peça dos Sim. Avelino dc Sou/a e Carlos Lealfoi eseoiinaila dessem dofelto», refumllda,loriiailn bn.lttnlo Intcressliiife. "No paiz dnsol e unia revisla dos iiIoh coslumog de vil-nas povoacílcH |)ortiifli|oxni, aos seus ivposmais populares; emflm, uma peçn regional,e. como tal. merecedora dos anplousoH queobleve da plnlín. Sun musica é lindisslnia epor vç/cs emotiva. K" dos niaeidros TlioinnzDel .Negro e Luz Júnior. "No paiz do sol"(¦¦lii lambem agora montada com um conrl-ílio (ligno de nola. Ouariln roupa novo cboiiilo. e scena rios 1 indus. K" .ju.-.lo destacar-se n Jipolhcofio do primeiro urio. cuias see-uns iilllmas foram nqui pitnadas por um jo-von e modesto sccnogrnpho pori..íu- queinoinp.inlia a companhia d„ IScIcil lliealronn sua ncluiil "louniéc". Pnrn maior biilhoda sua representaçno, "No pnl„ do sol" levolimitem um desempenho "liors-ligiic".||inri-
que Alves, no V.i Lusitano, que o Sr. Carlosl.eal representou na primitiva, multo corre-
ç o, como aliás lhe é habilo. A Maria doAlinho loi desla vez encarnada pela galantelijlsn Sanloi, ipie. assim reanpnreccu, depoisde uni alasiiimcnlo mollvado por moléstia
(trave. K'1-a com a sua lirnça nalural, agra-dando em cheio. João Silva, o aclor dlscrc-Io, com a sua orle sóbria, deu relevo a ai-muis papeis, noladamcnle no do lavradorem quo disse uns bellos verso.-,. Mcdina dcSouza, a disllncta aclriz cantora, deu a suaclllcicnle collaboração a outros pepeis omesmo acontecendo a llertbc Bnron, umaaclriz dc real merecimento. Deslncnram-scem outros papeis .Mary Soller, Margarida Vel-loso. lina Coelho, Snrall Medeiros, José Mo-i-.ics c Luiz Bravo, que foram seguidos pelosestorcos dos seus demais collegas."Vila Gaia", no Palace
„¥$?. sc'.P,'(lt: comparar ás oulras duas —

Aililio ffiovlnezzn" e "l.a düclicssn dei Ballaliarin — a nova peça que bonlem a Vila-le nos deu a conhecer "Vila gaia'". H* umaopcreln que nao pó dc, como aconteceu, ai-conçnr o mesmo ou npproximndo suecesso
que aquellas obtiveram. "Vila gaia" temum enredo fulll, no que é acompanhada maisou menos pela musica, que não chego a con-seguir que dous dos seus actos não se tornem,
çnmo sao, verdadeiramente monótonos. Va-lessem os esforços dos nrtislns, a peça seriasalva, porque os apreciáveis elementos da Vi-tale ludo envidaram para isso, cantando erepresentando liem. com Pina Gionna eítalo Berlini á frente.

NOTICIAS
A primeira do hoje no Apnlio

Nova revista nacional, c de experimenta-dos escnptores do gênero, a qne hoje a com-panhiü do Polyllieama de Lisboa' nos vaedar no Apollo. V: "Isso foi tempo", originalde Cândido de Caslro. Luiz Silva e OclavioRangel, musica dc Felippo Duarte c ItaulMartins. Os compadres da revisla, ZeferinoLrzclla c Code esláo entregues aos ar-listas Olhclo dc Carvalho e 
'josephina 

liar-
ço. Nosj demais papeis entram todos os ar-uslas da homogênea "Iroupe" portuguezaque ora trabalha no Apollo.
Distribuição da nova peca do Theatro Tequcno

Demos liontem o novo elenco do ThcnlroPequeno, cujo rcnppnrecimento

Pelas assDciáç
5

m

uOi
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Cenlro CoimopollU
Commiiiilcam-noHi
"Sflo convidado» Iodos os goclog qiille» acoionarocer n (issemblín geral ordinária, nrcail«ar.80 no dln Ti do corrente, ás 21 naIniriis, eni a* COIIVOCftÇÜO.Ordem do dia: l.ciluia dn «ctfl tinlcrlor.balanceie animal ,|., ihcsotirrlro, nprpseiiln-

fS?„Bi m"!"/''" llB fominlMÍq de niidercii,
. IJ\1 °{nB,al. POI-COnloflütn no cobrador ó• icleilo da commlggfio de pollocacflo."
Centro dns Commerclanlei do Ilotoquliii, C*-hiih dc l-tiilü e Vendrn

hora», artonllsoii.se In.iiiem, ,in, 20 ii
primeira MwniltJAi ger, (ii„„-i do ("ên"" ' Commoreantes ,1c UuUq„l„s, cum»(U Pasto e yendiiH, para a oppíovacáo dnscsliilutos e clelçAn ,(., dlroclorla que em dodirigir csh, associaçáo ,.té :il ,1c ,1 

",,!•!
cone. ,.,.„„„. Antes ,,, ,, ,,_, , \.•», Jdos eslnlulw, o aclual presidente leu um di-i-curso referente a..-, fi,»s B programma deslaova assdciaçi.n. e sendo cm «etiuhl.i lidou,dlsculidos e nuproyado» o; csliilutos, ricandoconitllinda ii seguinte dirivio-i,-,: presidente,Alherliiio Simões de Magalhães; vlce-presl-(icnlc, Manod Corroa; 1» secrelarlo, ManoelMartins Alves Moreira: .» secretario, AlbinoAntunes» Ibesourelro. .lo-é Anlonio Moreira.»
procurador, riburcio da Silveira.

Conselho fiscal: Manoel .!..•• "• da Costa Bra-ga. Primo Fcrr-ira dc Oliveira, José de liar-ros, Manoel Cnetami dc Almeida, ManoelI-raiieisco dor. Santos, Valentim Gonçalves.Martins: supiilcnles: Adriano Josú Fcrre-raLuiz Affonso, Gcrimmo Tlmdeu dos Sautos uJosu Prestes,
C) discurso do Sr. Simões é um appello áClasse para que sc congregue, pois dia vivoate agora desunida, soffrendo, sem proles-los. iodas as exigências dos podcrcs publico-,As associações que exlslem nada lém r.- i«ou tèm podido razer em beneficio dos nen.sassociados, accrcscentando o orador não c»íis-lir iieiihiiina nssnrlnção que abran|n as iresclasses representadas no Centro, riiufio m.-lor

para que Iodos cooperem pnr.i o seu de cn-\olvimento,
Itcfere-se á taxa firc.-t de SlOTTiíl. a quesao obrigados, mostrando que são elles. or.donos de botequins, vendas c ca«:is de pas-Io, os mais sobrecarregados pelo fisco.

———— i—Olft» ___.

Chamados médicos á noitecom urgência
Dr. Lacerda Guimarães

Teleplionc 5.953 Central
RUA DA e©&3SYITÊ3SÇÍ© BI. @

Lâmpadas econômicas de 5 a 5o velasifttoo.
S«™»E5lltMSm

, - —. -- —>¦• .,..^...„ será muilobreve no theatro Phenix. Hoje podemos pu-blicar a distribuição da peca a ser represen-tilda — "Telhados de vidro" (Le feti duvoisin). Ema de Souza c llelmira de Almci-da farão dous importante papeis: Marlha cJoaniia. Ha ainda uma personagem femini-na na peça. E1 unia "soubrelle", que nppa-recera na figura graciosa de Julicln de Vãs-concellos. Os papeis masculinos são emmaior numero. Olympio Nogueira empres-Iara toda a sua verve esponlaneu ao cômicoHarry Fnlway. Salles Ribeiro, aclor de mui-ta elegância, interpretará o galã FernandoAnthero Vieira, com a sua linha dc artistadiscreto, defenderá um papel de imporlan-cia: o de Jeronymo. Edmundo Maia, quenao tem rival na interpretação de Ivpos ila-liaiios, incumbiu-se dc dar vida ao criado Jo-se. que possue, accentuado, o sotaque nono-lilíino. Ha ainda duas pontas que estão eu-tregues a Sebastião Pedro c Domingos Gui-mariics, A distribuição foi felicíssima, poisos papeis se amoldam magnificamente nosseus interpretes.
O "cabaret" des Políticos

Eslá fazendo o merecido suecesso o caba-rei do Club dos Políticos. Na verdade, osprogrammas organisados pela direcção dessasociedade chie da rua do Passeio justificamesse exilo. Hoje, por exemplo, ha' nova ai-traeçuo. Estréa ali "La Bella Toscanila"cantora internacional de merecimento.——- O Republica lem hoje programma no-
yo, havendo ;i estréa do transformista SilvaLisboa.

 A companhia Jlololi & Tliloro, atroupe lyrica italiana que vimos reccn-leniente, terminou seus espcctaculos emBuenos Aires, onde sc dissolveu.—— O cinema High-Life, no extremo dapraia de Botafogo, faz exhibir hoie c ama-nha us lindíssimas filas "A muda de Por-tici e Quando o canto expira", esta ulti-ma interpretada pela grande, actriz italianalima Gramática. Espcctaculos para hoic: Palace "Vi-
Ia gaia ; Apollo, "Isso foi lempo"; Sao Pe-dro variado; Hecrcio, "O Águia"; São Jo-se, -Uma noite cm Tabarin", "A mimada dcUris e Amor dc apache"; Cailos Comes,No paiz do sol- ; Ilcpubliea, variado,

PAEA.C -fflOl-KI.
(Aníi^oi Cís* -KíSe-&.cl-í:_)

-*-
O mais importante do Caxambú o um

dos maiores boteis brasileiros. Diárias 7?c 8$. — Proprietário: Dr. João Ribeiro,
medico.—Caxam' . \i nas

—*3«*.—«-

s iaáHIes
Estavam seoreoarando íDara

agir e foram nresns
Quando hoje. ás .'I horas, passava pela ruaFrancjsco Eugênio, o coininissario Mello, do10" distrieto. conseguiu prender, quando se

preparavam para "agir", munidos de obic-cios próprios pnra roubar, os ladrões FelippoCândido c Augusto {-ônus. Conduzidos paraa delegacia dariuclle distrieto, foram melli-dos no xadrez e eslãu agora sendo proces-sados.

O guarda-nocturno n. Ii0. ao fazer p sunronda costumeira, passava hoje, ás I lioras,
pela rua Barcellos, cm S. Christovão, quan-do leve a sua allcncno despertada nara oprédio 11. 25, residência do Sr. PompeuDuarte Silva, que, com os dc sua familia,
protestava contra a iiicliívão feita á suacasa pelo larapio Deoclcciano Pimentel, 'meeslava operando nm verdadeiro saque. Dahios gritos, os apitos e o gatuno agarrado pelagolla c levado para o 10" districlo, ondetambém foi autuado e mellido no xadrez.aguardando agora o processo, com Iodos o:matadores...

-1 m-^ptiB-n iii

Doenças do upparofho díqííS'
íivo o ('o svsíerna nervoso. --
Kaios X, — Qp. Renaro de Souza

ás 4,
*—aji>»s.-—

LiODes; rua S. [ose -;,. -.;•.-

Uma scena de sangue
entre dous

-~^ito&n" '?—.

J3.

M^i^.-JrriTrni-a--u_--Misr.rn-i ija____ag__utt^un--fl--B__<_i 
^^^

—_-. ** ¦'••••"^¦'rrf1-"—-r  ¦ , ,

peia estrella mundial da cinematoeráohia

Hoje e amanhã
Últimos diasl ! No «íjiDEON»

Emocionante romance da actua-
idade, de Gaston Leroux &© Ia PAUTE

JOSE' JUSTO.

1 Or. Danfas de Queiroz c,lrada TüBEncubO
!llÍ,láaBX,i„«08l-OS .'r1!""1"0 on«M* « tatam-nKn-
»"'la8«»as 8 íis 11 da manhã. Ita. uruguayana, 11. À3.i¦

Â ultima conferência do
Sr. Fonson

Foi bem concorrida a terceira c ullimaconferência do festejado escriptor belga SrJean Frauçois Fonson. O Municipal encheu-sc, c n escolhida assistência applaudlu ca-lorosainenlc o confcrencisla, cm alguns pon-los da palestra e ao terminar delia. O Sr.Jean Frauçois Fonson falou da "Ame Bel-
ge", e falou com o alma, si se pôde dizer,evocando os horrores da guerra actual, aos
quaes assiste a humanidade verdadeiramente
pasmada. O confcrencisla referiu-se uma vozainda as suas visitas ao "front", dizendo
dos "poilus", dos "tomaniries" inglezes edos "liasse," belgas. Também agradou bas-lanle n parle didoctica da conferência, de
grande alcance pliilosophieo, tratando dos
wallons e flamengos, as duas raças ijuo for-mam a Bélgica e (pie sc acham, neste tao-mento, mais ligada» úo •;¦.<.¦¦;, nunca.

H~!
Foi então que Julieta se perturbou e, domi-nando visivelmente a sua atrapalhação, disse:Sr. inspector, é preciso que eu meresolva a communicar-lhe um incidente queme e pessoal, mas que julgo do meu dever nãosilenciar muna tão grave circumstancia.Fale, menina.A senhora Benoist convidára-me hoje

para almoçar, sob pretexto de que Unhamosmuito serviço. Almoçámos na cozinha. O se-nhor sabe que a gencia fica fechada entremeio cha e duas horas. Já á uma hora, a se-nhora Benoist regressara á agencia, e eu fi-cara na cozinha para deixar a louça arru-muda, quando voltnndo-me, vi, subitamente,atras de mim, um homem que talvez conheça.Sr. inspector. Kllc é morador daqui, 6 muitoconhecido de todos e devo dizer desde jA queo julgo incapaz de commettcr semelhantecrime...
Ja me deveria ler dilo o seu nome, me-nina.

—E' o Sr. Fcind.•¦- O Sr. Fòind, da casa Hanezcau, do NancvVSim, eu o conheço, Alias, cnconirci-mo comelle ha pouco. E o que vinha olle fazer na 00-elidia dA Èenhor* Benoist? _-

C1,"~ SlV. inspector, vinha communicar-me asua partida. Vae installar-se cm Carlsruhe eantes de retirar-se, fazia questão de ter umaconversa particular eommigo...F a que respeito, menina?
O Sr. Fcind pediu-me em casamento...~- Ahi muito bem! cada vez melhor! En-contro de namorados, nas costas • da agente-chefeI... Só lhe faltava isto! b

_— Sr._ inspector, peço-lhe que acredite quenao havia sido marcado nenhum encontroMas cmfiin a menina acha natural que
nha?101' ° VÍCSS0 1)ers°Suir :di «a cozi-

Não, Sr. inspector, c porque não achoisso natural que lhe falo no caso!... E" tantomenos natural porquanto si o Sr. Fcindgosta de mim, eu o detesto. Recusei a sua
ninei n q* "fi° rc'llunciuu » esperança dc0I1UI-.1. S5o assumptos pessoaes, que lamento
lh„?Ul00n,tar_11.e5.mns ° 1UC 1'cnsarin o sc-nhor de mim, si viesse a saber por outraspessoas e nao por mim que o Sr. Fcind esti-vera 110 aposento da senhora Benoist 110 diacm que roubaram a nossa genle "os seus pa-pels de mobilisação?" '

O inspector olhou para Julieta. Ella tinha

Confeccionam-se vestidos sobre os ultimo.? modelo-,de Paris. Itua Pedro Américo n, 0, casa 3,
'^^^^^^^^^^Eü^r^^^^ft^BBS^^^ss:

j os olhos cheios de lagrimas. Kllc ficou com-movido. Arrependeu-se da sua hostilidade.Quem andou mal, fui eu, menina, disseelle, mas atravessámos uma hora lão penosaque bem pude (lcsculpar-jnó.Oh! Sr. inspector!
r— Esse Fcind, a senhora conhece-o bem?!— Oh! absolutamente!...
br A menina não o acciisa?...

Dc fôrma alguma! A sua presença espan-íou-mc, nada mais! Era a primeira vez quea mim se apresentava de uni modo lão ines-
per/ido...-~ De onde vinha elle? Teria entrado pelopalco?... *Evidentemente.

lias, quando o viu, vinha elle do palco'ou... vinha do quarto?...Acredito que, si elle tivesse descido doquarto, eu teria ouvido os seus passos na cs-cada. Voltei-me. Kllc estava junto de miml
n psla™ emocionada de mais, para poder rc-lleclir Elle lambem, aliás, estava muito com-movido.

Manifestava cllc. qualquer surpresa?...¦—¦ iNtto sei!... O senhor comprehendo: eudetesto o Sr. Fcind, mas não desejaria porcousa alguma 110 mundo dizer qualquer cousaque. o pudesse tornar suspeito. A mais insl-gnificnnte das minhas palavras seria extrema-mente grave. Não tive tempo de lhe fazer amínima pergunta. Elle falou immediala-mente.
E' preciso queludo o que elle lhe

lhe custe, menina...
Começou por pedir-me que não chamasseninguém, que não prevenisse a agente chefepedindo-mc também que guardasse segredo dóseu aelo, affirmando que, por seu lado nada(iria iiara nao compromcttcr-mc. "Antes dcdeixar a França, disse-me elle, para voltarmuito breve, fazia questão de lho declararmenina Julieta, qne a am0 de mais para terrenunciado ao projeelo d^ fazcl-a minha cs-posa. A senhora c pobre, eu serei rico, ri-quissimo. Isso lhe permiti (ra satisfazer to-dos os seus caprichos. Amo-a. N5o olhareidespezas. Quero que viva como uma rol

í 
'' í l'-\ ( , , ,

VíiO!OS
Depois de passarem a noite no Albergue dcCaos do Porlo os vadios Luiz do Pina, dc nacionalidadc portugueza, um outro, brasileiro, conhecido pela alcunha de "Aeroplano"

foram ambos conversar em uma nas grandecaldeiros velhas abandonadas íiaquelle cáesO que conversaram não se sabe, más, em dudimomento os ânimos se exaltaram e "Aeropla
no", que é de côr preta, sacando de uma facaatirou um golpe violento no seu contendoiLuiz não se pôde livrar e foi nttingido cm pieno peito.

Aos grilos do infeliz, que cairá se esvaindoem sangue e contorcendo-se de dores, acudi-ram populares. O ferimento era grave, a facahavia se enterrado no peito, próximo ao cora-
çao.

A Assistência soecorreü o ferido, transpor-latido-o a seguir om estado grave, para a SantaCasa.
A policia anda á procura de "Aeroplano"

que, depois do crime, se evadiu.
 -»—««.to--*

GUÀRÂMA'
Poderoso fortificahte do sangue o rcgnl-vrtorde todas as funeções orgânicas: Coração Fi-nado, Rins, Estômago, Intestinos c enfoque-•imento dos Órgãos üciiitaes. Pão a?5(J( De-ppsilarios nn llio — CHAilUTAHIA PMíÀ' —Ouvidor. 120. "

_-g*°!»'»»ga»gt»3»a»Ba»»sggga«g^

me repila exactamente
disso, por mais que isso

_ Eu eslava indignada. Entretanto não que-ria lazer escândalo c roguei-lhe que so reti-rasse ímmedialaineiilc. Ao mesmo lempo di-rigia-mc para a agencia, elle, porém, cor-tou-me o caminho:— Peço-lhe que reflicta! disse-me aindaE Iranquillisc-se: "evitarei breve paia bus-car a resposta!"
"O vSr. Fcind pronunciou estas palavrasde um modo tão singular que me provocouum calefrio; elle acerescentou ainda:' "E sjnao sc tiver resolvido a vir a ser Mme Feindpeor para si!" '"Dilo isso, retirou-se precipitadamenteEu1 disse de num para mim: "Boa viagemvelho louco! E esforçava-me por não maisrecordar-me desta scena desagradável e derepeliu» do meu espirito a imagem do SrI-eind. Contava mesmo não tornar a ve'-ctao cedo, quando elle entrou dc novo na aiíon-cia, momentos antes da sua chegada Sr 

"in-

ta-i° I" 
Para rci>cür"me au'0 "vil-

— Parece resultar dc tudo isso, conchi!ijo inspector, que o Sr. Fcind era altrahkío âcisa da senhora Bcnoisl muito mais pelo de-sc.10 dc vel-a e do falar-lhe, do que pelo in-teicsse que e suseeptivel dc dispensar ao ar-clnvo de mobilisação! Seja como fôr, interra-•
goremos o Sr. Feind.—- Nesse caso, apresse-se, Sr. inspector. Seique a bagagem delle que eslava preparada hadous dias, está já cm caminho da fronteira...

XIV
ONDE TORNAMOS A ENCOXTTUn MONT

QUI? NO SEU AUTO'
Indubitavelmente, o Sr. Feind linha rr-cssiem ir ao encontro da sua bagagem ¦¦„'„',

assim que saiu da agencia do correio, tomoua sua baratinha, sem mesmo prestar ¦ u--,¦a Gerard, que corria no seu encalço dcíle £ ;
igmdo um momento de attenção 

' "
O ex-conlramcstrc respondeu-lhe, no m.-motempo q,,c punha o sen motor em marcha»

r/7,V.V';,.nma "nlic^ão com seu pae, „,.,Gérardl Elle e «1 estamos de occí-dol 
'•'

quanto me basJLa.1

HCon. mãu.i
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A NOITE Sabbndo, 19 Ue Acosto clcl()i6

.' 111"
Companhia Nacional
Ue Seguros dc Vida
A nmlH podorosa Com-
pinhli Mil -Amurlcuna

Fundada cm 1895
Sinistros pagos:

mil cornos
30

tilquldnçõttS «m vida :
IO mil contos

Funoos de garantia:
4Q mil contos

Fundos p ira lucros aos
souuriidos: 3 mil

contos
Prêmios módicos

fcçam Informações no
Escriptorio Central

Fiibritiis de Massas Alimentícias Reunidas
1'lllilH .1 I

l'i,i.a Itiin 7,*i
1.1. ni.,11 IfiHu C

GI0RELL1&C AllllM/1'lll I
II. I.nvm.li.. 1B-20

Tel, Ü760 C.

Importadores de gêneros italianos
ift

Especialidade cm vinhos: Bnrbera, Ncbiolo, Grlgnolina c
Cti|>ri bronco. Vinho CltLnli cm caixa, diversas marcos

Variado soitiniciuo de massas alimentícias fabricadas por
systemas os mais modernos c aperfeiçoados.

Talharilia com ovos frescos ás quintas feiras, sabbacos c
domingos, no armazém á rua Lavradio 18 e 20. lclcphonc
3.756 Central. ... „

Mássinhtts «lutinadas com ovos, cm caixinhas dc diversos
tamanhos, recommendaveis como optimo alimento das cre-
ancas e convalescemos.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM CATAbOGO

lllüSlõl
ÍNEtJRASTHENIA

O llomatogcnol do Alfredo do
larviiillu ó u imico quo cura esla
terrível inolcslia; iiiiiumcros altes-
lados,

A venda na; Imãs plinrniacins c
drogarias ilo llio c dos Estudos.

Dcposilo: — Io, Ilua 1° (lu Março.
- III!,.

'apeis pintados
Moderna collecção desde moo

apfcça eguarniçâo desde 2$ooo.
Só na conhecida Casa Bran-

dão á rua Assembléa 87, pro-
ximo á Avenida.

LOTERIA
DE

f2 Ir AüsaU
jÜaraiiliila pelo ijüvcriio

izMailo
do

Terça-teira, 22 do corrente

20-.000S000
Por i!j>8oo

Sexta-feira, 25 do corrente

40.000$000
Por 3$6oo

Rillieies á venda cm todas
:asas lotericas.

fíro oe appjz
Medicinal, adherente c per-

iumado. Lata 2$ooo.
! erfuinarla rlaiino P>->ngel

Aos

MEDIüIna Wfcat i..l. do padre Gustavo E. Coelha
S. Joào d'El-Rcy-Mina8-Prcço clc vidro 5í»ooo»Rcmettc-

mos pelo corr»'io sem augmento de preço
A niiulque" pessoa quii lios envie qfmpluiiHM do seus sofliimentos com lias-

tanto dureza, mandaremos comollioa sobro qual
romoilio deve usur para uma cura cincas

Mí-iivtW*» Dopuratlvo do mniRiin, exclusivamente feito do vcgclnes.
OI UI U qui.0 ayphills o Impureza» do annguo, doenças dn peilo.

Tratamento dc gonorrliéaaexclusivamente interno.Yucaty ___„_
P/.\/->illii-ii Coinliali; a nciiruslliciiia o dÕÕilçM HCivosas, C.»E0t llicil-
I oc iiiiiui t03) [ngomnim,

LitlllcUiybcl para .loonças do fígado.

Vegetalino h,mM

Parentana
Yprnhitia Curi» (luenras ili . !, „,,,. 0 t. iale-liiios, fr.muezn, fastio,

Phyllantus

no rlicumiitlsmo
odores nevrálgicas.

Especifico vegetal dos rins.
Curt- doenças ilo ostoinugo c liilojlinos, fraqueza,

Pura iiiciiiiiiih ilus ila mulher;
Pi doroso tônico do organismo.

dó ci)r, vi>;o c bcllcza.

Depo»itos 110 llio :
BiUNUÂO CAVUOTl te C , rua da Assembléa, 52;

FILHOS, rua da Quitanda 57; J. DRAGA, rua Buenos Aires
H. Paulo:
J. SANTOS A C.,-ruaS. Bonlo 74 A

Ali.VUO
133.

PENNA ti

ias úa Casital fetol
Companhia dt Lottrlai Naolonau

do Broill

Extrneçfieii |iulillcnn, sol) n
fiiiçlio do governo federal

flucall-
<U 2 l;2 o

ann wililiiulos A» 3 limas; n rua
Visuoinlo ilo Italiol.iliy n. -15

Dopoli do amanha
346 — <;•mm

Tor l-TlDU cm meio:.

Terça-feira, 22 do corrente
346 - 14-

1 5:ooo$ooo
Por 800 réis cm inteiros

Os pedidos dc bilhetes do inte-
rlor devem «cr acompanhados dc
mais 000 réis para o porte do Cor-
rclo o dirigidos aos «gentes geraes
Na/arclh & ('., rua do Ouvidor
n. 94, caixa n. 817. Tolojt, LUS-
VEL e na casa F. Guimarães, Ro-
Sarlo, 71, csquifin do beco dus ('au-
cclliis, caixa do Correio 11. 1.273.

CAMPESTRE
IICM DOS ÒUMVISSQ1

Teleph. 3.666 Norte
Amiinlin 00 almoço 1

Mayonnalse de badejo.
Sarrabulho á portUgÜMfl.

Ao jantai* •
Suecesso!...

Leitão & brasileira.
Frango com atroz ao molho

pardo.
Além dos pratos do dia, o

«menu» 6 variadissimo.
Todos os dias ostras cruas!..
Sardinhas nas brazas!...
Boas peixadas!..

Preços do costume

CAPE» SANTA RITA

RUA DO ACKE N. 8!
TELEPHONt 1.404 NORTC

c RIM MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.216 NORTE

A Mo!re Darae de Paris

í*J*ÈBl

Em todas as mercadorias

/•VNAFÊ *\
OdelangrenierK

"6*5 CONTRA. jaW
1&, TOSSE, 0EFLUX0, gjl

Jag\s_> BRONCHITE ^<fi\

José da Silva & Gctup.
Rua S. Pcilro n, 33, loja

Vendem: tijolos dc tb^o, barro refra-
clario, telhas dc barro o dc vidro fran-
cozas c CIMENTOS inglezes dc superior
qualidade. Madeiras nncionncs c estrah-
geiros, serradas cm todas as dinicnsOo-i,
próprias para construcçücs civis c navaes.

Saliisfa
Manicurn o massagens mamiiics e

'loctrlcai por prolesíor diplomado ebo-
iinlo dn Kuropa, Rua São Joio D. 29,gn<
miil.ir

I»
Teleplioiio í.üao Contrai.

Ouro a 2$ a gramina
Ouro de lei a i$8oo, moeda

2,1);, platina 6$ a gramma.Ouro
baixo de Íp6oo a r$jcompram-
se relógios velhos; á rua Santa
Anna 6, sobrado, ofíicina dc
relojociro.

Guarda Fiel!!!
Quem precisar um mporlor COFRE paro

guaruar seus documentos o valores ei n-
tni roulio e inj^u deve JdirlgiMO ao dc-
positn dos COFRES AMERICANOS, ondo
encontrará grnrtilo fleck, novos c usados,
iiiirioiiaes c Oíliungolios, dos inciliorcs
liiliiii-Miitcs ede diversos tamanhos, de
1ÜO§000 para eiuia,

ilua Camorlno n. 104

Filhos (ío Norte
Gostaes de peru assado e de

bois iguarias á bahiana, vinde
cura vossa Exma. familia a

Gru'.a SalíBana
Praça Tiradentes 7-1
'-irisfâ 

l© Kort
Aberta até t hora da manhã

Praça Tiradentes 77
TELEPHONE 1.831 CENTRAL

Hoje ao jantar :
Leilão assad" á brasileira, frango ao

merongo, trudicn nal assado ao moliio
ferrugem o siirapatel de leilão

Amanhã nu almoço :
Succulcnlo mocotó ;i norlisla.
Sarriibullio á moda dc Braga,
Liiigiin dn Rio Grande com feijão.
Cnngicn dc inilliii verde e imiilos ou-

Iros acopipes.
Comer liem na acluiiüdilde sú na pri-

meira casa no gênero em toda a capital
a Ijuila ilo Norte.

Vinhos saborosos.

11 Engenhos de Canna | |

l fÍ\ M GRANADO (.

IJ Nã@ 

tèm mal JI

IL S BClítO 12 r II 4abb líf 13 ^v* Ka i

I S. PAUL'] lo W jjawai wb %tê R!o Janeiro 9 I

Qual o vo-ssci destino ?

CORÂÇ Ü
Moléstias desse orgam, com

cansaços, accessos, falta dc ar,
dores do lado esquerdo, pés in-
chados, palpitações, desappare-
cem com o CapdúogenoL

Importantes curas. Drogaria
Granado & filhos, Rua Uru-
guayana, 91, Rio de Janeiro.

I p Cl 1 t?1 r LiBainL

í%^ £St A C ON, SJ) ftiNfeí
FÈgÊkFz ¦ '¦ • TOSSEtyü\70t3ty!&%

;Vende-SEf em 9òdâ$*a& pmarm^ciAs
DÍP0SÍT|& PRiNCÍPr.ES-DROGARIA PA(HEC0,R^^DRÀDA5M'á347

tABORAT0RIO;rJOM(£0PATJÇO..ftLpRTQ^^. . ^ .. r.. .-, r^uitr*.iUt\ ,n»tí rxKKlTOtnt .tyfí.",4J\CJ:¦"¦

—M^»»1»^iiir ¦¦11,. ^m*-m

Stadt Munchen
Praça Tiradenfos n. g

Tolcpliono fiC5 (.'entrai
llojn pura o Jantai' :

liic.inli tulliiiriin l«iinO A lnii»ili.-lr»,
Cangleo <i» uorle( canJa( lupa Ujonói

A 111111.lt» ao iiliinii;ii.
Sarrabulho ¦¦ 11"1 "'i'1" '"¦ ¦¦ **¦

iHijnhlii.
l.iiif.nii da l(l" (.rumlu ^m UUlu,
«ili .1. iraicaa.

Ao Junuir i
Creme do a»purt;o9.
QrmiilOB |iiiiii-i.i-i.
Purú ft liraillslra, «Irai Irnicii».
Sunllnliai niiiirntati bacalháo Mudo«

Pni{oi a» alcanço ilo ludoa,
cii/iiiim [ihin tod.ii ou palailurei.
Gablnatei, urunilu terraço,

ncfoíçõoi au ai livro

Dentista
A. Lopes Ribeiro. clrurglSo ilontft*

ta pela faiiililadii da Moli.iirm tb> nio
do Janeiro, com lonKu pratica. Tiulia-
Um» anraiilliloi. Consultas iliuriüiiieiila.
ÜQDiUltorlo, rua du Quitumla 11. -lil.

1 J-MHL^íÇL

As molcalias da pcllo, como sejam:
ompígen», darlhròs, suínas, man-
cli .s du pelle, comiclióc- no empo,
enspns, curam-so com o SAB0NETH
ANT1-1IEUI'BT1C0.

Vendc-SO na pliarmacia Drogan-
lina, rua Uruguayana n. IOj.

RIN02
Tomico

DOS NERVOS
NEURASTHÉrO '

MAO HÁLITO

JONICOOO ESTOMAC0
OYSPEPSIA
ENXAQCtCA

mÈMTomco
OO INTESTINO
6MTERITE
CM VCMlCULO CALMANTl

Ot MELiSSAíANIZ

Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

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

Rua da Carioca n. 43, r an-

4 r. Rio de Janeiro.

irhliíllil I ¦

Ifi

AMERICANOS
Indispensáveis em uma familia ou atelier
Adaptam-se a qualquer corpo e feitio

Sólidos, olegonlcs o ile fneil manejo

Em preo.açõeB d3 loSoca mensaes
Entrega-se na primeira prestação

Escola tia cóiio do tllme. Za.itbslli
Em 25 lições ensina-se a cortar por

qualquer figurino pelo sysicma
pratico ou geométrico

Moldes sob medida — Vestidos meio
conieccinnarios

MME- ZAMBELLI & C-
Prédio Odeon-Av. Rio Branco 137,2*andar,elevador

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' -

Telsph. 5.324

A "Tendinha dos Allit-doa''.
ANTIGA DE LISBOA

Recentemente reorganisada
sob a direcção do provecto
"Belga" Ignacio Van Geom.

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

conde de iMaranguapc n. 17.

2^iSSa«raatLafio de Ouro

C.-V»» i» Barto, ti

Unhas brilhantes

mpna-se
i»iiali|iifir quantidade ile joms velhas

com 011 sem |in.lr;ts, do (piulqucr valor a
citulclasdo uiMuiilc de Soicorru»; pagn-so
liem, na rua Coiiçalvcs ilia.s n. 1)7.

IU
Tclopliono 91W Contrai

Um-
coPerolina Esmalte-

preparado que adquire o cuiisórva a boi-
leza da pelle, approviiilo polo instituto de
Dcllcza, do Paris, premiado na Exposição
dc Milano. Preço il$Ul)U. P0' 1)1', AHIIOZ
PlíilOLINA, suave e emliellczador. Preço
4^1)00. lixijum csli.-s picparados, á venda
,cm Iodas as pci-|°uniiirias e no deposito
deste c do oulros preparados, íi rua Sele
de Selcmbru n. 209, solirado.
Vende-se na Garrafa Grande

Cabaret Resui

Que cores eleveis preferir?
Qual a pedra que eleveis usar em vosso anel ?
Que santo vos acompanha para que possaes pedir-lhe

a sua protecção ?
Como corrigir as correntes dc defeitos que são contra-

rios á vossa estrella, si ignoraes qual seja esta ?
O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomante;

mas neste caso o dispendio é fatal.
Nós estamos habilitadíssimos a fornecer-vos o vosso horóscopo, sem dispendio

de um real o basta que nos escreva, acompanhando um envcloppc com o vosso
endereço, franqueado a

R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
indicaiulo-nos o mez do vosso nascimento, somente, e, pela volta do correio, esta-
reis scientes dos meios indispensáveis para alcançar uma vida prospera e 1'eÜz.

Não guardeis para amanhã, que será tarde.
ESCREVEI-NOS HOJE MESMO.

| Único que com um

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações. Rhcumatisnío, Ecite-
ma-, Ulccras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas, Dores de cabeça no-
clurnas, et:, e todas doenças resul-
tailles de impurezas do sangue,
curam-so infailiveimeiile com o

só frasco faz desapparecer qualquer manifestação. Uma
colher após as releições. Em todas as pliaimacias.

waamamx4WK!mTffSomamtsasim -tjhv

Com o uso constante do Unholino, ns
unhas adquirem um lindo brilho c ex-
'¦ellenlo cor rosada, que não dosapparecb.
ainda mesmo depois de lavar as mifos
diversas vezes, um vidro, l$fi00. fie-
melle-se pelo Correio por ÜSUOO. Na
.A' Garrafa Grande,» rua Urugnaj-ana
n. 60.

Moveis a prsstaçãas p
RUA DA CARIOCA

Modelos exclusivos

CASA IVmRTiflSS

Quem pega o pato ?
Quem não compra na nova tahacaria

«Cruzeiros á rua 13 de Mino, em baixo
do llolel Avenida, a qual offcrocd cm
onda maço dc cigarros 4, 5, C, 7 e ü
coupons (vales) e muitas outras vanta-
gens. Completo sorliiuciito de cigarros e
charutos.

Empresla-so sobro jóias, roupas, la-,
zeudas, metaes c ludo que represou-

te valor

Rua Lttíz de Camões o» 60
TELEI'llfJNETof2 NOllTE

{Aberto das 7 horas da
manhã ãs 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

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

HOTEL AVENIDA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuacuo da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electrieos.
Freqüência annual de 20.000 clien-
es. Diária completa, a partir do

10S000.
End. Tcleg. ~ AVENIDA

RIO DE JANEIRO

l.urain : Anemia, doenças m> 1

estômago e moléstias próprias 1
das Senhoras, — Agentes geraes: |
Carlos Cruz 4 Comp. — Rua 1
de Setembro n. 81. — Em frente f
"•> Cinema ODEON. J

Casa especial cm pitéos ú portugueza
o peixadas á bahiana.

Hoje no jantar:
Cabiito cum talharim.
Cordeinulio com arroz do forno.

Amanhã ao almoço;
Sarrabulho â moda de lá

Ao jantar:
Frango á moda dc Braga.
Peru á brasileira.
Alem do prato do dia o cardápio 6

sempre variado, tendo os preços marca-
dos ao alcanço de todos.
Deliciosos vinhos de mesa de Akobaça e
Gatão.
Avenida Rio Branco n. l83

(Junto ao Trianon)
Aberto até 1 hora da noite

Leilão de pe.li.res
Em 24 de Agosto de 1916

Eh Í30KTH1EB & €.
Henry & Arniando suecessores

cíisHi-uunnnRSM ib67

45 - flea Luiz U Camães 47
Faiem leilão dos penhores

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

Chá de Cacau
O mais saboroso»

Deposito: General
Câmara, 128.

Manteigas Unas
analysadas, marcas dc inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., doiiosi-
toiiu de importantes tabrican-
tes do ustado de .Minas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Telc-
phone 3.oo6.

Rua S. Francisco Xavier. 468
Ferreira Martins & C.

Os novos proprietários chamam a atten-
ção do publico para os seus preços de
reclame.

Tèm Cill seu estabelecimento grande
e variado stock de louças, ferragens, tin-
Ias, vernizes e sementes novas.

Queiram visitar o nosso bazar para se
convencerem.

A FIDALGA
Restaurant onde se reúnem as melho

res famílias. Rigorosa escolha feita dia-
riarnonlc, em carnes, caças o legumes.
Vinhos, importação do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

UUA S, J0SE', 81 ~ Telep. 4,513 C.

f-Í^U->"r 
"¦ji^"'wr ~''&Ti§!5§u

m?Ê$®M
Pharmacia

Compra-se uma até 8:ooo$ooo
(oito contos), nesta capital.
Num bairro populoso. Dirigir
cartas a F. A. César.
Mathias Barbosa. E. F. Central

tnrso úe P^eusraSorlos
(Admissão ás Escolas Supe

rioi'es)
Ilua da Carioca 11. 43 — 1° andar
Professores do Collegio Pe-

dro II, aulas praticas de physí-
ca, chimica e historia natural.

Aos Srs. Professores
PubIBcos

Recommonda-so o oxcellonto livro de
leitura CONTOS M0IUES e CÍVICOS DO
BRASIL, de C. Giícs, mandado adoplar
nas aubis primarias pelaUirect, de lnStr.
Municipal.

Na livraria Alves, carton. illustr. com
235 pags. 35JOOO.

Vendem-se
jóias n preços báratissimos: na

ruu Gonçalves Dias 87

lutuheM
Telephone n. 91)1

ií
Central

Gran bar e roíissene
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco dc Paula, 44
Telephone 3.814-Norto

0 mais confortável salão. — Primoroso
serviço de cozinha.

MENU
Amanhã ao almoço:

Mayounalso de salmão
Caldo verde á moda de Lamego.
Sarrabulho á minhota.
Capão com couvu fiòr.

Au Jantar :
Successi!

Sopa creme de aspargos.
Pcrú á brasileira
Esealoppcs á vicnnense.
Vol-aux-vents de gallinha.

Ostras fresens, legumes paulistas,
Concerlodc duo de cythara das 18 ás

22 horas
Primorosa garrafeira.

Professora de cérte
Habilita a cortar por escala geométrica

o pratica qualquer modelo, inclusive tail-
lenr, em poucas lições

Tambcm corta moldes sob medida a
podem ser cm fazendas, _ alinhavados a
provados ou meio confeccionadoj.

PREÇO MÓDICO

Mme. Nunes de Abreu
Rua Uruguajàiia I-i0 r andar

TEL. 3.573 NORTE
.. i ni -¦- ¦ ' -T

DELICIOSA BEBIDA

jteS'/^S t/S ijN tf

VERDADEIRAS
TELHAS mASBESTO

JOROeAllARD,
JOurlves.lI9.-Rlt>

A cura só se obtém com o cspcciíieo
descoberto pelo Dr. Kiii!,''s Paliner, o
CARDI0GIÍN0L; não falha nas oflliei-õcs,
chiados no peito, falta do ar, acoessos.
Drogaria Granado & Filhos, rua Uru-
guayana, 01, llio dc Janeiro.

Vidro 8*000; pelo Correio, 8$500,
Attcstadiis do valor,

€¥> - £L

Espumante, refrigerante,
álcool

5CIIÍ

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAI.

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone Norte 3D5

TUBERCULOSE
O mais moderno espocifl.-o quo cura í

o STEN0LIN0, receitado e admirado pelai
notabilidades médicas do paiz u da Eu-
ropa. Cieiilriza os pulmões, mala os mi-
crohios, dá vida c saúde ás pessoas fra-
cas, anêmicas, (lyspeptleas. itcurasllient-
¦as e fortalece os nervos, dando o vigor

da mocidado. Drogaria Granado & Filhos,
rua Uruguayana, 91. Vidro fi$; pelo cor-
rein, 7$500. Centenas de attcstadçs I

»»HaKaB!SBasr^a,33B5nBi*aESS»j«c?rii^KM eramea

Thgatro Carlos Somes
Grande cjmpaiiliia de sessões, do

Eden-Thealro, de Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

HOJE HOJE
Duas sessões, ás 7 3/-1 e 9 3/4

A revista-fantasia, de coslumcs
portuguezes, cm dous actos, original
ilo CARLOS LEAL o AVELINO DE gSOUZA, musica dos maestros TII0-
MAZ DEL-NEGROc LUZ JÚNIOR

NO PAIZ DO SOL
Obra regionalisla e patriótica! Um

verdadeiro hyinno a Portugal.
Toma parle toda a companhia, quo

NO PAIZ DO SOL alcançou forniida-
vel e retumbante exilo.

Amanhã—Tios grandiosos cspcela-
culos—« matinée» ás 21/2— Sessões
ás 7 3/4 o 9 3/4,

A seguir-DOMINO'.

OB

Primeira representação 110
lio W0LF-FER1UR1
*™*™*^™™exi*>xsam*nBrin*m*r*B*a*!*t.

Troupe Lyrica-italiana
- Quinta-feira

Drasil da SUBLIME OPEUÀ em um aclo, do niacs-

<i fp>5i»« 2*h ^^ AG03TOrt-lClirt EST RE'A

a^M«m«BHH—a 'iwiiiiiiiiiiwi Heatana

11SMCTQ PI S1MNNAI
Rcpesentada com grande suecesso nos principaes theatros da Euro

da Noile e 110 aCOLON» de Rnenos Aires.
Condcssa Suzanna—Sr\ GÍbBÊRTÃ PRIDOWSK\

Conde Gil—Sr ALBERTO TEKKONE
Sante-Sr. CESARB SANTARELLI

Terá inicio o cspeclaculo com a exe-
cução a grande orchestra das celebres
GOYEKCAS, do insigno maestro HENRI

mi
¦Vmcrica

QUE GRANADOS, instrumentação do dis-
tinto maestro L. PROVES!.

1° Rcmiiiiscencias.
í» Intermozzo.
3° El Pelelo.

Absoluta novidade para a America do Sul

•15 professores de orchestra 45

Maestro director o concertador R0BER-
TO SORIA.NO.

Preços — Frizas, 45Sooo ;
3o$ooo; fauteuils e varanda!-
doiras, ."i$úuo ; galerias
l$uoo.

caiiinrotes,
SSooo; ca»
numeradas.

aurant do

ZAR"
31, ItUA CHILE, 31

Grande inauguração!
HOJE

A's Olioia
Altraliontes cunçõi

jçí-üüs cunçonelistas
giaciosa chanlcus'- fran

da noile

pela « troupe » dc
sob a direcção di

. MWUaM MBMBt W ^31tXAJ£&!V*£l^***#!2-n&zx***tt*tw>^t

aise

I! ié Vlvr Vire
') iõò

A imva ilnecção iilfi-recü aos seus SO-
tios e convidados verdadeiras surpre-as
10 som dc 3jina L>c:n aílníii' orcbc-slra

S PáíâSS Tn&ATRE
1 ____________——— 1
I CYCLO 'ITIEATRAL BRASILEIRO 

|
Companhia VITALE p

HOJE HOJE
!j A's 8 3/4 da noite I

| lima, PINA OIOA.NA ; Narciso Du- 1
I blcuil, ITAL0 BERTINI. f

CLUB DOS B0KEWII0S
THEATRO 

APOLLO
RUA DO PASSEIO, 54

RESTAURANT E CABARET

Amanhã -Dous espcclaculos — UI-
3 tima c definitiva •¦ matinée » às
1 2 I/-2, com - LA DUCIIESSA DEL
I BAI. TABABIM. A' noite—VITA GAIA.
| Segunda-leira — Grandioso espeeta-
I culo pura despedida da companhia.
3 Tcrçu-feira—11» rícita de ássigna-
8 tura Festn urlistica de ÍTALO lúiil-
ÍTIM- Primeira representação do—
fi 70UREADUR-.

Hoje c Iodas as noites, <i soirée chie »
grande suecesso da excellento u troupe í
dirigida pela sympalhiea cabarétière

LAURA DE SADB
Grande suecesso das estréas :

LA TROYANA, exilo mundial.
A IBÉRIA, bailarina hespanhola.
LA VALENCIAN1TA, coupletistò hespa-

uliola.
Suecesso dc :
La 1'OLETINA, cançonelista italiana a

transformação.
Miss Altl.EliE, cliaiitcuse excentriquo

hollanduiso.
Mino TILDA MANCINI.
Mino SUZANNE MliGUET.
Mine. 1'ANNY IIOI.I.IN.
Oicbe.-trc tzigano—Direction du mais-

tro MliSSADAGLlA.
Amanhã — Novas estréas chegadas de

Buenos Aires.

in*.-. __, ..--

CABARET RESTAUltANT DO

Club
O mais chie

NA RUA DO PASSEIO 78

e concorrido salão de concertos do Rio

ap-Coiiccrt-cliantant ás 24 horas cm ponto, Iodas as noiles, sob a direcção do
plaudido cubaretier FRANCO MAGLIANI

A NENETTE, chanteuse mignonne—-FLORY, italo-fran
ceza— PURA JENELTY, estrella hespanhola—GIOCONDA-
italo-argentina — LA BELLA PORTENA, coupletista— LA,
MILAi-.Ki IA, bailes orientaes —- LA BELLA CONSUE-
LITO, cantora creola-JENNll» LESSY, cliaiiteusc apache.

Suecesso da orchestra boheiuía do professor PICKMANN-
Hoje, sabbado, estréade LA BELLA TORCAZITA,

cantante internacional, chegada de Buenos Aires.
No dia 23, grandiosa estrea dc THEO-DORAH, lyriea

franceza.
N. B.

Molina.
-Todts os ai listas são contratados pelos agentes exclusivos Parisi í;

ARTE..., ELEGÂNCIA., umm MUSICA., SLOitas.

C1NEMA-THEATR0 S. JOSÉ
Empresa PASCHOAL SECRETO

Companhia MOLASSO, da qual faz partea primeira bailarina ANA KRE.MSER
Dramas, comédias, musica o grande,bailados—Director da orchestra. mães-

tro MANELLA.
HOcTE HOJE
Tres sessões—A's 7, 8 3/4 e 10 1/2

Espectaculos de completa novidade parafaniilias—Arte, luxo e moralidade—Nu-
moroso elenco, luxuosa montagem—To-
Ias as noites novidades.

i» sessão UMA NOITE I.M TABA1UN.
2a sossão, será representada a famosa
composição dc exito mundial de O. Mo-
lasso, musica de Davo Vinning e Mclvilla
Ellis - A MIMADA DE PAUIS, um dos
maiores suecessos de Molasso o Kremsot,
que são delirantcniiiiile anplaudidos todas
as noites. 3» scssão-AMOK D'APAC1IE,
Protagonistas : G. Molasso e Ana Krcniser.

Grandes surpiesas ! O maior suecesso
tliealral!

Amanhã, .1 matiuéoii ás 2 1/2.
A' noite, primeira sessão — PARIS A'

MHTE. Segunda Bcssao—A MIMADA DE
PARIS. Terceira sessão-AMOR D'APA-
CilU,

Continua em seena com exito enorme
00

theatfío mmm
Representado ás 7 3/1 c 9 3/4 pela

I Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

— iiTournée a CREMILDA 1V0LI-
VEIRA

O papel de Gilberta pela distineta
actriz

Creimilda d'09i^eãpa
A seguir — A TIÇÃOZINHO, o ul-

limo exite ilo autor da MENINA Dl)
CHOCOLATE. E-liéa da actriz Juditli

i de Mello—Protagonista, CREMILDA
D'0LIVE1UA.

i/2
1 matiuee » com -O AGU(A,

Grandiosa

Companhia do Polytheama de Lisboa

HOJE» Sabbado.19-*-HOJE
A's 7 3/1 o 9 3/4-Duas sossOcs

Sensacional a premièrc .1 da brillianj*
revista cm dous aetos » 11 quadros, ori-
ginnl de Cândido de Castro, Luiz Silva
(Salvilius) ft Octavio Rangel, musica dos
distlnctos maestros Felippe Duarte c Raul.

Ü FOi TEMPO f...
Com seu lindo quadro patriótico de pai»

pifíinto iiclualiililde ALMA PORTUGUEZA.
Caprichoso desempenho do Ioda a co*11"

paiiliiii.
Títulos dos quadros: !', Eai cas1

Velha do Arco ; 2-, 0 Dr. Jaau
:t-, OJuliiamonto do Fado; 1-, >-
diisCãos; 5-, Cio de Puri»; l)-,l
Brasil ; 7-, No Jornal Moderno ; V, ¦»«"
e Ai-liniaiilia» ;9-, Uma pagina ,,a {¦'.
loria; ALMA PORIUGCEM; W> ^

Piiiillnioii (apolheose),
üeslumbranto montagem.

Amanha-lSSO F0ITE3ü70!..i

da
aulil;

Sala
.,, do


