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povoamento será
burlado depois da guerra ?
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Os inválidos só poderão ter ingresso como
immigrantes em condições especiaes

J —O terreno «lavrado» peta mctralha e
que seduzirá mais tarde tio mesmo iinini-
ijritiite eomo sendo mais vantajoso, na Lu-
ropu, para o lesiinjiiiietito do trabalho na Pas. 11 — Um campo de cultura

no Brasil paru o ijual concorreu o braço do immiijriinte.
' O nov-o problema de immlgrnção, consti-
tuiiido uni das grandes fnetores do engraude-
cimento do paiz, muito longe esta ainda ile
preencher as suas necessidades, nao pelo ap-
parclho que hoje o movimenta, mas pelos re-
cursos acluocs, que não pcrniittcin cm larga
escala o dispeiiílio volumoso que se faz
mister.

Ha dias, no Ministério da Agricultura, ti-
vemos ensejo de palestrar com o director do
Povoamento, a propósito da immlgração de-
pois dn grande guerra européa, cousa que pas-,
sa geral mente despercebida c que, entrelan-
to, offerece um aspecto interessante c quiçá
melindroso, ante o desastre que sc prevê com
u corrente emigratoria para a nova phasc
dc trabalho nos escombros da Europa.

1. nessa palestra eom o Dr. Dulphe PI-
nheiro .Machado abrangemos o assumpto dc
iminigraçáo e emigrarão em geral.,

Disse-nos aquclle funecionario :
: —Us colonos mais dilficilineiite poderão des-
viar o seu trabalho dos nossos campos para
os da Europa, não só porque interesses pro-
prios ps detém, como porque ellcs estão su-
jeitos, outrosim, ás nossas leis e rcgulamcn-
tos. Ha, porém; n immigrnção espontânea,
para a qual o governo não tem direito de
licção.

Respeito n entrada de inválidos da guerra
no nosso paiz, cousa provável e que tem sido
assumpto largamente discutido na America
do Norle c outros paizes que mantêm servi-
ço amplo de immigraeão, o actual rcgulamcn-
lo do Serviço do Povoamento estabelece que
ofinimigraiílc só poderá ser reconhecido como
tal sendo menor de lit) annos, não sulfrciido
de moléstia contagiosa, nem sendo rcconlie-
cido como criminoso, desordeiro, mendigo,
demente ou invalido.

Julgo, pois, que nesse particular o governo
poderá agir francamente c a providencia a
adoptar consiste em tornar mais amplas e
peremptórios as condições da lei para o in-
gresso de estrangeiros no paiz, regulando a
constituição das famílias e dos indivíduos a
introduzir. Ii, para melhor cumprimento

dessas regras, conviria que se obrigassem as
companhias dc navegação ou armadores a re-

ilriar todos quantos fossem rejeitados nov:
portos nacionaes, além do pagamento de um.:
multa, obrigações essas que ns tornariam in-
dircclnmcnlc fiscaes nossos nos portos de
embarque no estrangeiro.

Após as explicações que nos deu o director
do Serviço do Povoamento, aventurámo-nos o
obter alguns dados estatísticos precisos, cou-
sa aliás pouco fácil dc obtenção, num rápido
momento, c S. S. promptamente acquicseeu
ao nosso desejo.

De 182U a 1015 — disse-nos aqttelli
funecionario — o Brasil recebeu como iuiini-
graulcs dVIõU.Tiil indivíduos, ao mesmo tem-
jio em que os Estados Unidos receberam
32.S54.1_4 I Quer isso dizer que, eniquanto
os Estados Unidos receberam y,5 immigrantes
por liilomctro quadrado, ou a media animal
de 310.5(10 indivíduos, o nosso paiz recebeu,
tão somente, 0,1 ímmigrautc por kilometro
quadrado ou n média animal de 3G.356 indi-
viduos 1

Sobre os nossos núcleos coloniaes, que
tanto ensejo tem dado a fallar, que nos po-
deria adeantar ?

Sendo o Brasil um paiz novo, de escassa
população e dotado de abundantes terras fer-
leis c. salubres, precisa persistir no reginien
da coloiiisaçâo, formando núcleos agrícolas
bem constituídos, directa ou indirectamente,
até que, attingindo o período dc vida menos
cara, de pnoduetoa nacionaes mais valorisa-
dos e dc trabalhorRiclhdr recompensado, seja
firmado o seu credito no exterior, eomo ver-
dadeiro paiz imniigranlisla. Devemos, por-
tanto, facilitar a todos quantos nos pro-
curam a acquisição de pequenas propriedades,
cercando-os do inaxinio conforto possível, fa-
cullando-lhes a justiça promptn e barata, dan-
do-lhcs plenas e ienes garantias nas loca-
ções dc serviços. Nesse particular, quasi nada
temos feito. Faltam-nos as principaes leis
protectoras do trabalho e de assistência ao
proletariado, já em execução nos paizes do
Velho Mundo, nos Estados Uunidos e em dif-
ferentes republicas sul-americanas.

014 de Julho
em Londres
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Como os inglezes comme«
moraram a grande data

franceza

(Especial para A NOITE)
Londres, 15 de julho.
A nula geral da Imprenso inglcza. fui dc

offuslvn homenagem .i grando dala u.i.-ionnl
franceza. Disdo inuilos di.is aulcs, "o dio
da França" já era nuiiunciado com especial
attenção, como excepcional data a merecer
lodo o apoio da gente inglcza.

Ha aqui um systema de dedicar-se a coda
noção aluada o sen "dia", du quando cm
vez, como opportunldado de vender nas
ruas, theatros, rcstnuraiils, etc, pequenas
bandeiras c cmbleuias para o snppurte dc
liospllacs da Cruz Vermelha e victimas da
guerra.

O "14 de Julho" foi escolhido como um
dos dias da França, mas, n consenso geral, 4
grande data íoi chamada — "o dia da
França", como objeclivo a um especial pro-
posilo.

Dc unia vista jèral cm todos os jornaes dò
dia, o sentimento não podia ser mais fra-
tornai c as allusõcs ii França eram lançadas
nestas linhas: "Em 14 de julho dc 1780 a
revolução franceza começou com a tomada
da Bastilha e lembramos hoje que a revolta
do povo francez contra uni insensato c im-
moral feudalismo marcou o berço desta li-
herdade individual pela qual estamos cm
contenda cm 191(1..." "Nossos amigos npreri-
deram a apreciar as qualidades da Grã Bre-
tnnha, nestes dous últimos annos de pro-
vações. Fossemos nós unia nação dotada de
grando imaginação, celebraríamos este "14
de Julho" com pompa e solcinniuiide, "Tc-
dcuins" seriam cantados em nossas cathc-
draes e sentidas graças seriam dadas oo
Altíssimo, pois que, depois de séculos dc"mal-entendidos", as duas nações livres da
Europa 0ccidc11t.1l estão agora irrevogável-
niente unidas cm estreitos laços dc fralcrni-
dade. Si, comtudo, falíamos com esla fórum
de celebração, podemos, todavia, marcar este
dia na maneira pratica de que Das gabamos
ser a nossa característica. A Grã Bret.t-iha
mandará, através da Mancha, uma dádiva (li- jgiia da dala c de accordo com o seu nffe-
cto e admiração..." "Nunca uma nação
levo tanta razão de sc orgulhar de ura ai-
liado como nós com a França. Todo o gc-
nio da França se revolta contra a devasta-
ção da guerra. A vida, para o francez, c
repleta de audácia e aventura... Ila tanta

UMA LEI
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sobr e os luncclo
narios públicos

O estatuto proposto pelo
Sr. Muniz Sodré

Ü A OPINIÃO DO SR.G. RIBAS
O deputado Gomercindo llibas, relator do

projecto elaborado pelo Sr. Muni/. Sodré so-
bre o fiinccIonnliMiio publico, cm rnpldn i»a-l<;'.tra que cntrclcve coiuuusco, u.sim Iriui.-
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O deputado trentino 1 i; 111ist!, _ tendo decio-
rado em pleno Parlamento austrincj (.ue, sen-
do deputado de nacionalidad it liana e rc-
presentante do tiovo italiano de Trento, não
se bateria contra ,1 Itália, abandonou :is l-r-
ras iiTCdeiilos c foi alistar-se no Exercito ita-
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O capitão Rallisli, enforcado, depois de

morto, pelos austríacos
liano, Recebido 110 8o regimento de alpii-js,
como simples praça de pret, foi s òindo, pelo
valor demonstrado em suecessivos combates,
alc'ao posto de capitão. Em roucos mezes o
Dr. Bntlisti, 11111 simples civil, tinha a com-
petencia tcclinica para assumir a rcsponsnbi-
lidade da vida dc centenas de soldados.,

Quando se deu a offensiva austríaca 110 pia-
palto do Asiago, todos recuaram, in.in Bat.is-
li não recuou. Dcante dc todo o E.-:.reito ila-
liano cm retirada para miiij segur. i posições,
lifim de poupar inúteis perdas de vidas, o ed-
iiitão Boltisti mandava dizer ao general que
Jhe ordenava a retirada, que "obedecia e se
julgava soldado nn avançada; mas na reli-
rada, demite dos bárbaros que avançavam, elle
te julgava uni pacifico cidadão, um simples ci-
vil, cuja missão era dc não recuar, de não cc-
der o passo á barbaria invasora!" Todos os
alpinos de sua companhia morreram 110 po;lo.File não escapou. Mas não linha ainda exilo-
lado o ultimo suspiro, quando os austríacos
jhegarom, Foi reconhecido por um alicies:-Este é Baltistil

O seu corpo moribundo foi arrastado ali A
sua visinha Trento e enforcado na praça pr'n-cipal, quando já era cadáver. Todr. a Itália
estremeceu de indignação a esta noticia. O go-verno italiano decretou o levantamento de uma
eitalua era Trento, na nftsmn praça onde foi
enforcado.

Ttrínto, comia se sabe, ainda está em poder
dos au*.riiMu... 1

Tios e sobrinhos
não se poderão casar

Examinando, honlem, o ponto concernente
á prohibição ao casamento entre collatcracs,
dissemos que parecia ter havido um equi-
voco no redacção definitiva do Código Civil,
ou, talvez, um mero erro typographicó ao
ser cscriplo o artigo que prohihe o casamento
entre os collatcracs.

No intuito de esclarecer esse ponto ouvi-
mos hoje o deputado fluminense Veríssimo
de .Mello, que, por parle do Estado do Rio,
pertenceu á commissão dos 21 da Gamara
encarregada de rever as emendas do Senado
e redigir definitivamente o Código Civil.

O Dr. Veríssimo de Mello assim respondeu
á nossa pergunta:
_— Não houve equivoco na redacção do ar-

ligo que cogito do assumplo, nem erro typo-
grophico. O caso foi tratado amplamente uo
Parlamento. O projeclo Clovis dizia, cm seu
art. 218, 11. 4:"Não podem contrahir matrimônio — os
irmãos legítimos, ou illcgitimos, bilaleraes
ou unilaleraes".

O projeclo revisto pela commissão dc ju-risconsultos nomeada pelo ministro da Ju3-
tiça estabeleceu:"Art. 224, n. 4 — Não podem contrahir
casamento — os irmãos legítimos ou illegi-
tinios, germanos ou não."

Nn Câmara foi approvado o artigo ao pro-
jcclo revisto, ficando assim redigido.:"Art, 187, 11. 4 — São prohibidos de ca-
sar — os irmãos legítimos 011 illcgitimos,
germanos ou não."

No Senado todo o art. 187-foi emendado.
Assim, a emenda que mais tarde teve o nu-
mero 105 dizia: "em logar de são prohibi-dos de casar diga-se não podem casar", e aemenda 196 estabelecia: "Ao art. 187, nu-mero IV, diga-se: — c os collatcracs, Icgi-limos ou illcgitimos, até o il0 gráo, inclu-sive —, e a commissão especial do Senado,no sen parecer, explicava a razão dessaemenda, dizendo — que era uma conquistado direito c que o casamento de collatcracsate o 3° gráo, rcpellido pela sciencia, temdado logar a desoneração da familia br»si-leira, e o exemplo dos Cods. Portuguez,Francez, Hcspnnhol c Suisso deve ser seguido
pelo Código Civil.

O Senado neccitoú essa emenda, e, vollan-do o projeclo de Código á Câmara, o relator
parcial da commissão dos 21, Dr. João Cha-ves, examinando a dita emenda, estudou-a
largamente, dizendo, no seu parecer:"A Câmara prohibirá apenas, na linha col-
lateral, o casamento entre irmãos, legítimos
ou illcgitimos. O Senado estendeu essa pro-
hibição aos parentes, na mesma linha, até o
terceiro gráo, inclusive",, e concluía o depu-
lado .loão Chaves, depois de larga explana-
ção: "Pelo que fica exposto é fácil concluir
que nossa impressão c manifestamente con-
traria no fundamento adoptado pela' com-
missão especial do Senado, em relação o esla
emenda. Pôde, entretanto, .1 Câmara, a exem-
pio de oulros cotligos, acceitar a emenda,
antes, porém, por nina razão de ordem moral
do que physiologica."

E a Câmara acecitou a emenda do Senado,
conformondo-se com o parecer da commissão
especial dos 21, que assim se exprimia: "A
emenda modificaliva n. 196 prohihe o casa-
mento aos collatcracs, legítimos e illcyiti-
mos, até o .')" gráo, inclusive. Esla emenda
foi aconselhada pelos princípios da sciencia
c inspirada nas legislações de vários povos.
Cod. Civil Port.,' art. 1.07.'!; Ilesp., 81;
Francez, 102 e 103; Hal., 6D e 60, o Suis-
so. 100.''

Nas ruas dc Londres — Por toda parte
via-se a bandeira franceza e senhorilus
cm trajes alsucianos faziam a venda de

bandeirinhus
cousa a descobrir e a experimente. Para
um tal povo, com o seu espirito realista e
desligado' de illusõ.s, a morte c a mutila-
ção de milhares de filhos é unia espantosa
tragédia. A agudczii da sua imaginação tor-
na impossível para a França esquecer por
um momento o preço que ella eslá pagando
para garantir sua liberdade. O peso da guer-
ra tem sido mais duro para ella do que.
para nós; sua coragem, porém, nunca se en-
fraqueceii, sua paciência nunca diminuiu,
sua fé nunca se abalou." "A bravura dos
seus soldados tem enchido o mundo de ad-
mirnção. A Grã Bretanha põe sua homenii-
gem dc amor aos pás dc sua irmã, hoje, com
a certeza dc que o escuro nevoeiro começa
a se dissipar, e que, desde já, vemos a Fran-
ça d'amanhã, mais forte, mais altiva, mais
unida, porém ainda a inspiradora da Eu-
ropa c a zeladora da sua alma..." "...0
dia histórico da França republicana veiu
110 ponto culminante da guerra, em que a
defensiva franceza om certos pontos ainda
eslá oppondo unia parede humana ii Alleiúa-
nha, cinqunnto que sua offensiva em oulros
poulos faz recordar a memória dos exércitos
revolucionários, perto de Pérohne..."

Na calhedral de VVeslniinslçr, o templo an-
guslo da Inglaterra, que encerra as cinzas
de muitos reis, foi celebrado ura officido
divino, em memória dos francezes caidos na
guerra. A bandeira franceza cobria o cala-
talco; uma guarda de honra da Guarda Ir-
landcza atlendcu ao serviço e a "Murselhe-
za" foi ouvida.

Londres, em certos pontos, tornou-se ale-
gre. As ruas onde o commercio francez pre-
domina, nos arredores da Greek-street, es-
lavam festivas. Por toda parle via-se .1 bau-
deira tricolor, não só em edifícios publico..,
como cm particulares.

A venda de bnndeirinhns e emblemas foi
feita por quatro mil senhoras e senhoritas.
Muitas dellas vestiam o traje de olsacianasi

O menor dos emblemas, nin lacinho com
as trcs cores, era vendido por um "pcnny",
e outros maiores por trcs "pence". Mas
este preço eslava taxado na mínima e cada
um dava o que queria. Unia vendedora cou-
seguiu receber cem libras (dons contos) por
quatro lacinhos — foi o "récord".

Nos restaurants, casas de chá, etc, a
"Marsclhcza" era ouvida de pé. Foi um dia
dedicado á França.

E' agradável para nós, que tanto admira-
mos a França, vcl-a assim tão ligada e unida
á Inglaterra.

A' noite, quando os grandes elevadores das
grandes estações dos trens subterrâneos de-
sciam, pejados de gente, a leval-a nté ás
plataformas, era como si a grande e verda-
deira emoção das ruas estivesse a entrar
pelo chão a dentro, e o tilintar dos nppn-
relhos nas roldanas afundava-sc, levando
para baixo, em bem pronunciado francez.
um bem articulado "Vive Ia Franco".

_ Leonidas Freire

Um donativo importante
O Sp. Kuy Barbosa oíierece á

Assistência rle Santa Tiiereza
o seu ordenado deembaíxatíop

O Sr. conselheiro Ruy Barbosa fez doação
A Assistência de Santa Thcreza, de que é dire-
ctor o Dr. Francisco dc Castro Jiuiior, da quan-
tia de cinco contos de réis, ouro, ordenado
que lhe foi marcado pelo Sr. picsidcnto Ja Rc-
publica pelos serviços que S. Ex. 71'phtan
como embaixador do Brasil na Argentinas -

O Sr. deputado Gomercindo Ribas
mittc suas impressões do trabalho do seu
collega dc Câmara :-r- O projecto, cm suas linhas geraes, é ac-
cc-itave), porque estabelece regras que, trans-
formadas em lei, não só garantirão a eslnbi-
lidade ao fuiiccionnlismo como hão de asse-
guiar >-i) melhor preenchimento das funeções
publicas, tirando ao governo c á política o
artvi.lrio de. nomeações e .^emissões, muitas
vezes fataes ao Thesouro, em conseqüência
das sentenças do Supremo Tribunal." Depois de fazer uma ligeira série do consi-
dérnções sobre o muito que pesam nos orça-
meiitos as sominas cujos créditos o Congres-
so se vê na contingência de aulorisar para
cumprimento de sentenças que pagam venci-
nunlos atrazodos e reintegram funccionarios
injustamente ou illegalmente dcmiltidos, o
Sr. Gomercindo Hibus fez o seguinle apa-
nhndo das disposições que julga acceilaveis
uo projecto do Sr. Muniz Sodré.Era primeiro logar, o amigo pôde no-
mear o artigo onde, se definindo o que seja
funecionario. publico, são feitas as excepções
dos militares de terra c mar, dos membros
da magistratura e do' magistério, bem como
dos .representantes do corpo diplomático c
consular e, cm seguida, citar .1 disposição que
dedora ser da privativa competência do po-der executivo a nomeação para os cargos pu-Micos federaes, salvas us restricções estabe-
kcidas ua Constituição.

Merece lambem applausos do relator a de-
terminação de que ninguém poderá ser ad-
mitlido no quadro regular dos funccionarios
sim provas de capacidade inicial, apurada,
quer por meio dc concurso, quer pelo estagio
probatório seguido dc um exame pratico.":Como garantia do carreira do funccionalis-
nio, cita S. Ex. o artigo em virtude do qualnenhuma primeira nomeação será feita se-
não para o 'cargo menos elevado dc cada ca-
tc-goria de fu-neções, nem poderá ter accesso
para cargo superior o funecionario cujo nome
não figurar no quadro dos de categoria in-
ferior^organisado sobre as bases da antigui-
dade é. do merecimento.

Como' meio dc evitar qne pessoas eslra-nhas é muitas vezes incompetentes, e alheias
ao meio, possam ser de um momento paraoutro chamadas a òccúpação de cargos ele-
vados, como são, por exemplo, os de directores
das grandes repartições acho salutar, decla-
rou-nos aquelle relator, a disposição quemande seja o accesso ao gráo mais elevado
de cada serviço independente de promoção,
porém dc escolha obrigatória no quadro dosfunccionarios dé primeira categoria abaixo.
Tem todavia .suas reservas o Sr. Gomercindo
Ribas,. Assim, ppr exemplo, S. Ex. parecenão npplaudir.a creaçãò déIconsclhos de ad-
minislração, que. íuneeionarão junto o cada
ministério, c aos quaes o autor dó projecloattribuc funeções de ccrla relevância, ao
passo que o relator os considero como inno-vações talvez perigosas no organismo admi-iii.trativo.
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O João Lara casou-se por amor com a se-nhorila Rosa, iree tle Spina*.
O seu sonho de um bebe realisou-se no

praso legal, e ellcs ficaram enlevados com acreança.
No fim do primeira ,mez a medalha lhes

apresentou o .reverso: o bebé, tornado ma-
nhoso, perdeu o somno, chorava, esperneava,
não queria ficar na cama.

O Lara, m\iilo paciente, levantou-se, tomou
o pimpolho nâs braços e passeou a noite in-
leira até o dia clarear, Sd 110 romper do sol
foi que o pequeno se accommodou.

Na seguiida: noite o' mesmo programma.Lã pelas tantas da madrugada, já com o bra-
ça cansado de carregar o pirralho e com a
garganta secca dc cantar, elle sntjgeriu d
mulher:

E si nóslhc déssemos uma colherinhade
um xarope para fazer dormir?—¦ Está doído, Joãòzinho; narcóticos paraum menino de- mez? Faz muito mal.

O Lara não tocou mais no assumpto.
Na terceira noite repetiu-se a mesma cou-

sa. O pequeno absolutamente não dormia.
Queria passar o tempo lodo no braço, emba-
lado, c guando o pae parava, se punha a es-
pernear e a gritar. A pobre D. Rosita linha
pena do marido, mas o não podia ajudar,
porque o medico lhe prohibirá expressamente
qualquer esforço.

Ao quarto dia o Lara, tresnoitado, pegouum vidro com- üm remedio escuro e uma co-
lher de sopa, das grandes, e collocou na mesa
de cabeceira.

Que é isto? — perguntou a mulher.E' uma poção de chloral, sulfonal, trio-
nal, belladona, stramonio c chloroformio.

Virgem Mariat -t e,vclama cila, aterra-
da. Isto para uma creança de um mez ? INão 7— resnciideu e Lara. —; é para
miníA. ""

Os inglezes dominam
as linhas allemãs

uo Somme
A OFFENSIVA RUSSA

As perdas russas, segundo .

Berlim

NOVA YORK, 22 (A NOITK) — üm radio-
gramma dc licrlim di/. que, ucguntlo as dccln-
1'iiçõcn ihiH prisioneiros russos, as perdi, ms-
soa ncstCH ultimes dous mezes foram formidii-
veis. O histórico e i;lnrioso regimento dns
Kunrdns do cznr, chamado de "Semoeuoy",
perdeu 13 officiaes 0 2.781 soldados; os rct;l-
mvntos dc Moscou, dc 1'oulow < o dus gjnrdas
du Finlândia perderam ltiii officiaes «? 10.575
soldados. Todos estes regimentos lutaram na
região dc Stnnislau.
Von Bollimer foi derrotado

mais uma vez

LONDRES, 22 (A. A.) — T.lcgramiu.is of-
ficiaes de Petrogrado informam que os gene-
raes Kaladine, Salthnroff c l.c.chtlslty, r.uinn
grande acção conjunta, derrotaram no Styrpa,
as forças comiiiandadas pelo general con.le \on
Iiothnicr.
Os auslro-allemães expulsos

das alturas de Stepanski

LONDRES, 22 (A, A.) — Informam noti-
cias oqui recebidas de Petrogrado epie as tro-
pas moscovitas, num bello contra-ntaqus, con-
seguiram expulsar os austrò-nllcmãcs das po-
sições que, anteriormente, haviam con». islã-
do nas alturas de Stepanshi, capturando lies-
sa oecasião grande numero de soidados e offi-
ciacs inimigos, além do uma boa pre a dc
guerra.

A offensiva moscovita continua intensa cm
toda a linha dc frente, sendo que com i.iaioi
força nos Cnrpnlhos.

I NA FRENTE OCCIDENTAL'

As operações desde o mar da

Norte aos Vosges

LONDRES., 22 (A NOITE) — Na frente
brilannica do Somme mula houve de exlraor-
dinario. Os allemães, cm diversos poulos,
contra-atacaram as linhas inglezas, sem o
menor resultado.

Nn frente franceza
ao norte do Sommc,
as tropas da Republi-
ca, sob o commando do
general Foyolle, pro-
seguiram 110 seu avou-
ço sobre Mnurepas.
Durante a noite, os
francezes fizeram no-
vos e importantes pro-
grossos.

Em Vcrdun, os vio-
lentos contra-ataques
dos allemães, lendo
por objeclivo a rcoc-
cupnção de 1-Tcury,
fracassaram, apesar
do inimigo ulilisar em
grande escala gazes
asphyxiontcs e jactos
de líquidos iiiflamma-
dos.

As perdas soffri-
das pelos allcmães de-
vem ter sido enormes,
porque ellcs, em mas-
sas cerradas, que sc

suecediam, insistiram durante horas segui-
das em avançar sobre as linhas francezas.
As metralhadoras e a infantaria franceza
ceifaram as coluinnns allemãs, não lhes per-
milllndo chegar alé ás trincheiras da pri-
nicirn linha. Por fim, os allemães desistiram
e recuaram, deixando 110 campo montes dc
cadáveres e de feridos.

Os inglezes fizeram alguns progressos na
região do Sonime c os belgas, bombardeando
officazmente as linhas allemãs, não permit-
tem ao inimigo fazer obras dc defesa.

Tem havido grande aclividade aérea etn
toda a frente. Sobre as linhas do Somme
travaram-se honlem numerosos combates; os
allemães perderam dous apparelhos e os
francezes um, que cahiu próximo de llcrry-
au-Bac.

l*M_»-M--«N-M-MII

O general Etujollc

Como os suecessos dos ing!e- /

zes dependem da sua arti- /

Hiaria

LONDRES, 22 (Havas) — O eorrcspon-
dente da Agencia Reutcr na frente brilannica
escreve :"Todos os ganhos do nosso exercito obti-
dos sexta-feira e sabbado da semana passa-
da, foram conservados, a despeito dos violeu-
tos bombardeios e contra-ataques do inimigo.
O successo taetico dos referidos dias é muito
mais importante do que as primeiras noti-
cias faziam crer, não só porque recalcámos o
inimigo, mas ainda porque nos apoderámos
de posições dc onde podemos agora varrer os
pontos em que os allemães tinham collocado
os seus canhões.

O inimigo terá, pois, de retirar numerosas
baterias, si quizer salval-ás dc uma destrui-
ção certa.

Numa entrevista publicada nos jornaes
americanos, o commandante das forças alie-
más que fazem frente á linha inglcza, decla-
rou que 110 começo da nossa offcnsiva elle
não podia firmar as suas baterias sinão a
700 metros, sobre as linhas de defesa; mas
que hoje já podia conccntral-as com 91) me-
tros de. intervallo.

Tudo isto será muito verdadeiro, mas o fa-
cio é que o general allemão Omcr declarou
francamente que se acha hoje em muito peor
situação do que nos primeiros dias da of-
fensiva, no que respeita á collocaçâo da sua
artilharia.

Continuamos dia .1 dia a ganhar terreno,
naturalmente indicado para o trabalho da ar-
tilharia c, segundo tudo faz prever, esses ga-
nhos serão seguidos de outros. O nosso avan-
ço, passo .1 passo, conlinu'a ininterrupto, o
que significa que a artilharia allemã tem de
recorrer á retirada lenta 011 arriscar-se a ser
destruída pelos nossos tiros.

Rapidamente conseguimos descobrir os lo-
gares das grandes concentrações de artilharia
allemã. Essas posições são consideradas hoje
inatacáveis. Breve,- porém, chegará o mo-
mento em que, graças ao nosso avanço, a li-
nha dc aço tão elogiada terá dc recuar para
bem longe ou será reduzida a pedaços por ca-
nhões mais poderosos, collocados nas posições
dominantes.

E' esta 11 chave da batalha da Picardia. O
que aconteceu cm Liége c Nanilir reproduzir-
sc-á alli, mas com os papeis invertidos c com
progressos mais lentos. Approxima-so rapi-
(lamenle o momento cm que as artilharias
allemãs de fleauinont, Hamel e Bapaume te-
rão de escolher entre Scylla e Carybdes, isto
é, ou ficar 110 mesmo ponlo e -.rena esmaga-
dos, 011 retirarem-se, abrindo-nos o caminho,
visto que nos empenhamos com pleno sueces-
so numa verdadeira batalha de posições."-

Pela mais importante
das rendas publicas

O SR. PAULA E SILVA É CONTRARIO
AO ABUSO DAS ISENÇÕES E

RECEA O AUGMENTO DA
TAXA OURO

Com o Sr. Inspeetor dn Alfândega, coronel
Paula c Silva, mantivemos hoje, pela ma-
nha, uma ligeira palestro sobre os Isenções!
de direitos que lão grandes males lèm cau«
sado ao nosso fisco e sobre o augiiiculo da

O Sr. Paula e Silva, aclual inspeetor da .,
Al fundeou

quota ouro proposto pelo relator da receitai,
na Gamará dos Deputados. O Sr. 1'nuln e
Silva declarou-nos, de antemão, que ia fa.
lar como cónferente da Alfândega e não como
inspeetor, e assim se expressou:

Já do ha muilo mantenho opinião cou-
traria ás isenções de direitos, que, na ininhs.
opinião, c2„sani grandes prejuízos aos iute-
resses fi ícacs. ÂcíiC 'jue todas as niercadoi
rias transitadas pelos arfl-Azens aduaneiros
devem, a bem da fiscalisação de nossa» rei.-
das, pagar direitos, embora mais Urde o go-
verno restituo estes mesmos direitos. A u:i-
nha opinião tem apoio pratico, pois não ei
raro ver-sc a importação de macliiuls>ruo.l
destinados á industria do paiz e que saem
livres de direitos, que depois são vendidos cá,
fora. Paro este gênero de isenções o gover-
no devia adoptar o systema de fazer pagar,
direitos e, uma vez provada a sua applicu-'
ção, o mesmo governo 011 concedia favores
especiaes ou restituia os direitos pagos. A'
mesma upplicaçãò deve ser dada lambem nas
importações das secretarias do Eslado. E' o
caso de tirar de uma .gaveta e bolar fia ou-
Ira, mas a fiscalisação sc tornava elTicaz a
não havia a importação de artigos oltiiments
taxados c cuja opplieação é bem diffcrenle
da consignada 110 pedido dc isenção.

Como assim ?
Os conferenles — diz o Sr. Paula e Sil:

va —, uma vez que as mercadorias não
saíssem com isenções, seriam movidos, pe-
los seus interesses próprios, a fisealisar, afini
de que não passasse uma cousa por oiitni,
o que não acontece aclualmcnte com os vo-
lumes que gosain de isenções, que saem dos
armazéns taes quaes desembarcam.

E — continuou S. S. — o próprio governo
podia, com aulorisaçáo do Congresso, entrai;
cm accordo cm as companhias quu gosauí
doquclles favores.

Em seguida mudámos a palestra para o
atigmeuto da quota curo. O Sr. inspeetor da
Alfândega refleeliu for alguns segundos e de-
pois falou:

O nosso systema tarifário já õ asphy-
xkinle; mas, que fazer, si o próprio relatoij
da receita confesso que precisa- de uns lan-
tos milhares de contos em ouro e não vâí
uma saída sinão aquella? Sou, não ha du»
vida, contra tal augmen.to e receio uma qué-
da brusca na importação, mas... E S. S. não
terminou a phrase.

Como meio pratico e demonstrativo de tal
augmento o Sr. Paula e Silva fez o seguin.q
quadro:Actualmcnlc, si 11111.1 mercadoria temi
que pagar 100$ de direitos a cambio de 12,,
paga aos cofres.da Alfand.yg.a 150$ com *
quota de 40 por ccnlo ouro Para o annOj
si os 05 por cento forem urplicados, esta
mesma mercadoria, ao mesmo cambio, paga-
ró 181$200, ou seja quasi 90 |\or cento!...1

E, para finalisar — accrescAnlou o Sr.)
Paula e Silva — não é crivei inie 0 Coii*i
gresso, votando aquclle augmento, ;ião dimw
nua .1 taxa dos gêneros de primeira necessi-
dade, afim de que haja uma compensação]
para o povo. f|

 ¦ «Btfr'  "'

0 Sr. mntk® in Gant.*
m® emtv&nm* as suas'

credenciâes
LISBOA, 22 (A. A.) — O Sr. Dr. Gastão

da Cunha, embaixador do Drasil ncsla capi-i
tal, ainda na semana corrente apresentará'
suas credencines, cm audiência especial, ao
chefe do Estado, Sr. Dr. Bernardino Ma*?
cliiido. , ...

tirano desfeito

(\ j //¦ 1/ \wMpy (j$>7 1

— Eu logo vi ! Não era possível que o fâj(
digo Civil yies-c impedir que as tias sc CJW
sassem..»  '

'.i,
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Êcüs e novidades
O Sr RvflrlütO Amaral aluda não rau- OU

ele tocai' o *"'.i renlejo conlra ..- lulepli >* nlto
i Iflcli.fH, Todos os dlic, nu mnls ou mrr.oti
|vso, lã \ciii S. lix. eom n sua toado, sempre «
mesma, sciuiHU fl icpl-ar os meainul Jnr«u-
inetitop. bosillisaudo ii Iniciativa privada jtai
llancfie» hilcMimnlelpaoí mi mier-«• >t« "•»";•
ICoino o depnliiilo rlcjtrniiilMwe 6 salild-nm* •

mu homem enlo, deve-se nllrllmir mn ran
nltlliiilc niitlimllilcn o retrnRmd^-ronliM Ji ¦

riucncliiK quu não o Interesso inlmllorno Ini-
«n S. Ia linha nldo Inslsler.lemonlo linba-
llw.do pelos Interessados cm manler o "Hfllij-

nuo" leleplionlco, ou, anles, o prplondlil« pri-
vllegio official parn cssn llldURlrlo, privIU-g.o

.«se qne já deu, está dando o prclonde-so quo
ainda du polpudas vnnlngens a inulta (tento

,lioa. li con  Sr. livnrixto é um covailielro
dc liou fé c dc bom oração, lom olloniildo
viilciilcmciite ns solicitações (|ito lhe foram

'feitas, sem se lembrar do prcjutxo publico
que poderia nearrelar n mui altitude, Não se
comprchende, com effeito, quo .. Rio aluda
>:fio esteia ligado n S. Paulo pelo tclcplinnc,
quando ha muitos nnnos ,iã se fala de Nova
Vorl; para Chicago e pnrn S. Francisco, dc
Paris para llcrllm c para lto.ua, o, par.i uno
sair dn America do Sul, de Buenos Aires porá
Montevidéo o para Rosário, ci.ln.les estas ul-
limas mais mi me..os tã» distantes iimiis Ias ou-
Iras con... o llio dc S. Paulo. Ainda Im noucos
«iins fizcrnin-so experiências de lulepho-
ne sem fio de Nova Vorlc parn n l'u-
ropn c dc S. Francisco pnra o Japão, o como
essas experiências deram os melhores rcsul-
lados nfio tardara muilo que esse systemn
seja dofinlllvnmcnto ndoptndo nos pai-
zes onde haja preoccupnçnn dc ncompn-
nhar o progresso. Emqunnlo isso, as duas
principaes cidades do Brasil, relativamente n
uma curta distancia umn do nutra, communl-
cnm-sc exclusivamente pelo fio tclcgrnphico,
fio esse que continuamente esta sujeito^ aos
transtornos das intempéries qanndo não do
nosso tradicional relaxamento administrativo,
li por qne? Porque n Repnrllçiio Gerd dos
Tclegrnphns hostilisn nberlnmcnlo todas tu
iniciativas particulares que se proponl.am i
explorar a industria dos tclcphoncs iuUr-cs
tadunes.

»
í •

• O cidadão Gustavo Penna, advogado resi-
ilenle cm Hello Horizonte, contava muito sa
tisfeiln, muna roda, nn Avenida:

— Fui chamado no Hio pelo prefeito c, ante-
limitem, firmei contrato com n Prefeitura para
forncccr-Ihc giz e cadernos escolares, na ini-
porlaneia de cento e trinta contos. O *iku lu-
cro li<|iiiilo, nessa Iransacção, é dc quarenta
contos dc reis.

Calcule-se em que condições deve ter sido feito
csíc contrato, que só para o intermediário dá
um lucro lii|iiiilii de quarenta contos!... Si
o Sr. Sodré quizer, porem, mandar desnicu-
tir esta nota, fará o obséquio dc dirVir o des-
incutido (lindamente ao Dr. Gustavo Penna;
pois, foi deste próprio cavalheiro que ouvi-
uins o que acima se lô.

íSirii,'

O Sr. senador Alfredo Ellis recebeu a car-
Ci ;il>:iixi>, fpic contém realmente uma idéa
muilo aproveitável, mas que só não o é pela
repugnância geral com que no Brasil se rc-
ícbem ns idéas novas. E' esta :i carta :

Sr. senador — Permitia V. Ex. que,
sob a cnpn do annnymato, venhn dar um
alvitre que, em muito, concorrerá parn' o nugmento das rcndns dn União, no mo-
mento a braços com difficuldndcs, quiçá
insuperáveis. O alvitre tem dous provei-'tos: r, nugmcnlará consideravelmente

¦ as rendas. 2o, será uma espécie de corre-
, clismo an anaiçhabetismo, que tanto depri-'me a nossa civilisação, maxime ante as
nações cultas. E' verdade que o desen-
volvimento da inslrueção publica U-iTi oc-
cupado a attenção dos governos, mas lu-
do tem sido em. vão, devido ao defeiio

iinuaj.o da liüssn raça que, cnm relação no-•'assumpto, dc di aa dia se degenera. Eis'., o alvitre :
Crear um imposto para o analphabeto

todas as vezes que elle tenha de figurar
<?m _ qualquer escriplura. Este imposto
será pago em sello adhcsivo, que será
coitado no contrato, antes da assignatura
a rogo.

Quando ns analphabetos forem cisa-
dns, o sello a pagar será um somente. Acho
que essa medida deve ser ampliada, de-
vendo o analphabeto pagar tal imposto
sempre que tenha do mandar assignar, a
seu. rògq, qualquer documento dc credito
ou mesmo publico, sob pena de nullidade

(do contrato, documento ou titulo. Iniagi-
ne V. Ex. que oplima fonte de renda !
Ahi fica n alvitre, dado por patriota, pa-ra ser submcltido ao critério dc V. Ex.
como uni exemplar republicano, cuja vidai publica c o exemplo da mais acrysoloda
abnegação. li' de um patrício que o
admira,

P
pis lulas c fcridas-Usar o Elixir tlc Nogueira
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O crack das agencias
cios IOS

r Proseguindo nas suas diligencias, a cnm-
fnissão de funecionarios poslacs examinou
hoje a agencia da praça Municipal. Por em-
quanto nula se sabe do resultado dessa
inspecçãn.

A mesma coiumissão nada apurou de nnor-
mal nas agencias da Estação Central, Ja.diia
Botânico c Fabrica das Chitas.

Esteve hoje, á tarde, em longa conferência
rom o Dr, Camillo Soares, o marido da
ígente do* Correios de Salvador dc Si.

Como se sabe, o desfalque dessa agencia'monta :i !I0 contos. An qii>; parece, porém,
liguem entrará com a differença dos contos,
bara qne a alludida agente nada soffrn. Tal-
,rcz mesmo a conferência havida hoje, á tar-
dc, entre o director e o marido ela agente,
tenha versado sobre isso.

Veiu hoje á nossa redacção D. Rosa Cha-
ves Pereira, agonie da rua Conde de Bom-
fim, qne c funecionaria dos Correios ha II
annos, dando sempre exuberantes provas da
sua seriedade.

Disse-nos 1). Rosa não ler havido .nenhum
desfalque na agencia a seu cargo. Isso mes-
mo apurou a eommissão no balanço que den
na agencia, domingo ultimo. Si houve cn-
gano ou desfalque a responsabilidade deste
só pôde caber á Sub-dircctoria da Coritabi-
lidade.

1 A Saúde da Mulher 1
fe OURA TODOS OS S?ij

INCOMMODQS DE SENHORAS

A Interurban já pagou as
quotas de fiscalisação ao

governo
Hontem, o Sr. deputado Evaristo Ama-ral pediu nn Camara informações ao Sr mi-aistro da Viação sobre a Companhia Telèpbo-nica Interurban, a propósito de uma linha

para Nictheroy. Uma dellas procura saber siessa companhia havia, conforme estabelece
sen contraio, pago ao governo as quotas parasua fiscalisação.

Vamos ao encontro do pedido do deputado
rio-grandense do sul: a Interurban recolheu
ha poucos dias ao Thesouro cerca dc vinte

,e poucos contos, de quotas que ha muito tem-
po não pagava no governo, o que vem de-

jmonslrar que essa empresa não linha o fiscal
exigido pelo seu contrato com o governo.

Caiu do cavallo
f O negociante cm Campo Grande Sr. Co-jynfho Gcsters saiu hoje a cavallo e, quando
(passava por uma das ruas da localidade, ondefoi aberta uma valia, o animal atirou-se no
precipício, onde o negociante foi cair, ferin
ílo-se bastante.

A policia local deu providencias para ser »
.Victima medicada.. _. —

A NOITE — Verça-fcira, 22 do Agosto de 1916
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Novas noticias cia guerra
•801-

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

Um aspecto <In Bltunçflo — As
forças que sc enfrentam

LONDHES. 2'- (A NOITE) — Acompanham»
ne com srando Ihtercme nn oporoçOcs nuo os
..iii...i(.H Iniciaram nn frente bnlkantca, Embo.
ru as iiiiIIcíhh d« Salonica hcJ.iiii Inconlcni.
preicnte-ao quo iih operaçõea oaaun.lram nll
grande Importância.

A offensiva (hm alllndot, dirigida pelo rc-
nçrnliiwimo Bnrrall, Inlcla-so depois da soto
>ii(./.cn (lc preparação. Oh oftectívos (lu* »ro-
pas nlllniliiH, a que 80 Jiintnrain agora contln-
(tentei ilalianos o russiiH, devem exceda dr
GOO.000 l.on.eiis. A cssim forçna oppíem-sc,
hiii. o commando do gcnornlbwlmo bnlsaro
Ivanoff, 500.UüO bulgaroB, 200.000 turcos c
1011.000 aiiHlro-alicniães.

A noticia do desembarque de tropas Itália-
pai cm Salonica causou nqui impressão. Acro-
ilila-sc quo a remen.su de tropas ilal!un..n parn
Salonica é n execução de um plano do gonera-
llssiinn Sarrail para obrigar .-. Allemanha a de-
durar guerra li Itália.

As operações no longo da

frenie
NOVA YORK, 22 (A NOITE) — Noticias

nqui recebidas do Salonica 0 (le All.enaj, estas
escapadas á censura militar doa alliados nos
Balltans, dizem que n offensiva kc desenvolve
com frrande Intensidade, numa frenle d; mais
de .100 líiloniclros, c que abrange toda a linha
fronteiriça da Maccdonia grega, entre Kavnlla
e Fiorlna,

Os búlgaros, mostrando grande acli.-idade,
Bobrctudo a leste, approxiinam-se dc Kavnlla
i>, atravessando o Mesta, marcham na direcção
dc Seres.

No sector ccnlral, apanhando o v.ille do
Vnrdar, os n.igln-franrczcs tiimbcm dcscnvol-
vem Brande actividade.

A oeste, entre o Cerca c o Monglonlcn, os
servios, depois de occupnrcm a primeirn linha
ile trincheiras bulgaras, na colli.a de Klkuruz,
tentaram as fortalezas dc Cclor e Kaimakca-
la.i, que estavam oecupadas pelos búlgaros.

Os servios batem-se como uns leões, entre
exclamações de ódio aos búlgaros traidores.

Os servios derrotaram nos arrabaldes de
Banica ns búlgaros hontem, pela manlià; mas
os búlgaros, recebendo reforços, contra-ataca-
ram e' «brigaram os servios a recuar para as
montanhas que a leste dominam aquella ai-
(leia.

Na região do Monglonlcn os servios infligi
ram 1.200 baixas aos búlgaros e fizeram 45
prisioneiros. Acredita-se que este pequeno
numero de prisioneiros é devido ao fa:to dos
servios não pouparem Binão os búlgaros feri-
dos. matando todos os outros que lhes caem
nas mãos.

Um combate enlre gregos e
búlgaros em Seres
LONDRES. 22 (Havas) — Telcgram-vss áe

Athenas ann.uu-iam que naa proximidades da
cidade gr.oga da Seres está travado desl* tio-
V.Vingo violento combate entre búlgaros e gre-
gos.

O numero dc baixas é já enorme dc j*. rle a
parte.
Também chegaram tropas

russas
ATílEXAS, 22 (Havas) — Desembarcar em

Salonica a primeira brigada russa nue vae
cooperar com os aluados nas opera/--?' 'intra
os teuto-bulgaros.

O combate generalísa-se — Os
russos nas linhas de frente
SALONICA, 22 (Havas) —¦ O combate gene-

ralisa-so na frente balltnnica. Os servios ca-
pturaram na região de üoiran os fortes le Kai-
niaUadar c Cucs.rlu.

Os contingentes russos desembarcadas jun-
tar-se-ão aos servios na fronteira meridional
da Servia, onde ficarão incorporados ao Iíxer-
cito deste paiz, sob o commando do príncipe
Alexandre.

O commandante das forças russas é o gene-ral Fricdcristslc,

Os contingentes italianos des- '
embarcaram em Salonica
ROMA, 22 (Ifavas) — A Agencia Stcf.nl no-

ticia em tclegramma de Salonica, oj:e os con-
(ingentes italianos esperados ali para coope-
i-nrem com os franco-inglezcs já desembarca-
ram todos, sem que se tivesse dado o menor
incidente.

A frente de batalha estende-se

por 200 milhas — Os bu!-

gaios a dez milhas de Ka-
valhi

LONDRES, 22 (A, A.) - A batafljsí ftos
Balknns, na qual estão empenhadas imiortan^
tes forças francezas, inglezas, servias, alie-
mãs' c bulgaras, descnvolye-so vigorosamen-
lc cm uma frente dc 200 milhas, indo a linha
de combato desde Florina e Kavalla.— Tclcgrainmas de Athenas dizem q-ie está
travado uni encarniçado combate entre bul-
garos e servios em Banica.

r— Os búlgaros avançam m sul de Florina,
c acham-se já a 10 milhas de Kavalla.
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PORTUGAL NA GUERRA

As resoluções que vae tomar
o Congresso
LISBOA,. 22 (Havas) — O CongíõsSS Sacio-

n;>.!, convocado para boje, afim dc se oecupar
da revisão constitucional, conservar-se-á aber-
to alguns (lias, provavelmente para resolver
problemas importantes concernentes á guerra.O presidente Bernardino Machado tem con-
ferenciado com os principaes homens publi-cos, inclusive o Dr. Brito Camacho, chefe da
União Republicana.

A OFFENSIVA RUSSA

As operações ao longo da
frente — O avanço dos rus-
sos — Os atisíriacos confes-
sam a sua retirada .-....-..••!

Irlocoi ((ii.fcHsnm lambem que ae retiraram
para n ponto do Chonahora.
Il.ilicz csiíl pnrn cair nas nulos

— »«

dos russos
NOVA VOUK, 22 (A. A.) — Animtielnm ile

['otrogrndo quo continua o bombardeio dc
llnlicü peln artilharia grossn dos mpg) .vilas.
cspornndo-so n cada inon.cnlo u quedn tlc.ssa
prnçn cm puder das tropas dó czar.

NA.FRENTE ITALO-AUSTRIACA

O mio lempo prejudica ns opc-

rações — O rei visitou Go-

nzia
LONDHES, 22 (A NOITE) — O mio lom-

po, segundo coiiimunlcain dc Iloma, tem pre-
.indicado muito ns operações ao longo ds
todn a frente Italiana,

Os italianos continuam, entretanto, a bom-
bnrdeor vigorosaincnto ns posições atislri.i-
cas ao longo do lsonzo.

O rei Victor Manoel visitou honiem iQorl-
zia, onde foi alvo dc calorosas inanifeslnçôcs
de sympnthia ]>or parle da população da-
quclla cidade.

Viclor Manoel cm Gorizia —

As manifestações do povo
ROMA, 22 (Havas) — O rei Viclor Manoel

entrou ante-hontem dc manhã' cm Gorizia,
atravessando a ponte de I.ucii.ico, ain.L. nlVO
da artilharia inimiga. Km .«cguida, S. M.
percorreu o corso Villorio líi.iinai.uele e di-
rigiii-sc á Municipalidade, Junto das aulori-
diides, Informou-se das medidas que devem
ser postas cm pratica para restaurar a vida
civil da cidade.

Senhoras c scnhorltns improvisaram tuna
manifestação ao. soberano, nos gritos dc"Viva o nosso rei!" c "Viva a Itália I"

A noticia da presença do rei espalhou-se
rnpidamerite por toda a cidade, affluindo dc
Iodos os pontos in.iunieras pessoas que ac-
cia.liavam cntluisiaslicamenlo o regio jisi-
tanto.

., —-¦¦Bi ^8Ç» tjgi ... ¦¦ i.

A ATTITUDE DA RUMANIA'1

NA CAMARA

0 deputado Luiz*Dorangues de-
fende um empréstimo interno e

os interesses do Maranhão
Na hora do expediente da Cun.iirn fnlo.i boje

o deputado pelo Maranhão Sr. Luiz DpratofttM,
iifim de tn.li.r tle cuiciidiis ..içniiieiilnili.s, dc-

Parece que ella pende para o

lado da «Enlente»...
NOVA YORK, 22 (A NOITE) — Os jornaes

allemães dizem que ha indícios seguros de
(pie n Itumnnia volta a pender para o lado
da "Entcnte".

Accrcsccntam que a offensiva russa está
sendo acompanhada com grande interesse na
Humania.

Consta que a Allemanha IK. '

enviou um «ultimalum»
LONDRES, 22 (A. A.) — A Agencia AVolff

faz circular o boato dc estar i..iminente um
"ullimatum" da Áustria c da Allemanha á
Rumaiiin, exigindo francas declarações quan-
to a sua attitudc em face dos ujlimos.'•*
tecímentos da guerra.
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EM TORNO DA GUERRA

O novo núncio apostólico fixou

residência no Havre
PARIS, 22 (A NOITE) — O novo núncio

apostólico junto ao governo belga, monsc-
nhor Loealclli, entregou as suas crcdcnciaes
ao rei Alberto. Monsenhor Loealclli vae re-
sidir no Iíavrc, ao contrario do seu aiitcccs-
sor que, mesmo depois da oecupação de Bru-
xcllns pelos allemães, ali continuou a viver,
embora o governo belga transferisse a sua
sede para o Havre.

O facto do núncio apostólico residir no Ha-
vrc tem grande significação neste momento,
sobretudo quando o Vaticano podia demorar
a sua ida para não magoar assim a Alie-
manha.

TERÇA-FEIRA
V

rato fls Hfiiil
-««•»>•
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A praga dos addidos diplomáticos
O Sr. Costa Rego apresentou hoje, á ("ama-

ra dos Deputados, o seguinte requerimento de
informações, de muita opportunidadc:"Roqueiro do Sr. ministro das Relações Ex-
leriores, por intermédio da mesa, as seguintes
informações:

a) quaes ns lcgações e embaixadas que pos-
suem funecionarios addidos c o numero e
nome destes;

b) qual n necessidade de serviço que çíler-
minou n sua nomeação;

c) quanto, no corrente exercício, lb*s foi
pago de ajudas de custo e gratificações;

d) quaes os que se conservam nos seus pos-
tos e os que delles foram afastados e po:' que
motivo." * -«3^05».
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LONDRES, 22 (A NOITE) — Os -russos coh-
tinuam a fazer grande pressão sobre as forças
austio-allemãs que defendem Kovcl, tendo íei-
to mnis cerca de 3.000 prisioneiros.

Ao kuI, no sector de Lembcrg, appareceram
nas linhas de batalha fortes contingentes dctropas turcas, que foram derrotadas pelos rus-sos^ nas margens do Strypa.

Na região do Dniestcr, os russos proseguemno oeu avanço para oeste c iniciaram o bom-bardeio de Hal.cz.
Na região dos Carpathos, em Jablonica ouJub.onitza, os russos atacarnm as posiçõesaustro-hungaras dc onde expulsaram o inimi-

go, npodcrsndo-.se da montanha de Trmna-
O communicado official, publicado hontem,a no.te, em \ienna, diz que os austríacos as-saltaram ns posições rnssas nas alturas de Ma-

gura, disputadlssimas desde ha muitos dias
pela sua grande importância» Oa msso3,por5m,contra-atacaram,8cndo,entãft\ os austríacos obril
pdos o retirar-se para oeste de Zabie. devidot superioridade numérica doe russo». Oj sus-

Alistaram -se hoje mais
cincoenta e dous volunta-

rios de manobras
Continua na 5" região intenso o movlmen-

to de moços que sc vão alistar como volunta-
rios dc manobras.

Hoje, mais 52 se inscreveram, perfazendoo total dc 235.
O general Caetano de Faria nada pode re-

solver ainda, dc accordo com o gem ral Ga-
bino Besburo, sobre o fornecimento de far-
(lamento, desde já, para os exercícios prepn-ratorios, parecendo, entretanto, que esse de-
sejo dos voluntários será cm breve satisfeito.

O regimento era que se rcalisarão os exer-
cicios preparatórios será o 3o de infantaria,
aquartelado no antigo Arsenal de Guerra des-
ta capital e commandado pelo coronel Abilio
dc Noronha.

A hora pnra os exercícios será marcada poresse coronel, devendo ser de manhã.

Elixir dc Nogueira — Milhares de Curas
I—^»—~ *'-T«fl-S&li-f  !—«l-l.l., ,—,

Bom café, chocolate e bonbons sô
Moinho de Ouro — €mÜ2kÚ® ©Olti
ai3 imitações»

MR DESFBRO
Um official cio Exercito des»
fecha dous firos na esposa

ivn.lciiihi o «eu projeclo do emprortlmo in*
terno, bem COlilO »s Interesses U0 «Oli Ls-

ludo, nmcnçnUoí pola emenda <hi tonoleeRo
de orçnuieuloi a propósito do canal lo je-
"'iNÍ. 

iiriniclra |.arle de seu discurso lembra
o orador quo não se podo ilelxar do reconhe-
ecr ser a única porta de mi Ida a Mluiiçiio cm

duo nos encontramos a contraceno dv um
empréstimo daquella ni.liiic/a. gi.raulldo pur
lÃmlices federaes a Juros dc •} V.

Unem não quiser lançar nino dosso weiirso
defendido pelo orador tora do eruair os lira-
eus visto ser Impossível ao paiz coi.trnhlr
empréstimos no estrangeiro o nuflmcnU.r ns
triliuliiçõcs que já tanto pesam.

S. Hx. não ('• extremado optlinlsUi, mas sc
ria Brande Injustiça nefiar quo si a situação
financeira occnslonailn pela Ktierrn tem i reju-
dicado bastante a talião, oulro tanto «a-J sue-
cede com os listados.

Ii c.xplicn:
A União, diminuída como esla n nosia Im-

porlação, vo diiniuuidos os respectivos iuipos-
tOS, no passo que os listados, que cobram os
direitos de exportação apresentam, com o ou-
gincnt» desta, condições favoráveis.

lista certo (lc que todo o bom cidadão sub-
BCrcvcrA con. patriotismo c orgulho o c.nprcs-
limo que propõe e S. li.x. mesmo, si niio fos-
sc para desgraça sua mentirosa a voz dos que
o dizem rico, seria o primeiro a Bubserevol-o,
.ilini dc garantir o futuro dc sua familia, tão
certo está dc que o governo ha (le honrar uu\
lal compromisso.

Acha que cxaggcramns no pliilurn dc nossas
finanças c (pie é maior o nosso receio de não
solver o debito externo do (pie o receio dos
próprios credores, que estão menos sobiCSlll-
lados.

Não deixa de elogiar o projecto do Sr. Pi-
raglbe sobre alugueis de casa; votar.', mesmo
favoravelmente, deve, porém, declarar que
fora melhor não se fizessem CXCOpçCc* pnra
as casas dos Srs. deputados, senadores c dò
Sr. presidente da Hcpuhlicu, visto que quasi
todos os congressistas já não merecem mui-
las sympnthias populares pelos subsídios que
recebem c, nlé.n disso, são (diga-se a verdade)
responsáveis de quasi todos os erros do gover-
no anterior.

N'a segunda parle de seu discurso o Sr. Luiz
Domingues diz aos collegas que c uni verda-
deiro gracejo a emenda que autorisa o gover-
no federal n entrar em accordo com o Estado
do Maranhão sobre o material existente nas
obras do canal de Jcrijo c a restituir ao mes-
mo listado 300 contos dc réis quando estiver
concluído o canal.

Historia, então, o orador que seu listado pa-
gou 300 contos á União para que esta sc en-
carregasse do cmprelicidimeiito, e que agora,
desviado aquelle dinheiro, pretende a commis-
são que o Maranhão conclua as obras por sua
própria conta, afim dc receber depois os 800
contos entregues á União para aquelle fim!
10' gracejo! Os collegas podcni-votnr pela C-mcn-
da,mas estou certo dc que farão Isto por simples
brincadeira, aliás de mão gosto, com os inte-
1'csses do meu listado.

Ii com outras phrases assim, provocando o
riso dos collegas c vibrando ironjas sobre a
coiumissão de finanças, esgotou 

"o 
orador o

tempo concedido pela Camara.
» ««os» 

Ambos, feridos, são recolhidos
ao hospital

BIBLIOTHECA POPULAR —Aberta
ao publico das ir ás 21 horas, no Lyceu
de Artes e Oílkios.

O monumento a Ruy
Barbosa

e—_
Os trabalhos dacommisao

promotora
Conforme já foi noticiado, no dia 5 de no-vembro próximo será erigido um monumento

ao senador Ruy Barbosa. Para levar a effeito
essa obra d'arte, foi-nos entregue peloDr. Theophilo Pessoa (membro promotor da
eommissão organisadora da futura, mnnifcs-
tação), uma lista para assignaturas dos ad-
íiiirndores de Ruy Barbosa c que queiramcontribuir com donativos para esta obra, quesyhlhctisa uma das maiores aspirações nacio-
naes. Até aqui havia iilé.i de. ser collocudo
o busto referido 110 jantim dc seu palacete,mas, em vista da eommissão resolver que o
busto fosse assentado sobre um monumento
de granito, com decorações dc bronze, .1
mesma eommissão resolveu erigil-o numa de
nossas praças publicas, estando já os mem-
bros da eommissão oecupados na escolha dc
local apropriado. Pela eommissão foi contra-
tado o archilccto professor Antônio Virzi
para a execução da parte referente a archi-
teelura, pois que o busto em bronze será
fundido pela Fundição Indígena. O proles-sor Antônio Virzi está empenhado cri apiv-
sentar composição nova c absolutamente orl-
ginal em nrcliitectura. As pessoas que quei-ram contribuir com donativos o poderão fazer
pessoalmente ou por cartas, sendo todos os
nomes publicados por esta redacção.

A eommissão, que é composta dos Srs.
B-rs. Theophilo Pessoa, Campos dc Medeiros

,c Dcmetrio Hamam, declara que, qualquerinformação será fornecida pelo Dr. Tl.eo-
philo Pessoa, á rua Sete dc Setembro 11. 133.
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Uma lancha do governo a serviço gra-
taito de particulares que tentam

contra o próprio governo
Registamos nqíu um caso interessante quepinta ao vivo o que sc passa pelo nosso mun-

do administrativo, respeito aos próprios in-
leresses do listado.

No Juizo Federal do Eslado do Rio corre
actualnicnle um processo contra a União e aEmpresa Ferro-viaria de Tl.eresopolis, movi-
da pelo Dr Camillo José Gomes, por ter sido
o seu nelo menor, de nome Isnard, victima
de um aecidente naquella cidade serrana, do
qual saiu ferido e cuja responsabilidade é nt-
tribuida á empresa na execução de serviços
federnes.

A acção de indemnisnção visa a bella som-
ma de Ü00:000?000, como reparo ao ferimento
que o menor Isnard recebeu no maxllltir in-
ferior. Há dias foi feita, como preliminar,uma vistoria "ad-perpetuam". Alé ahi tudo
muito natural, mormente debaixo do ponto dc
vista de se fazer rápida fortuna por esle pro-cesso, que já não é novo... mas, o lado in-
teressante da questão é justamente a ano-
malia que sc verifica quando se sabe que a
acção pretende ferir interesses da União e
que pelos próprios representantes do governoé auxiliado nessa pretenção.

Resume-se o caso em ter a Alfândega des-
ta capital cedido, gratuitamente, nos proif)-tores da acção, a lancha de nossa aduana"Sampaio Vianna", para que fosse até Pie-
dade a eommissão dos peritos para a visT.o-
ria já alludida, o que importa dizer ter aUnião favorecido a quem lhe quer fazer gran-dc damno.

Procurámos, após as informações que co-lliemos a respeito, saber na Alfândega como
conseguiram os promotores da acção ndqui-rir a referida lancha, e, ali, fomos informados
dc que se tratava de uni sobrinho que c omenor Isnard, de conhecido conferente r.i-zão por que de pressa a lancha d?"governo
foi servir aquelles que tentam contra o pro-
pr.o governo.

Realmente, é interessante a occorrcncia
que, 110 mínimo, revela o interesse dos agen-tes do governo por aquillo que vulgarmentese chama Fazenda Publica.

Dr. Hilário de Gouvêa-01!""*on
r,„ Vidos, na-riz e garganta. 20, Assemulea, das 2 ás 4. A's «c-iiii-

das, quartas c sexta?. °
«<•

i PAÜU) PASSOS àiZ Imiiâ-VÀ

Desfez-se I10J0 um lar, que parcela ser fc-
liz, num lance trágico, com tiros do rcvól-
ver, (icrrnmnilioilto dc sangue c, talvez, com
a morte. Parecia ser feliz porque era o lar
de um casal, bem joven nlmla, c teudn ja,
para mais apertar os laços do hyiiieiicu. umn
creliiiço loura, que era como o anjo da pa/.
quo houvesse vindo j.ara abençoar nquclla
união.

Mas 11 fatalidade pesava a sua negra mfio
sobre aquclle lar, o hoje (lesfcl-0, num lan.*e
trágico, a tiros dc revólver, derramamento
de sangue c, talvez, com a morte.

Foi cm .liicarépaguá n scena trágica.
Hoje, dado o desastre, saiu cila para n

Santa Casa, elle para o Hospital Central do
lixercilo, o n filha, a pcqueiiiln Marina, pnra
a casa dos avós, quo fica pouco adcnnle, ua
mesma rua.

Na rua liarão n. 03 ira, pois, a residência
do Icncnlc Paulo Pinto dn Silva Vallc, de 81
annos, pertencente no 8" regimento, cslaclo-
nado na Villa Militar, casado com I). Zilah
da Silva Vallc, de '2Í> annos. ü casal tinha
uma filha, a incnn,* .'urina.

Viviam bem, Pcrlo, na casa n. 111 da
mesma rua, morava a familia do toncnlo
Paulo Vallc, casa que sua senhora frequeu-
ti.va com assiduidade.

Nada parecia perturbar nquclla harmonia
que se julgava existir ali, no chnlezlnlio nu-
mero 98. Pela manhã, quando não eslava
de serviço, eram vistos os dous esposos l.a-
tando do jardiniziiilio da frente da casa, em-
quanto a criada lidava com a pcqiicüita
.Marina. Um cliromo.

Um.tem o tenente Paulo Vallc não eslava
dc serviço, ficando, pois, cm cnsa. Pela 11M-
nhã, hoje, I). /iilnh levantou-se, com n filha,
e saiu para o jardim, emqunnlo seu esposo
ficava na cama, aproveitando a folga,

Uma hora depois, como não tivesse ainda
levantado o Icncnlc Paulo, D. Zllah foi, com
n Marina c com a criada, fazer a costumeira
visita á rasa dc seus sogros.

Lá estava ainda, na casa 111, quando teve
necessidade dc mandar a ama dc Marina á
casa trnnsmitiir uma ordem.

A criada, Olyn.pia, foi c, quando voltou,
trouxe um recado do tenente Paulo, ehan.nn-
do a esposa.

D. Zilah recolheu-se loüo á sua casa c, logo
que foi chegada, teve uma explicação com
o marido. Isso foi no quarto. Os criados
nada mais perceberam, si não que a porta
do quarto sc fechara, sendo trancada poi
dentro. Depois, cá fora, nenhum outro ru-
mor distinclo pôde ser ouvido. Apenas sc
percebia que falavam, nervosamente, mas
não se chegando a saber o assumpto que
tratavam. Estavam nisso, quando, dc repen-
lc, foram ouvidas duas ou Ires detonações.
Os tiros, evidentemente, tinham partido dc
dentro do quarto do casal.

Os criados ficaram attonitos, mas logo,
como ouvissem grilos que partiam também
dc dentro do quarto dc seus amos. trataram
de correr para fora c na rua pediram soe-
corro. listava dado o alarma.

Foi assim que chegou a primeira noticia
da tragédia á sede do Corpo de Bombeiros
Voluntários, dc Jocarépaguá, do qual é com-
mandante, o capitão Ferreira. Esse official
avisou os médicos da sua corporação, soli-
citando a sua presença immcdiata no local
da tragédia, c logo depois avisava á delega-
cia do *24" districto.

O còmmissiirio Gonçalves deu ordens sobre
providencias a serem postas cm pratica e
foi também para o local.

111I1)

Quando ns autoridades locaes chegaram I*
casa da tragédia j.i ali não encontraram,
nem o sou protagonista, nem a sua victima

O tenente Paulo Vnllo tiniu tlotaiiparecl-
do, omijuhnto sun scnliorn, ferida, estava m
casa 11, lil, sub o tratamento dos meiliros
dos llombclros Voluntários, Drs. Leandro
Cavalcanti o Qlirgol Amaral.

O quo su l.uvlii passado V
(Juniulo os criados, espavoridos, sal.

ram u correr, para pedir soceorro, abriu»
sc .-. porta do quarto c D. Zllah, proriiinii,
do fugir, deitara n correr lambem paru arua, 1.1. direcção da casa 11. 111. li,, Hll
encalço, porém, salr.i o tenente Paulo Vallc,
que, embora ainda armado, já níio atirava,
parecendo fora dc si.

I). Zilah perdeu as forças o caiu,
logo apanhada p»r pessoas da família
marido c levada pnrn casa.

O Icncnlc, por sua vez, fora obstado j qua
conti....asse ua sua desordenada cam
seu irmão, também official do lixei i!., o
tenente Mario Vallc.

Restabelecida uma appnrentc calma ide.
ram, enlão, os médicos, já referido., uál.ip
dc J). Zilah, que apresentava dou-, fcriiiicn.
los por bala dc revólver, sendo uni no lua.
ço esquerdo o oulro no peito, d 1 inc ...i
lado, esto profundo c, por isso, muito gi

Com as vestes ensangüentadas, paltída,
com os càbellos, castanhos claros, cm iksaU-
nho. D, Ziloll não talava, não só por ':.r
ferida, mas também por uma calculada . :¦
serva.

Parecia me..mo que não queria expor 1
caso, ou deixar qne dcllc sc apercebessem
os médicos. O seu estado foi se nggravaudo,
nsslm, sem que se pudesse obter qualquer
informação mais clara sobre a tragédia.

O tenente Paulo Vallc eslava lambem f-
rido. 0 seu ferimento, embora dc nnture/.i
leve, pois era lia mão', deixava perder muito
s: ngiic.

Seu irmão acomponhou-0, pois. ao Ilospi-
lal Central do lixe.-eito, onde elle pretendia
internar-se.

As autoridades po icines, que logo tomara!'.
providencias, cada mais puderam fazer quo
ouvir ns declarações dos criados. Fpi, as-
sim, aberto inquérito pelo delegado, Mr
Vianna Marques, funeciouando o escrivãe
Scrpa, que se achava ..a delegacia. Hoje mes-
1110 deve ser ouvido o depoimento do te<
nente Paulo Vallc, que se acha no hospital
do lixercilo. Quanto a< depoimento de dom
Zilah, não poderá ser tomado cmquanlo o
seu estado não permitiu-.

D. Zilah foi recolhida, por um nuto-atnliu-
lancia da Assistência, que, de volta de Jaca-
répaguá, foi dircctamrnlc para o hospital
da Santa (asa dc >':sei'icordin, visl". já ter
sido a victima soecorrida pelos médicos .1
que já nos referimos, pertencentes ao Corpo
dc Bombeiros Voluntários.

Foi internada na 24" enfermaria, sendo
prohibida de recebe- qualquer visita, pelos
respectivos médicos, cm vista do seu estado
melindroso.

O inquérito policial nada mnis havia X">-
dido apurar, além do que consta desta 110-
ticia, havendo, portanto, ausência de infor-
inações sobre o movei da scena trágica.
Fala-se, entretanto, na localidade, que não
teria sido sinão lim assomo de desorientação
do tenente Paulo Valle, 110 ardor da alter-
cação mantida com a esposa, originada por
um excesso cie escrúpulo ou dc ciúmes.

A fusão áos quadros na Ia-
rinla

'".-'ia .V:.

O projecto apresentado pelo
governo

- Na hora do expediente foi lida, hoje, na
Camara, i;na mensagem do governo, acoin-
panhando uma exposição de motivos do Sc.
ministro da Marinha, enviando os dous pro-
jectos para a regulamentação da fusão dos
Corpos de Officiaes de Marinha e dc Enge-
nheiros Mnchinislas Navaes em um único
Corpo dc Officiaes dc Marinha e conseqüente
estabelecimento da inslrueção e ulilisação dos
officiaes provenientes dessa mesma fusão.

O projeclo de fusão dos quadros é este, na
integra:

"Art. 1" — Os officiaes do Corpo da Arma-
da c do Corpo dc Engenheiros Mãchinislas,
da dala desta lei em deante passam a con-
stiluir um só corpo da Armada.

Art. 2o — Os officiaes do Corpo de Enge-
nheiros Mãchinislas, admiltidos neste corpo
em virtude de regulamentos anteriores Í10
baixado co.n o decreto 10.788, dc 25 de fe-
verciro de 1914, continuam a formar uni cor-
po á parle alé a sua gradual c completa ex-
tineção,

Paragraplio Io :— Estes officiaes continuam
sujeitos ás disposições das leis adopladas e
promulgadas para .0 serviço do Corpo dc Iiu-
gciiliciros Mãchinislas e no desempenho das
íuneções inlierentes á sua especialidade.

Paragraplio 2" — Conservarão as mesmas
honras o regalias c terão os mesmos venci-
mentos e uniformes netunes.

Art. 3"—Aos acliiaes segundos-tenentes en-
gcnlieiros inaeliinislas, que tenham feito o
curso pelo regulamento que baixou com o
decreto n, 6.345( de íll de janeiro dc li)U7 e
seguintes, o governo permiltirá a inclusão 110
Corpo da Armada, desde que se sujeitem, pe-
rante bancas examinadoras, especialmente .10-
meadas para esle fim, ao3 exames das ma-
lerias que lhes fallem para completarem as
exigências do regulamento da Escola Naval,
ora cm vigor.

Paragraplio Io ¦— Para os effeitos des-
te artigo, fica estabelecido o praso de
dous annos, a contar da promulgação desta
lei, para os candidatos á inclusão apresenta-
rem os seus requerimentos.

Paragraplio 2U — Trimestralmente, havendo
candidatos, o governo mandará* subinetlel-os
a exame,

Art. 4" — Uma vez approvados nestes exa-
mes c satisfeitas ns demais disposições do
alludido regulamento, o governo os transfc-
rirá para o Corpo da Armada, na ordem de
ponlos obtidos em taes exames e logo abaixo
do ultimo scgundo-leneule do actual Corpo
da Armada.

Art. 5" — Os acluacs segundos-tenentes
mãchinislas cxlranun.erarios, bem como os
sub-mnchihistas contratados c stib-machinis-
las exlraniiincrarios, continuarão com as
mesmas vantagens c ônus que ora lhes com-
petem.

Art. 6o — Fica creado um Corpo de Ma-
chinislas Auxiliares, cm numero de 200 eom
vencimentos, honras c deveres especificados
110 regulamento que o poder executivo cx-
pedirá.

Art. 7o — Os mecânicos navaes do quadroactual, em numero de 300, ficam reduzidos a
100, fazendo parle como annexos no ''Corpo
de Mãchinislas Auxiliares, com vencimentos
c deveres mencionados 110 respectivo regula-
mento.

Art. 8° — Os orficines do Corpo da Ar-
mada, nos trabalhos das macblnas e demais
serviços correlativos, serão auxiliados pelos
mãchinislas auxiliares e pelos mecânicos
navaes.

Art. 9'—Aos mecânicos navaes, n.-lifices e
sub-machinislas exlranumerarios que, cm
exames das matei ias do curso da Escola de
Mãchinislas Auxiliares forem julgados habili-
tados, o governo permiltirá a transferencia
para o quadro de mqchinistas auxiliares na

í ordem dos pontos obtidos em taes exames

1 gíil fiüli i
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Os últimos episódios dós

slerios ue rvova r o 11ork
A E.npreza de Romances Populares lermi-

nou hoje, com a distribuição em um fasciculo
do 21° e 22" episódios, a publicação do cnio-
cionanlc romance a.Viericnno "Os mysterios
de Nova York", que tanta sensação causou
nesta como nas principaes cidades da Ame-
rica do Norte e da Europa. Toda a obra foi
illustrada por hábil desenhista, lornando-so
assim mnis attralienle.

Os onze fasciculos, de que se ficou com-
pondo a obra, acham-se ainda ú venda, nos
pontos de jornaes, ao preço de ''.OO réis o
exemplar avulso.

Na próxima terça-feira sahirá o primeiro
fasciculo das "Aventuras dc Cherloquinho",
interessante leitura para crianças. Cada fas-
ciclo, que conterá 1.111 episódio completo e
será fartamente illustrado, custará 200 réis.
..-.¦¦ -¦ a *fl#fl>» •  . „
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Qüereis apreciar l>om c puro caie? 1
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cafa' globo cs?,n£a!:;.
chocolate, nó de lílienuç; & Comp. rua Sele da
Setembro ri, 103.

Sr. Mavignier não
é deputado

O Sr. Gaeíano tíe Albuquerque
prova á Gani a ria

No expediente de hoje da Camara dos Dep..-
lados foi lido uni officio do general Cacl
110 de Albuquerque, governador dc Mal -•
Grosso, declarando que o Sr. Octavio Ma vi-
gnicr, deputado federal pelo mesmo Estado,
tomou posse e esteve cm exercício do car;!»
de delegado do mesmo listado no do Ama-
zonas. O Sr. Caetano de Albuquerque diz <]»¦¦
o Sr. Mavignier perdeu o mandato c, pari
provar o que affirma, juntou vários nume-
ros do "Diário Official", «111 que se acha
publicados os aclos de convocação, pos:
renuncia daquelie deputado para aquclle
cargo.

Todos os papeis foram remellidos á com-
missão dc justiça para que essa emitia [ai--
eer a respeito.

-<©&"--*-

Elixir de Nogueira- Único de Grande Consumo

GOLLYR.ocuraa3lDof[;;i3maí3csr,0<
MOURA BRASIL Rua uruguayana, 37

Furto de gazolina
Foi preso hoje, pela policia marilima. J<i5w

lieis, ou ,Ioão Ribeiro, que ha dias furtou
oito caixas de gazolina da chata "W ti". llc
propriedade da Companhia Lighlrage.
estava fundeada próximo do registo "\'-
tante", da Alfândega.

nham notas que os desabonem não scra
mit tidos a exame.

Art. 10' r- Paia a perfeita execução
lei, o poder executivo, sem augiiiento .1
pesas, expedirá os regulamentos
cções necessários e sob<-*a mesma cond.ç"
dera rever aquelles que porventura .
riem as suas disposições.

Art. It — Uevogaui-se »- dispoMíu
contrario.'*-  *
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Furara votados cm
orçamentos

'As emendas approvadas
o rujolladas

' E •laudo eiiccrrada a maior parte da dl*»
iClissnu dos orçamentos, tive hoje Inicio, ua
Cama 111 dos Dcpillttdos. a votação dos nus-
mos, n rcqiieiiiiaiit,) dn Sr. Antoniu Car-
los, (pio solicitou fossem votados, cm pri-
me iro logur, os urçnmrntos da despesa, que
estavam. Iodou, com n discussão definitiva-
incute encerrada, flcardu o da receita paia
.Votação posterior.

A votação começou pelo orçamento do In-
terior, passiiiidu-sü co dn Uxtorlor, em so-
{íiiida .".d da Marluliu, após ao da Guerra o,
¦por ultimo, 00 da Agricultura, qiu- foi vo-
tudo nlc a emenda iii. exclusive, não prOiO-
fuindo a votação por falia dc numero.

Todas us cmoiid.iH foram approvadas mi
Rejeitadas du accordo com os parecerei da
commissão dc finanças. O Sr. Maurício do
Lacerda liitorvelu freqüentemente na vola-
ção, para solicitar votações noinlniics, dl vi»
toes dc cniendus, verificações du votações i
paru fazer decluraçõcs dc volos.

j Ás emendas oppnvndns são ns seguintes:
1 No orçanictilo do Inlcrlor openns as da
eom missão dc finanças, modificando verbas
da lirigada Policial, uugmcnlaildo u verba dc'reformado,- dossn llrignila, reduzindo liül$0U3

jita rubrica "Hospital S. Sobusllão", ou-
giiiciiiaiiilo a verba (lo aposentados do Cor-
po de llombolros, reduzindo a dous os de-

[parlamentos do Acre, restabelecendo u pro-
posta do governo sobn.- a administração do
Acre, eliminando uma verba do 4:3108-100 dn
secretaria da Câmara, reduzindo a verba sul)-

i.vcuções dc li> coutos dc auxilio ao lusliluto
Álvaro Alvim, migtuciitauda verbas da po-
licia do Districto Federal e modificando ver-
bus da Assistência a Alienados.

No orçamento do Exterior foram approva-
das as emcndns: que discrimina e estipula os
.vencimentos dos serventes (-0 a 1008 meu-
sues) da Secretaria dt Estado, reduzindo de
4Ü contos para 30, ouro, e dc 00 para -10,
papel, a verba para congressos c conferências,
r>. augmcnlando dc "il,"» para líãu contos, ouro,
\ verba "Extraordinárias no exterior", rc-
A*!Sccendo verba destinada ao necreseimo

,jj/.iicinicnUis dc secretários, que a elles
.-«A direito pur auliguu.ndc o revigorando os
aris. Hi, 18, 19, 21, 'J2 e ül da lei n. 3.089,
dc «1 <!e janeiro corrente.

No orçamento da Marinha foram approva-
das as emendas consignando verba para alii-
guel de casa para o porteiro do gabinete do
ministro, transferindo verbas c discriminnn-
do-as ou inelbodisando-as, supprimindo, á
proporção que sc forem vagando, os cargos
i!e auxiliares dc auditor; reduzindo, no (lor-
po da Armada, u -11. i; numero de guardas-
marinha u a 30 o de aspirantes; constgnnn-
iln verba para apenas 15 primeiros tenentes
médicos no Corpo dc Saúde Naval, elevando
n 135 o niiiiicrn dv scguudos tenentes uo
Corpo dc engenheiros Maehi instas, determi-
bando i;'ic as vagas que sc. forem dando no
quadro de serralheiros c dc cnldeirciros não
se preencherão, supprimindo n consignação
para gratificações CM contos), prescrevendo
que as vagas dc cabos, sargentos, inachinis-
tas ou foguistns deverão ser oecupadas pc-
los canos e sargentos excedentes, ale qua
desappnreça u excesso verificado c que o go-
verno transfira pura o Corpo de Marinheiros
os foguislas contratados que o quizerem.
Por ultimo, foram distribuídas varias verba'.,
com reducções, sob rubricas novas, e appro-
yada a emenda mandando: a) que o governo
tlé baixa aos navios que já tiverem perdido
n seu valor militar; b) que se possa ulilisar
dos transportes dc guerra para fins_ com-'nierciacs, dc accordo com as providencias nhi
estabelecidas; c) mandando pôr cm resor-
va ns unidades da esquadra que não possam
sei custeadas, e que as em serviço nctiyo locam,
ao menos uma vez por anno, exercícios; ed)
finalmente, mantendo verbas para Munições
Navaes, Munições dc Guerra e Material dc
Çonstrucção Naval, c adoptando reforço para
a verba "Combustivel",

No Ministério dn Guerra foram approva-
das emendas: iiugmenlando para 150 contos
a consignação para a Escola de Aviação e
as da commissão.

As emendas da cominissão são: verba para
aluguel de casa para n porteiro do gabineU
do ministro; distribuindo verbas pelas dele-
gacias fiscaes nos Estados para forragens c
ferragens; aulorisando o contraio de opera-
rios especialistas para as fabricas de inale-
rial, a vender publicações do Eslndo Maior
que não constituam segredo, a manter dous
addidos militares ua Europa e um na Ar-
gentina ; mandando continuai' o 5" bala-
lhão de engenharia na ultimação das unhai
telegraphieas e estratégicas em Matlo üros-
so; aulorisando o governo a vender material
bellico iiiscrvivel; determinando (|uc a ela-
pa em qualquer gttaruição nunca poderá

I exceder o duplo da etapa média; pormilliii-
,do a venda dc produetos das fabricas do l'i-!'quete e da Serra da Estreita; dispondo sobra
consignações de vencimentos e sobre ajudai
de custo, sobre gratificações militares, so-
bre o numero dc aiumnos dos collegios mi-
luares, sobre medicamentos, sobre reforma
dos arsenaes o sobre pagamentos de auxilia-
res de auditores de guerra, cujos cargos não
serão preenchidos, á medida que forem va-'gando.

No orçamento da Agricultura foram appro-
yadas as emendas reduzindo a cinco o nu-
mern dc jardiueiros do Museu Nacional e re-
dttzlndo a sub-consiguação "Material para o
Horto Botânico", do 12 para seis conlos;
empregando a verba de Ires conlos dc ura
professor primário para a tabeliã material
da escola de Lacliciuios dc Barbacena; auto-
risando o governo o entrar em accordo com
o Estado do Maranhão para a çonstrucção
tio cana! do Gcrijó; consignando 13:5718420
liara auxilio ás colônias indígenas de Malto
Grosso, mantidas pelos salestanos, c consi-
íuando verba para medico no Aprendizado

O Sr. João buiz acl-
vogado dos go-

vemos
 -

A DEFESA DE S. EX. AO GOVERNO
WÍ-NCESLAO

CoiillniKiii, no Souodo, o Sr. João luiz Al*
vos, nus seus discursos do defesa aos aclos
do tfovcnio, atacados pelo Sr. rcrnuiulo Meu-
des do Almeida,

1,6, nn começnr, uni ícn de uni matutino,
referente á defesa do prosldülilo da Ilonulill-
ca pelo orador, o uo quiil ne diz que n Sr.
ilofui l.uiz o o menos cupaz dessa mister.

Le todo o íco, dl/, o Sr. João l.uiz, parn
quo elle fique registado nos "Annaes", coma
tr.nn característica da psycologlli do ccila Im-
prensa, dusto momento dn vida do paiz.

Desafia o órgão cm questão a provar quaes
foram us negociatas c violências em que es«
leve envolvido o orador. E' um homem liou-
rado, que prestou o seu concurso oo luolvi-
davcl chefe Pinheiro Machado, cuja memória
ha dc sempre respeitar.

Domora-iio em referencias elogiosas ao Sr.
Pinheiro, em considerações a respeito da Im-
prensa c do orador, entrando, depois, ern
matéria.

O Ministério da Marinha mereceu censuras
do Sr. Mendes do Almeida. O orador deferi-
do o almirante titular dessa pasta, pelo seu
corrcclo proceder quanto a neutralidade guar-
dada pelo Qrusll, i-m relação u conflagra-
ção europeu.

Defende o governo das accusaçõcs reforen-
les á Central do Brasil, mostrando (|iie nesse
departamento da administração publica tem
havido grandes economias.

Explica o emissão das "sabinas". qne diz
ler sido uma transacçf.o feliz, perfeltainontc
jurídica o moral; defende o aclo do gover-
nn nn rescisão do contrato do dique da ilha
das Cubras.

Nãn procedem, egualinentc, alfirnia o Sr.
João l.uiz, ns accusaçõcs contra o Lloyd llru-
si loiro. Esta empresa não eslá incorporada
ao governo dc modo a ser uma repartição
publica, gosando, portanto, de certas lihcr-
dados que não tém os departamentos buro-
craticos.

O senador maranhense atacou o governo
por não ter cobrado o Imposto de 10 "j0 nos
magistrados. O Sr. João Luiz lê o Consti-
lui ção rcderal c o commcntnrlo de João Har-
balho, quo af firma claramente que os juizes
não podem ler os seus vencimentos diminui-
dos, nem mesmo a título de imposto. O go-
verno, pois, ainda aqui andou perfeitamente
dentro da lei básica da Republica,

O orador eslá muilo fatigado e por sc ler
esgotado o hora do expediente, preferiu, cm
vez dc pedir prorugação, inscrever-se para
continuar amanhã, o que fez.

AgricolaIa da Dahi, i.

m internunaveis c
mmm ia Central

'Mr

fViíiíla se pagam contas do
governo passado

' Vários importantes pagamentos o Sr, mi-
pistro da Viação solicitou hoje ao seu collega
da Fazenda. Dous delles ainda são dc obras
feitas para a E. de F. Central do Brasil no
governo passado, e justamente são os maio-
res üm è dc 330:3325554, a Alfredo Braga;
oulro,'de 180:5228103, a Seraphim Josô Gon-
çalves Bastos e João Ouriqtte Ferreira dc
Aguiar. .

De obns feitas na llède da Viação Férrea
da Bahia è o outro pagamento solicitado pa-
ra 3, Compagnio des Chemins de Fer Féderanx
de l(Est Brésilicn, como empreiteira, na Im-

iportancia dc lü8:CC'l?fi27.
—— » —a»^ ii.

... e feriu o que não viu
Preparava o pobre do Honoralo o jantar de

jseus companheiros na Limpeza Publica, da
I turma que trabalhava cm Santa Thereza, per-
Ho do morro da Coroa. Súbito, estando elle' do costas para o tal morro, sentiu-se ferido
lia nádega por uma bala, de um tiro que dis-
¦pararam do matto, provavelmente dado por
algum dos muitos caçadores que alli «.ão.

i Honorato, cujo sobrenome 6 Vaccari, i
branco, trabalhador da Limpeza Publica, con-
tando 19 anuos. Foi soecorrido pela Asslslcn-
cia.:

Um novo deputado
'A reqiterimeiilo do 8r.- Cesnr de Lacerda

Vergueiro, prestou hojo compromisso o re-
presentante de S, Paulo na Cam?»' W Depu-
iAdos" Sr. Salles Juniotv ..^- ¦- ¦

âs emissões clandestinas

Alecbiades Faria, gerente da lypograpliia da
rua Buenos Aires n. 1132, foi processado pelo
Juízo dn -' Vaia Criminal, por ler sido ac-
cusado dc connivencia» com Manoel C.robzo na
emissão dc 05.000 vales dc cigarros.

Corenzo, allogaildo-SO empregado na fabri-
ca de cigarros, procurou o gerente daquella
lypogrnphia, afim de, mediante o pagamento
de 100-?, conseguir a emissão clandestina.

Ivm sua defesa, o aceusado allcgou que igno-
rova tratar-se de negocio illicilo, visto como
Corenzo lhe af firmara ser empregado dn cm-
presa.

O juiz da 21 Vara Criminal, cm sentença dc
hoje, considerando que Alecbiades agiu dc boa
fé, absolveu-o da oecusação feita contra elle,
considerando ainda que não era crivei que o geren
te de uma typographln em optinia situação
commercial fosse, pela quantia de 100Í, aceci-
lar um negocio illicilo que llic prejudicaria
os negócios.
,-..- .1 ¦-. —— i mi ^^iflK&$gaa»—*— . — . - -

O banquete ao Sr. Antônio
Carlos

Reuniu-se hoje, no Monroc, á bancada mi-
noira, para tomar deliberações sobre as hq,
menagons a prestar ao "leader" da Cama1

da bancada, Sr. Antônio Carlos, por oceá-
sião do seu anniversario, no próximo dia 5 dc
setembro.

Dcliberou-se escolher uma commissão, com-
posta dos Srs. Bueno de Paiva, senador, c
deputados Alaor Praia, Francisco Brcssane,
Carlos Peixoto, João Penido, Chrisliauo Bra-
sil, Lamounicr Godofredo, Joaquim Salles c
Antônio Martins, liara se incumbir de todas
as providencias necessárias aqucllc fim.

Foi delegada ao Sr. Bueno dc Paiva a mis-
são de saudar o Sr. Antônio Carlos, por ocea-
sião do banquete que sc lhe vae offercccr.

uma-morte repenl
No barracão onde residia, á rua Vieira

Cláudio n. ÍJÜi, falleceu hontem Bonifácio Pe-
reira de Azevedo, branco, brasileiro, com 4C
annos. Só hoje, ú tarde, os visinlios, sabeu-
do da sua morte, a com mu nica rum á policia
do 18'' districto, que fez remover o cadáver
para o necrotério,

1 «3«>— ' -

Â venda das usinas de

A «Casiibahvba» adquirida par
dous mil e duzentos

contos
CAMPOS, '22 (A NOITE) s= Foi lavrada a

cscriplura provisória dc venda da Usina Cam-
babyba, pela importância dc dous mil e du-
zentos coutos dc veis, ficando os proprieta-
rios ainda com direito aos lucros da preseu-
le safra. O comprador é o Sr, Augusto lia-
mos, que depositou cm mãos do Dr. João
Augusto de Matlos Pimenta a importância õc
cem conlos para garantir a n-ulta de Ireseu-
tos contos.

A Usina Cambaliyba fi a 12* vendida esle
atino, no valor todas cilas de vinte mil cou-
tos, approximadamcnte.

CAMPOS, 22 (A NOITE) — Foi empossado
no cargo dc depositário da Usina Pureza o
Ür, Isidoro Pamplona, cm virtude do Supre-
mo Tribunal Federal haver daau ganho de
causa aos credores liypothecaríns Ferreira
Machado & C, que têm como advogados os
Drs. Arnaldo Tavares c Thiers Cardoso,
-¦¦ '"¦-' ,... , ¦ *¦ «q^ftjga» _,

â pêli!l®apii éo âls-
m

O Sr.
acecitar

ais um csndídaS;». .
Figueiredo Rocha, tendo declarado

os candidatos Salles Filho, para
deputado, e Vieira Souto, para senador, nas
vagas abertas na representação do Dislrielo
Federal, ficou "ipso facto" cm opposição aos
Srs. Alcindo, Irineu "et caterva".

No Senado constava que estes cavalheiros
resolveram, por sua vez, oppôr um outro can-
didato ao Sr. Figueiredo Bocha, que foi pri-
nieiro recommendado ao elsltorado por elles
próprios. Reunidos os chefes do partido au-
lonomlsta, escolheram o Sr. Dr. Oliveira
Coelho, para nlirar con Ira o Sr. Figueiredo.

ii | ¦mutTiftri *>' i

As audiências no Cattete
O Sr, presidente da Republica recebeu lio-

Je A larde, no palácio do Caltete, em audien-
cias previamente marcadas, os Srs. Drs. lio-
mero Baptista e Juliano Moreira, respectiva-
mente, dirccíores do Banco do BrasiJ e do
Hospital Nacional de Alienados, e a directo-
ria do Lyceu de Artes e üfficios. Essas con-
ferencias disseram respeito a Interesses das
administrações desses pslabclccimpalos^ i,.^,.-

ft", GUERRA
i m uio ni os
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Gojno o explica o coitosjíoii-
dento do «-Times»

LONDRE8, 22 (liava») — O correspondente
naval do "'l'imes" escreve, a propósito do rc-
conto eaconlro do navioa inglezcs o allemães
no mar do Norle:

"A salda da CHnundra alIcmR de alto mar
não devo causar estranheza, porque ficou pro-
vuilu, desde n guerra russo-Juponcza, quo os
navios iiMiiiinloi qnasl Hi-mprc hüo poslns ra-
lililiinn-ult- em rfiiiliçôi-s do poderem voltar &
acção. Ora, o almlr.tnto von Scheer, quo dis-
põe de pessoal numeroso e vastos estaleiros,
tinha, pur motivou políticos, o maior empe-
nho em mohtrar oh hcui navios novamente.

Era absolutamente necessário que oh nlle-
niãr.i SUltcnlBU80m a lenda da pretendida vi-
i-luii.i da Julliiiiiliii, tanto mais que, conscr-
vuiiilu-sc na zona minada c protegidos pelos
esclarecedores aéreos, poucos riscos correriam
ou iiavius que saíssem, Dlrlgtndo-so para o
sul, a esquadra nllemã Ia provavclmcnto na
esperança de encontrar alr.unui região não vi-
giada pelo armada brllauiiica,

A retirada apresHnda da esquadra de alto
mar tumbem faz parle da sua estratégia c pro>
va irrrfuluvclinenlc que o domínio do mar
continua n pertencer ú frota do almirante Jcl-
llcoe.

Os allcm/ica, de reslo, estão lão pouco sa-
lisiciiiis com os resultados obtidos, que jul-
l*am necessário acerescontar um couraçado aos
dous cruzadores inylezea ntinuladoa "

Tres francezes fugiram do
campo dc Mannhetm c che-
gtiram â Suissa
PARIS, TI (A NOITE) — Informam de Za-

rich que tres francezes que se encontravam
prisioneiros no campo de concentração dc
Maiinlieiiu, conseguiram fugir dali c chegar
sãos c salvos á fronteira da Suissa.

Os tres fugitivos caminharam durante 21
noites, multas vezes sem comer, para poder
escapai' ú vigilância dos allemães. "*

A Ailjtnaníia chama ás ;irmas i
os rapazes de dezeseíe annos
NOVA YORK, '£i (A NOITE) — O corres-

pnndcnlc do "World" cm Lnusanne infor-
ma quo a Allemanha começou a chamar ás
armas os rapazes de 17 anuos dc edade,,
Uma fabrica de munições ex- \

piode no Canadá <\
NOVA YORK, 2'J (A NOITE) -^ t.õinniuni-

cam dc Montreal ter explodido unia grande
fabrica dc munições de Druinmondville, mor-
rendo oito operários c ficando feridos grave-
menle vinte c dous. Acrcdita-sc que sc trata
de uma explosão provocada pelos agentes ai-
lemães.

¦ *a»*» i—

Unm das causas da avalanclietlo
(stollionatn

ã —— i
Factos altamente escau-

tlalosoa
No dlu 2 do nu-z do Janeiro dc 101-1, cerco

das lü horas, A 1* 1'ogudorln du Thesouro upre-
scntou-io o Sr. João Poulo de Mirando Car-
valho, niunnuoDsc du ncpnrtlglló üeral
dos Corrcjos, onde, depois dc onlroflni' ao fiel
Mario Clarlt Moss um elicqua do «'i!||V aguar-
dnvo o rcBpccllvo pngaracnlo, quando foi pro-
sb em flagrante, por ter sido verificada a fui-
sliladc do referido titulo.

Contra elle, depois do instaurado o impiori-
lO policial, foi dada denuncia pelo procurador
criminal Dr, Curiós Silva Costa, que iiecen-
luoii o faclo de, ua policia do '" districto não
se ter tomado por termo as declarações pres-
ludas em presença do delegado de então, pelos
funecionarios do Thesouro, testemunhas do
oceorrido,

E diz, iissiiu, o Dr. Silva Costa: "Solto, cn-
lão, o aceusado, paralisado iiijustiflcavoluion-
to o andamento do Inquérito policial, Bóincn-
le o lt dc Julho deste anno (J015), I to c, um
iiiiiiu c seis mezes depois, foram na 1* delega-
ein auxiliar rcciicetadus as dlllgoticlas poli-ciiics necessárias, uo decurso das quaes so apu-
rou que o Indiciado .luãt. Paulo de Miranda Car-
valho sc apoderou dc uni cheque cm branco do
Thesouro, falsificou os respectivos lanfnmcn-
tos c a firma do escrivão, tentando, eo n este
nrtiflcio, receber da 1* 1'ugudoiin iii imporlau-
ein de 81pÇ000".

Seguindo o processo seus tramites leg-ies, o
juiz federal Dr. Pires c Albuquerque, em sen-
lenço dc hoje, julgou procedente a nccuráçtío
para condemnar o réo fi pena dc um anuo e
oito mezes do prisão ccllular e á multa de
8 1 li V da Importância do ulludido cheque,

K ncslii sentença, diz o juiz:"Conduzido o aceusado Immcdlr.tnmentc,
com as testemunhos, ú presença da autoridade,
só nãofoi preso cm flagrante pela criminosa
lirolccção que lhe dispensou a policia (le en-
tão, que, uléiii de não fazer lavrar o compelcn-
te auto, deixou o inquérito no abandono em
que o vieram encontrar as autoridades de
líllã."

Nesse tempo, exercia o cargo de delegado do
1° districto policial o supplente de delegado
Dr. Jorge dc Mendonça.

Os projectps approvaclos
peJa Câmara mineira

BELLO HORIZONTE, 22 (A NOITE) «= A
Câmara approvou, cm segundo turno, o pro-
jceto creando um fundo dc resgate voluntà-
rio das dividas interna e externa, c cm ter-
eciro turno, o projecto sobre o período lecti-
vo do Gymnasio Mineiro c creando mais iu-
ternalos aqui e em Barbacena. A Câmara np-
provou tambem uma emenda sobre pagainen-
tos das contribuições devidas ã Caixa Uencfi-
cente Militar.

«*«¦¦

1 ÜIl
"*" -- .

O despachante do Contra-
bando tíe kerozene vae

á Alfândega
Appareceu hoje, A ultima hora, na Alfondc-

ga, um "innccnte" requerimento...
O Sr. Coellio dc Moraes, despachante da

casa Gonçalves, Campos & C, responsabili-
sado pelo grande contrabando de kerozene,
indigitado autor do roubo dos autos do pro-
cesso de kerozene c apontado por "Moleque
Antenor" como mandante de tim "assassina-
to" na pessoa do Sr. Paula c Silva, pedia ao
Sr. inspector da Alfândega, cru vista du sen-
tença do juiz da 1* Vara Federal, que o im-
pronunciou, mandasse cassar todas as pena-
lidades administrativas que lhe foram impôs-
Ias....

A inspecção nos cartórios
das delegacias de policia
O Dr. Armando Vidal, S"idelogado auxiliar,

acompanhado do seu escrivão, visitou esta
tarde os cartórios do 23" c 21° districtos poli-
ciaes, cm inspecção, encontrando tudo na
melhor ordem.

O Dr. Armando Vidal, nos dous cartórios,
procedeu a um exame minucioso.

-««*»¦
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Mas com a bsinevoSeiicia
costumeira

Na sessão de boje do Tribunal do Jury
foi submcttido a julgamento o réo Carlos
Gonçalves Dias. Do processo constava que, aa
cahir da tarde dc í)0 dc outubro de 1918, Car-
los Gonçalves Dias sc empenhara em violenta
discussão sobre "football", á rua Maia La-
cerda, com seu companheiro Gilberto Gon-
çalves, Dentro em pouco, passavam da dis-
cussão á aggrcssão e Carlos, bastante exalta-
do, sacou de um revólver e, aponlando-o con-
tra Gilberto Gonçalves, disparou-o por varias
vezes. Gilberto ficou ferido c Gonçalves Dias
evadiu-se. Emquanto foragido, um outro cri-
me perpetrou elle, matando um i u desaffe-
cto. Preso, foi submetlido a jury, hoje, pelo
primeiro crime, tentativa de homicídio.

Apôs os debates, rccolhcram-sc os jurados
á sala secreta, de onde subiram, momentos
após, trazendo a condemnação do réo a oito
mezes de prisão, desclassificando o crime pa-
ra ferimentos leves.

i «gjoiwi 

inações commerciaes
Communica-nos o Serviço de Informações

do Ministério da Agricultura:"Por intermédio do Escriptorio de Infor-
moções do Brasil em Paris, a casa Nobrigic, íi,
ruc Nicolas, Marselha, pede offerlas dclalha-
das para o fornecimento de quinhentos mil
Calos de café (Rio, Minas e Santos) e v.m mi-
lhão dc lúlos de assucar.

Aquelle escriptorio sc promptifien a ser-
vir dc intermediário dos proponentes, caso
elles não prefiram dirigir-se directamente á
referida casa."

"O Sr. Alpb. Aries Dufottr, rcsidenle era
Alger, Avcmic de ia Bouzarka, 3, deseja cn-
trar cm relações com casas exportadoras dos
seguintes produetos: baunilha, quinquina,
raízes de maresaperama, ipéca, cacao, farinlta
de banana, marmeladas, chifres, plumas,
íuiieüiv »lü.". j-v-a-iie..-- s^phiras rubis, etc."

O CAFÉ'
O mercado de café abriu mais calmo, cnm

pouca procura c muitos lotes ã venda. Pela
manhã, ao preço dc 96300, foram vendidas
2.472 saccas o, no correr do dia, mais 2.876,
no total de 4.848 saccos para o dia Em Nova
Yorlc, a liolsa fechou hontem cm baixa de 7
a 9 pontos e, hoje, abriu lambem em baixa
de 2 a C pontos. Hontem, entraram 10.87»
saccas, embarcaram 7.030 saccas e ficaram
em "stock" 2ÍI7.870 saccas.

 i ¦»»»» ¦

0 "Coftovia" ísíaüwi^o de'câRlw«ete
O Sr. ajudante dc guarda-môr dr> Alfondc-

ga, em busca dada hoje a bordo cli» vapor
inglez "Cotovia", apprehcndeu
Eoi lavrado o flagrante.
—¦-¦¦ ¦ ¦!¦¦¦> "BS^ga*"<¦¦—.—
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O Sr. Urbano Santos presidiu a sessão.
Nn expediente falou o Sr. Miguel de Car-

valho, Sobre que" Mystcrio! Ninguém conse-
guiu saber, nem pcii-ebcr. Parece quo o rc-
presentante do listado do llio fez o elogio da
industria da canna de assucar, referindo-se,
de passagem, á personalidade politica do Sr.
Zcballos, que lhe mereceu conceitos áltamcn-
lo dcsvancccdores, O Sr, João Luiz Alvei
conlinuou a falar, defendendo o governo das
accusaçõcs do Sr. Mendes dc Almeida.

A ordem do dia foi votada e constava de
tres proopsieões da Câmara, concedendo li-
cenças e dc outra autòrlsando o presidente
da Republica a abrir, pelo Ministério da Jus-
tiça c Negócios Interiores, o credito especial
dc 60:5575811, afim de altender a indemni-
sações proveiiienlcs do extravio dos saldos li-
quidos pertencentes n terceiros e feito pelo
es-depqsitario publico Carlos Ccrqueira
Aguirrc, ao lempo da sua gestão,
¦¦¦ —¦ i» . -—¦ I «Kq»g9*—• — ¦- —

A atuai©3*5a úo Senado

Sa*. A2©a*ed!e»
Após a sessão de hoje, do Senado, a maio-

ria dos membros desta casa, quo ali compa-
recerara lioje, foram incorporados á casa do
Sr. Antônio Azeredo cumprimental-o por mo-
livo du seu anniversario.

Os senadores fizeram entrega oo Sr. Azere-
do de um mimo que, cm nome do Senado, lhe
offcreceram, e que é uma linda jarra dc pra-ta cinzclada.

OSr. Rodrigues Alves na
Câmara e no Senado

•in.

S* Eu. palestra 8oba»c
vários assumptos

O Sr. conselheiro Ilodrlgiies Alves visitou,
hoje, m Cttmnrtt dos Deputados, No gabinete
do presidente daquella caso, S, Ex„ rodeado
do um grupo do deputados, enlre os (juiies
so viam os Srs. Antônio Ctirlus o Vcspiicio
do Abreu, respectivamente o "leader" o o vi-
co-prosldonto da mesa, palestrou niiiinadu-
mento sobro vários assumidos. Gostou do ver
a Cumaru na sua operosidade cm face dos
orçamentos, comquoiito lembrasse quo du-
riintc o Monorchia u factiua fazia-se mais
iiu-lí indica menle do quo hoje, com a llcpuhll-
eu. Velu á bailo, cm seguido, o optjmlsino do
Sr, conselheiro lludrigucs Alves deanle do
momeuto financeiro, S. Ex,, depois dc ainda
repelir o seu pensamento sobro n crise, rc-
forlu-iO nos benefícios que o jornalismo pode
prestar o um paiz em épocas como o actual,
passando a falar da acção da imprensa:

—Sempre foi nina grande auxiliar eom (pie
coutei durante o meu governo, na presidência
da Republico, Muitas vezes a Imprensa con-
correu para a solução dc problemas dc alio
interesso nacional, que mu preoccnpavam;
impediu, com esclarecimentos c ponderações,
erros o que todos nós estamos sujeitos,

E referiudo-se fi critica:
r—T.iinlicui inuilo me serviu a critica que

os jornalistas fizeram no meu governo, A
critica sensata, elevada, sã, bem entendida.
Porque quando deixa dc ser critica para ser
ataque, um ataque violento, Insf.lluoso, o cf-
feito é contraproducente. Quando folheava
ii in jornal o dava com um artigo de critico
csciíplo desopolxonodomcnte, lia-o de prlu-
cipio ao fim, e si nelle havia alguma eousa
dc aproveitável, alguma idéa feliz, eu não
deixava de altendel-o naquillo que se me ali-
gurovo possivel. Quando, porém, eu ia lendo
o me opporccia um artigo furioso, atacando c
insultando, eu punha a folha dc um lado:
passava ndeante.

L'm jornal, quando ataca, cm vez dc cri-
ticar, deixa perceber que está animado mais
do desejo dc magoar do que dc elucidar.

Mais algumas palavras e o ex-presidente
da llcpublica, acompanhado do Sr. deputado
Rodrigues Alves Pilho, deixou a Câmara, cm-
quanto o Sr. Maurício dc Lacerda, rio recinto,
procurando difficullar a passagem do oiça-
mento do Exterior, pedia pela li8' vez a ve-
rifieação de votação.

O conselheiro Rodrigues Alves esteve Iam-
bem no Senado. S. Ex. foi recebido pelos Srs.
Drs, Urbano Santos, presidente; Pedro Bor-
ges, Io sccrclario, c João Lyra, stipplcnlc dc
secretario, qne se mantiveram durante algum
tempo, no salão de honra, em palestra com o
ex-presidente dc S. Paulo, ao qual offcreceram
uma chicara dc café.
—.- ..,— ¦—.—.i -—,., ^QM^m -—¦ ¦ ¦¦! ¦ — ¦¦.->

Para a conclusão das obras
do Collegio Pedro II

O Sr. ministro do Interior enviou ao pre-
i s'deiite do Conselho Superior do Ensino,
I acompanhado do projecto da çonstrucção c' das plantas do editi-do do Externato do Col-

iegio Pedro II, o orçamcnlo, na importância
de 191:5149820, feito peio engenheiro do mi-
nistcrlo, para a conclusão da ala esqiiGf-uíi
daquella edifício, comprobendidn cnti.. as ruas
Marechal I-Toriaiio c da Prainha.

—ia*í»-

O arrendamento do porto
do Recife

RECIFE, 22 (A. A.) — Reuniu-se em as-
sembléa geral a Associação Commercial, para
tratar definitivamente do arrendamento do
porto desta capital, pela mesma associação.
Obteve unanimidade do votos o proposta
apresentado á assembléa delegando plenos
poderes ú directoria da Associação, para se
entender a esse respeito com o governo da
União e firmar o respectivo contrato.
—' -I--JW i ¦ -"-¦'"»¦«^MHP-»* ¦¦,|"—-* ' —.-¦¦¦¦——
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CUYABA', 22 (A. A.) — Os grupos de Te-

voltosos dos Srs. Gomes Sampaio e Henri-
que Paes, bem como o do Sr. Rondon, cujos
eiemenjos sc desaggregarom, estão desillttdi-
dos da sua tentativa dc eonvulsionar os seria-
gueiròs, (|uc parece fracassada.

CUYABA', 22 (A. A.) — Toda a popula-
ção a mais seleeta do Estado, mim pronuncia-
mento unanime, prestigia a acção do general
Caetano dc Albuquerque. Os opposicionistas
incriminam dc irregularidades as forças le-
gaes, quando as forças revollosas tém pra ti?
cado na campanha de todo o sul as maiores
depredações livremente, até alli chegar a for-
ça federal, afim dc restabelecer a ordem.

A' abertura, o cambio apresentou-se em bai-
xa: os Bancos do Brasil c Ultramarino saca-
vam a 12 17|82 d. o Itivcr Plate a 12 1|2 e os
oulros a 12 15)32; momentos após, o Rivec boi-
sou para 12 15['t2, acompanhando os demais,
excepto o do Brasil,quo sacava ainda a 12 17,32
d. A taxa baixou para 12 7J1G nos cslruiigei-
ros c a 12 15ÍÍÍ2 no Brasil, e, depois, para
12 ,fí;8, 12 13|32 c 12 7|16 nos estrangeiros e a
12 12 no do Brasil, que baixou lambera a
12 7;1G. Mais tarde, houve uma pequena rca-
cção, passando o do Brasil a sacar a 12 15|ií2
e os outros a 12 13J32 e 12 7;1G, para fechar
com esta ultima taxa nos estrangeiros c a
12 1!2 d. no do Brasil.

As letras do Thesouro foram vendidas com
8 1|2 ci" de rebate c os esterlinos a 10^850.

O movimento da Bolsa foi para a venda de
apólices geraes, antigas, 3-1 a 7935; das dc
11)09 do 767? a 770;; e das dc 1013, 77 a 787? e
13 a 708-?: e, das munieipaes, 71 das de 190-1,
ouro, a 820S. Para os papeis de especulação
houve vendas para 100 acções de Terras n
7*500. das das Docas da Bahia, «400 a 2'03, 130
a 23?500 e mais 100 a 25§000.
'" ¦—¦ - "'¦ »-i^3^f aam ¦¦¦¦¦-¦ i —

MmmBcm m Tmmüa
Por decreto da pasta da Fazenda foi no-

nieíido para o logar de segundo escripturario
da Delegacia Fiscal do Thesouro cm o. Paulo
o primeiro escripturario da Alfândega da Pa-

i raliyba José Gomes Ribeiro.; — —¦ ¦— .
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0 seüo nos cigarros e
cigarrillias

—•—
I[s^al^.'fe.l^,'í'Ji.®.^',^•©,•^'' ç^L^t

O Sr. inspector da Alfândega baixou hoje a
seguinte portaria:"O inspector, nttendendo a que o regula
mento annexo ao decreto n. 1.195, de 10 dc
fevereiro deste anno, dispõe no art. 80 letra
L que os fabricantes dc cigarros ou fie cigar-
filhas são obrigados:

Io, a adquirir na repartição fiscal compe-
lente, dentro do praso de oito dias, coutados
da data do recebimento do fumo, ns estampi-
Ihos necessárias liara os cigarros eu cigltrri-
lhas que houverem de ser fabricados com o
mesmo fumo;

o que para completa observância desse
dispositivo, era combinação cora o art, 42, po-
ragrapho 4", a necessidade dc se i ihcccr o
data em que é recebido o fumo desfiado, pi-
cado ou migado, hypothesc do ser adquirido
por fabricantes de cigarros ou cignrrilhus, atira
dc ser contado precisamente o praso de oito
dias, rccommondo aos Srs. empregados des-
Ignados para conferir c dar saida ao referi-
do produclo, quando procedente d-. Estudos,
declarem nas guias sclladas, parn n desemba-
roço, a data cm que o mesmo é entregue."

¦'¦'¦» i, > •mf$Mfaí*~-m ... .- in -¦-.

Unia mulher condemnada
O Dr. Pires e Albuquerque, juiz fedeial da

2* Vara, condemnou, por sentença dc hoje, a
italiana Jtilia Romca Dacosta, que, cm 18 de
fevereiro deste anno, deu moedas falsas ern
pagamento de uma pequena compra que fize
ra em uma casa commercial, A rua Bio Branco
n. GO.

Os crimes em Mina
mM UM GENRO ASSASSINADO, TELO

¦''¦"¦ ¦'"" SOGRO, POR UM MOTIVO FUT1L
GUAXUPÉ', 22 (A NOITE) — Num sitio

perto de Muzambinho, Luiz de Polycena as-
sassrnou seu genro, Joaquim Bcrnardcs, dc
um modo que hera demonstra a sua perver-
sidaclc. Polycena discutia com sua mulher
c, num dado momento, tentou aggredil-a. In-
Icrveiu, então, Bcrnardcs, procurando acal-
mar os auimos, o que conseguiu, retirando-
sc depois. Polycena achou, porém, que a in-
lervcnção do seu genro fora indébita, e re-
solvcu pedir-lhe explicações. Para isso, af-
mou-se e dirigiu-se á casa dc Bcrnardcs, a
uma jauella da qual bateu. Ali ápparçcen-
do o próprio Bcrnardcs, Polycena desfechou-
lhe certeiro tiro na cabeça, ínataudo-o Instan-
tonenmcntc, fugindo era seguida.

Muzambinho esta sem autoridade policial.
A pequena cadeia que possuo contem 22 pre-
sos, aceusados como autores dc 19 crimes
graves, O destacamento ali é de quatro pro-
ças apenas,

UM SEDUCTOR ASSASSINADO
TELO IRMÃO DA SEDUZIDA

CRUZEIRO, 22 (A NOITE» — Hoje, os 7
horas, o padeiro José Carolíno assassinou o
pardo João Collacio, com dous tiros de gar-
rocha, A causa do crime foi lia ver João
seduzido uma irmã menor dc José, dc nome
Anna. O delegado, Dr. Avellar Brandão,
compareceu, immediatamcntc, tomando as
devidas providencias.*«&&&*—*-

A sessão da Câmara
Presidência, Adolpho Dutra. Secretários —

Costa Ribeiro e Juvenal Lamartine.
Approvado a acla e lido o expediente, o Sr.

Arthur Bcrnardcs mandou á mesa uma re-
presentação da Cooperativa Pastoril do Oeste
de Minas a favor do projecto Fau»to Ferraz
relativo 4 industria pecuária, O Sr. Luiz
Domingues justificou o projecto dc emissão
de apólices de que é autor,

Na ordem do dia foram votados os orça-
mentos do Interior, do Exterior, da Marinha,
da Guerra e parte do da Agricultura (até a
emenda IS, exclusive).

Em seguida, não lia vendo numero pnra vo-
tações, o Sr. Carlos Peixoto oecupou a tribu-

ii na até esgotar a liot* ,~

Haverá intervenção
em Alagoas?

O Sr. F. Salles abordado
pelos interessados •

O Sr. Francisco Salles, nesse coso do In ler.
yençoo do Alagoas, esla entre doui fogos.!Ila tres dios loi s. Ex. abordado pelo Sr.JAraújo does, que su apegou no chefe mineiroluirn Intervir junto ú sua Imucnda, no sentidodeliu opinar o prujcilii do Inlcrvciiçãu, quoesta nu (.amara.

O Sr. Salles, ottonclosnmcnlc. mostrandomuito luteruBie, ouviu ludo que Hie disso osenador alagoano O, au fim, só lhe dbje c.-dos
palavras :

Vamos ver...
Hoje, foi O Sr. Salles procurado nn Sen.-iili)

pelo Sr. Cosia Ilegn, que, numa conferência
de trinta 1111111110.*,, llio foi faliu- sobre o mes-1110 assumpto. O Sr. Costa Rego, em seu nome.
próprio e no dos seus collegas Jusé Pmillno oMendonça Martins, foi fazer ver uo chefe mi.
nelro a Inconveniência, neste momento, «iaIntervenção. O governo estadual alagoano vau
perfeitamente bem, realisando grandes c.o-uoinlns e melhoramentos, com o apoio quasiunanime da população, disse o deputado Cos-Ia U-ko, o uma solução de continuidade nossotrabalho de concerto das finanças do Estudoseria sempre prejudicial.Oulrosim, lembrou o Sr. Cosia Itcgo quoo político seguida nestes iilliiuos tempos, cmrelação a Intervenções, lera sido a dc nãoaltender a e>se: pedidos e que, portanlo, nilosc devia ulirir uma excepção para Alagoas,onde menos necessária é cila.

O Sr. Salles ouviu ludo, dando dc vez em
Quando uns apartes uo orador, c, 00 fim daconferência, disse apenas:Vamos ver...

O Sr. Cosia Rego relírou-sc do Senado hen»satisfeito, apezar mesmo das reservas do SvjSalles.

Ao tender «Ceará» só (aita
o commandante

Já eslá nomeado todo o pessoal de maciii-nas e de convés que vae formar a guarniçãoincumbida de ir buscar em Spozzin o "leu-
der" 'Ceará", foliando unicamente o nonica-
ção do futuro comniondanlc daquelle navio,
que, ao que consta, será o capitão dc fragataGraça Aranha.

is faíkcias^Faíàkas
Keimiu-sc a commissão (ia

Associação ComniciciaJ
A commissão da Associação Commercial,

encarregada do estudo dos meios de deljcll.11
a série de fallencias fraudulentos que se
vem multiplicando na praça do Rio.' esteví
hoje reunida 110 edifício da liolsa, soo a pre.sidencia do Sr. Francisco Eugênio Leal, sen-
do presentes os Srs . Humberto Taborda (
Dr. James Darcy, da A. Commercial, Dr.
Ilcrbert Moses, da Câmara de Commcrcio In-
tcrnadonal do Brasil; Narciso Braga do
Centro Commercial du Cereaes; Dr. loão
de Aquino, iii Centro do Commcrcio e In-
dustria, e Dr. João V'.;L>ral. da Fedcrasão das
A. Comutei ciaes.

O Sr. presidente da commissão .!... ¦¦''•m
proceder á leitura de grande numero de car-'
Ias de applausos á altitude da A. Comtncr-
ciai, bem ccino dos officios du Centro dc
Commcrcio c industria, da Câmara d.* Com-
mercio Internacional, do A. dos Enirrega-
dos no Commercio, do Centro Commercial da
Cereaes c do Centro do Commcrcio dc Café,
protestando todos elles ailhe-ão c solidário-
dade á proposta Francisco LcaL sobre o in-stituto das fallencia-^ Depo'.* da leitura da
toes documentos o Sr. Fra,ieisco Leal dc-
clarou que tem recebido particularmente si-
gnificativas demonitrações dc appi.iuso ;'i
sua proposta e, em seguida, agradeceu o
concurso das associações acima referidas e
congratulou-se com o acerto do escolha do
seus delegados.

Foi, cm seguida, discutido largamente o
assumpto, tomando parte nos debates os Srs.
Dr. João de Aquino, Dr. Herbcrt Moses, Dr.
James Darcy, Humberto Taborda e Francis-
co Leal.

Era nova reunião, que será dentro dc bre-
ves dias, a commissão decidirá a respeito da
reclamação a fazer aos poderes compelcn-
tes, sendo que mima outra, a terceira e ul-
tinia, se conhecerá o relatório dos trabalhos
da commissão.

Na reunião dc hoje houve apenas ii-oca de
opiniões 110 aproveitamento da lei 1). 2.02-1.
gai^^^a^aMg^MBBaMgmiagí^w^mBi^^^^TOj

COMMUNICADÒSD
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k iüíira í!p fipriiiii
«UltlO C UtllclLU para passeios, ultiiaamo-
ila. Sob medida 9.".>e 555000, confecção tle filme. Vargas
Oiliciua do Palácio das Kuivits. rua Urtii-iiaraiia S0.

ConStrilCÇÕeS civis rclü3 enScnUoir«

«Jjrinl do Brasil, b- onilar

Goíías Virtuosas £,cwast0
Curam hemonhoides, males do tilero,
ovarios, urinas e a própria cystite,

O cirurgião dentista^KJ*
mudou o seu consultoria ila av. llio Branco, 181, \mv
rua dos Ourives, 27. Tel. Ü.817 Norle. «

I q Pmiiw. Vcstulinlios paia ineninus.
Jutl l UUjJV/C linxovaes para oaptisnílos.-•
Meda; rara senlionu. llua da Assembléii 11. 100.

Vendido hoje na Sslial
«BO DE OlltO ::-

Avenida Kio Branco, !5S

Galeria Cruzeiro, l, OSCAR & C*

Fraucisca Telles de Souza
Dantas

{Ia oniiiversario do seu passamento)'
Joaquim Dantas do Paiva Barbosa <l

filhas convidam os parentes c ami;;oa
para assistirem, amanhã, 12 do cor-í
rente, âs 9 horas, na cap.ella do Cam-
piulio, á missa que mandam celebrai
por alma dc sua caríssima esposa «

mãe, FHANCISGA TELLES DE SOUZA DAX-.
TAS, pelo que se confessam desde já etermw

. nieutâ gratos, .—- - *""

> l.*W-™'.,
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A tragédia de Jacarépaguá
0 cslndo dos feridos

Esía sendo preparada uma nova
folçSo

Os módicos ilu enfermaria onde. está rrco
lliiihi I). Zihih V11II11 resolveram deixar essa
genhorn om repouso, ntã nrnnnlill, pnra dopoln
ter Milinuiililn A operação necossnrlo, 0 seu
esimlu ern ainda o mosino, grave.

Nn ii.i.|.it..i Central dn Exercito continuai
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Ume, Zilah Valle

em e.stndo satisfatório, o tenente Paulo do
Valle.

0 Dr. Vinnnn Marques, delegado do 21°
districto, vac ouvll-o amanhã. Essa nutorida-
de fez fechar a casa n, 93 da rua Barão, onde
oceorrcii a tragédia, deixando-a guardada, pn-
ra o fim de ser feito ali o competente e\a-
nio insliiict.il' do inquérito.

Numa parede do quarto do casal f»l cn-
conlrada n mossa feita por unia das balas
do revolvei' do tenente Paulo do Valle.

Pode ser nssim nffirmado que pelo me-
lios não tom u victima as duas balas crivadas
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U tenente l'ualo do Valle
rio corpo, como se presumia. Nesse caso, teu-
tio sido disparados dous tiros, é provável ter
sido atravessado o braço esquerdo da vieti-
mn, por um projectil, o mesmo que foi fe-
rir a parede,

Ao que consta, a tragédia vae. ser apresen-
tnda com a feição de um facto casual. Não
havendo testemunhas de vista, A possível que
isso seja conseguido, desde qne, como pare-
ce, a victima está prompia a declarar ter si-
do assim a occorrcncia,

, ¦ —*-*w ilula fliil
Suli a presidência do Sr. Constancio Mon-

neral, rculisou-se hoje a sessão da Assembk>a
Fluminense,

Approvndn a acta, foi lida n proposta do go-
verno fixando a forca publica cm 28 officiaes
c liáll praças ile pret c a despesa ile 
1.11(1:5-1(18000,

O Sr. Eloy de Andrade ocupou a tribuna,
tratando dn industria pastoril.

A ordem do dia foi encerrada e as votações
adiadas.

e a instrucção
íiífa

filas

0_. clmfos sj_ffiif»t5_©s
te.1 ins.í*uc%oii*e3 e

a pinta nanes, to
Também os clubs sportivos desta, capita!

serão Instruídos niililarmenlc. .lá dous dos
clubs ile "foolbnll", o Botafogo e o .lunii-

_ ãO

ruütarcs a• nensc, rcqucrcrani Instru
Confederação do Tiro.

Na impossibilidade dc resolver por si essasolicitação, o coronel l.oren.i. director da cou-
federação, confcrciiciou a respeito com o mi-ííisli.) dn Guerra.

5>. i-.x.. não tendo, embora, nenhuma lei
que iinlori.se n concessão pedida, cquipararAos clubs de sport nos estnbeleciniciitos de in-slrucçno, niaiidnndo-lhes fornecer arinamen-to e inslruclor. Usses clubs formarão, comoos collcfins e escolas superiores, sociedades aparle i- independentes da Confederação doi_ tro.

As vnntiifíens n gosnrcm os seus sócios *e-*.ao as mesmas que os dos associados das linhas<le tiro, isto c, licacão isentos do sorteio mili-tar obrigatório, so sendo obrigados, paracomplemento da instrucção, a fazer asananobras como voluntários especiaes fiii-«Ias ns quaes, serão considerados reservistas.

Com a cJavicuIa esquerda
fracturada

S. PAULO, 22 (A. A.) - N., fabrica de pa-ipel tia firma Klabin Irmãos, ua Ponte Grau-
,«ç, por motivos futilissimos o operário Jo^óiAbrnlmo, de 23 annos de edade, solteiro ¦> mo-rndor ua estrada da Corôu, leve acalorada
jiispiila com un, seu compauhciro de nnciona-lid.ule l;/»'.p,-uiho!a. No aime da contenda o lies-
paniiol, flf.nado de martello, investiu sobreIDrallilO, dando-lhe varias pnne:::'..s, fractu-niido-lhe a çkvlculn esquerda. A victi „a foijcdicada e internada na Santa Casa dn Mi-.'i-ieordin.

0 escaialo da li
de Santa Cru.

nha

O Sr. pi oiolío censura o Sr. Ml-
randa Klholro

Coininuiileuin-nos do gulilnole do prefeito:
Numa enlrevlsla, concedida A liiiprcnsa, pe-

lo entienholro Miranda Itlhclro, encontram-se
lnexnclldòcH e conceitos injuslos, que procl-
Mini ser rebatidos. Por lermò, aflsltfnado cm
innclro de 301.-1. a f.lfllit nHSunilu com a
Prefeitura a obrltlaçito do fornecer energia
clcelrlcn ao Matadouro do Santa Cnu, com-
pr.nueltcudo-se a concluir todas as obras ne-
cossarias dentro do praso de seis mezes. Não
tendo a referida companhia Bidisfelto esle ul-
limo compromisso, fui pela Prefeitura do-
ciando caduco o alludido termo. Em 1016,
tendo a companhia requerido pn„nmcntos,
decorrentes do termo nssltínado, o prefeito,
l)r. Hlvadnvla Corria, ouvidos o 2" procura-
dor, Ur. Miranda Vaíverdo c o director kc-
ral de Obras, Indeferiu nquello rcquerimeii-
to, de accordo com os pnreceres destes dous
fiiiicclonarlo.i, Certamente Influíram no uni-
mo do illustiv prefeito nno só a manifesta ca-
ilucldade do termo, como os preços onerosos
ncllc estatuídos pnra o forneclmculo dc cner-
gin clectriea,

[nformndo dc rtue dos dous «nipos electro-
RCUOS, existentes na usina do Matadouro, um
só funcciounvn o cm péssimas condições, o
segundo nunca lendo podido entrar cm ser-
viço, por apresentar o motor potência multo
inferior á do gerador, e este voltagcm com-
plctumcuto dlffcrcnlo dn voltagcm da instai-
lação, resolveu o Dr. Itivadavia mandar eslu-
dar o projecto de uma nova usina com ca-
pneidade sufficienle paia attender a exigen-
ciu dos mclliornmcnlos qne estavam sendo
executados uo Matadouro, Para fazer este es-
tudo foi designado o Dr, Pnntojn Lcilc, en-
gculiciro da Prefeitura, professor dc clcclro-
Icclinicn na Escola Polytechnicn, c que, além
de uma competência especial extreme dc qual-
quer duvida, já estava Incumbido das obras
de ventilação dos tendacs daqucllc estabele-
cimento.

O projecto apresentado por este engenhe}-
ro reduzia a §146 o custo do klto-wnll-hora
nn tir.ina, onde a prcducçno dc energia pelo
syslemn n vapor custava mais do §1100 por
lúlo-watt-hora.

O Dr. Rivadavia, achando então que es*'.'
projecto consultava bem os interesses da
Prefeitura encarregou o mesmo engenheiro
de executal-o.

O material contratado para esse tini não
excede 0 somiiia de 1*7.S00 francos,

E' absolutamente inexaclo, que so tivesse
coniinctlido algum erro no assentamento do
motor inslallado na uzina. o levantamento
da base da machina o do telhado da sala
foram previstos o resolvidos com a Dirccld-
ria dc Obras antes de preparadas as funda-
eões e, consequentemente., antes do assenta-
mento do motor, com o fim de proteger a
machina de qualquei inundação.

li' também iiiexaclp que este processo II-
vesso corrido n revelia da Dircctoria dc
Obras. O director foi sclentiflcado T-ê-o Dr.
Itivadavia Conèa e até encarregado dp dc-
situar a verba por op.da deveriam correr as
despesas dn aeqüisição do material.

O Sr. prefeito dirigiu ao director dc Obras
e Viação o seguinte officio:"Tendo chegado ao meu conhecimento oh
termos dc uma entrevista concedida á ini-
prensa pelo engenheiro Miranda Ribeiro, dis
lindo funceionario dessa dircctoria, ehtrevis
Ia na qual elle aprecia c (•ommeiitu actos
meus e do meu antecessor, chamo a vossa at
tenção para o facto, (pie não me parece com-
palivel eom a boa ordem e disciplina que de-
vem presidir toda a administração.

Outrosim, estranho que num artigo de op-
posição vchemente ao prefeito, o jornal se
nlilise dc dados e informações de caracter re-
.-.eivado, deturpados com habilidade e evi-
dcntcniente fornecidos por funccioiiarios da
Dircctoria a vosso cargo."
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o orndor, dizendo qne outro tonto acontece
cum os prndiictos ngrlcoliis,

() Sr. Mauricio de i.o.id.i pede licença
para levar no conhecimento do orador e dn
Câmara que n» luíingas do leu município,
vendidas a 10?, .0$ e .iir-nni» o cento «Ao re-
vendidas aqui nn ranllnl a 13 r Vfnfiil cada
uma, por rasas de frutas quo declaram dc-
pois cinicamente que Iodas apodrecem,..

Mas, continua o orador:
Clamam cm geral que oi Impostos *âo

iictualmeiitc contraproducentes porquo nggra-
vam a crise econômica e eiuliaraçnm o pro-
ducçfii) nacional.

O Sr, Carlos Polxoto anaJyin esta asseve-
ração e procura lhe demoiislrar a falta de
luiulaineiilo. Diz qne n crlso cronomien Já
foi mais grave do que lioje, onde vemos a
exportação e Importação augmeuladas e o
próprio trabalho nacional Interno yalorlsado.

Lembra que a guerra curonóa, longe i.. ter
sido o movei determiniinlo uoh nostMs mnlcs,
tem nos mi.sili.ido efficuziiiriile, o que, <' Jus-
lamento por haver verificado a Situação nuiis
folgada em que nos encontramos, eom *.vni*
ptom.is ovldeillea de convalescença econuini-
ca, qne a coiumissáo de finanças verificou ..cr
chegado o momento das novas . inadiáveis
Irlbiiliiçòes. O orador e seus collegas adoptam
IfiOS medidas depois de haverem reduzido as
despesas publicas no valor de 270 mil contos
anuímos, de modo quo a Cnmara fica com mi i
responsabilidade nllcnundn, exigindo depois
do tamanhas redueções nos castos publico*--,
tributações (JUO orçam por -II) ou i;n mil con
tos e que, sob o aspecto das conseqiienci is eco
nomlens, não podem motivar o nlnrnin notado
nnqiiclles que fazem nffirnialivns .sem o ml-
nimo fundamento, por isso que o < .ulir diz
com tanta facilidade dcslriiil-as, com lirgu-
mentos c dados irrefutáveis.

içado
pique

Per um submarino inglez
LONDItES, 22 (ItavaH) (Official) — CrÊ-se

que o submarino inglez "E 22" poz a iiique
uni navio dc guerra allcmão da classe do cou-
laçado "Nassau",

bilHábau uUaulcira
O Sr, Carlos Peixoto
termina o seu discurso

O Sr, deputado Carlos Peixoto, que prose-
guiu hoje, na Câmara, o seu discurso sobre a
situação financeira do paiz, gastou uma hora
e meia nas rccapltulações do que havia dilo
hontem, precisando os principaes ponlos de
sua argumentação. Declarou, porém, (pie an-
tes de reatar o fio de suas considerações, cor-
ria-lhe o dever de reetifiear o modo por quealguns jornaes da manhã resumiram o seu
discurso, no ponto em epie foi aparleado pelodeputado Flavio da Silveira. Km seguida, cal-
iwuneiile, reeditou os princípios hontem as-sentados : necessidade indeclinável de regu-
lnrisarmOs nossa situação com o estrangeiro,
de nugmeuliirmos a receita ouro. Defendeu,
om face desta ultima parle, as tributações que
propoz c aualysou mais uma vez o voto venci-
do do Sr. Cincinato Draga. Ahi o orador,
vollando-sc para aquelle deputado, declarou
que analysara hontem seu voto vencido sem a
íuinimn intenção de feril-o, como falsamente
muitos insinuam e que pessoalmente está li-
gado no Sr. Cincinato Draga por laços de tal
natureza que consideraria até motivo de grau-de satisfação poder concordar sempre comS. Ex. O Sr. Cincinato respondeu dizendo queo orador não tinha necessidade de Ihp daraquella explicação, tão convido estava daelevação de razões que levaram o Sr. Carlos
leixoto a discordar de seu voto vencido.

lassa, então, a apontar os defeitos dos ai-
vi Ires suggcridos pelo seu collega e, comochegasse ao ponto em que sustentou a im-
possibilidade da execução dnquelles ai vi tres,foi apnrteado pelo Sr, Cincinato, que lem-
brou haver apresentado suas razões de voto
por lhe ser impossível a apresentação diemendas ou projectos contrários aos princi-
pios adoptados pela commissão e que im-
plicaria a remodelação do systema ndniinís-
trnlivo,

O orador prosegue, sendo por vezes npar-
teado pelo Sr. Dento de Miranda, que dizser possível o augmento da receita ouro pelatributação papel, graças no machinismo do
Banco do llrasil, e, proseguindo, renova as
allcgações de hontem, em tomo dos orça-
mentos militares, bem como o confronto que
Jizera entre as tarifas da Central c da Pau-lista.

Refere-se em seguida ao proteccionism.iexagerado que beneficia o commercio, citan-do vários exemplos directamento observados
de ganância de intermediários para tirardahi n íllação de que o commercio augmenlanuma média de liü »|" no preço com que com-
pra as mercadorias do produetor. Metros de
[azend.i rendidos em fabricas desta capital a
700 réis, são comprados no varejo por 1.400.O Sr. Junqueira freire aparte»; «uxiiia

O-G-OO -00*00 <5 €"O-O-OO-c*

Auto-carainhao «versus^
bonde

O aiito-eaniinhão n. 970, condnrido pelo"ehnuffcur" Joaquim Cabral, quando paisnvn
pela praia das Palmeiras choeoil-se violciil.-.men-
mente com o bonde olectrlco via praia das
Palmeiras, que por ali também passava, No
bonde, viajava uma senhora que, tomada do
um necesso nervoso, ntirou-se do vehiculo
abaixo, contuiiilindo-sc Icvcmenle. A As.is-
tenein soecorreu-a, tendo ella sc reemndo a
dar o nome.

Os vclllculos ficaram avariados, tendo sido
apurada a impericia do "ehauffeiir".

- -tttr í
Doenças do apparelho di((es-

(ivo e do svstama nervoso. —
Kalos X. — Dp. Renafo de Souza
Lopes; raa S. José, 39, de _ ás .j.

Quer a mulher do outro
a pulso!

O caso na policia
0 turco Jorge Chocalo c um mão amigo o

um apaixonado violento, o que se deduz pela
queixa apresentada esta manhã á „l delega-
cia auxiliar c que lhe eslá custando o paga-mento dos seus peecndos no xadrez, além de
uni processo quo liie está sendo movido.

E uma historia de sempre, mas que se
torna interessante porque o turco quer a mu-
lhcr do outro a pulso. O outro é o nacional
Rogério dos Santos, residente á praça da He-
publica 11. 01.

Rogério, lia tempos, indo a Ouro Prelo, fez
relações com o Chocalo c o trouxe para aqui
trabalharem juntos. Chocalo começou logo
conqujstando-lhe a mulher. Houve escândalo,
Rogério protestou e o turco desappareceu, rc-
conciliando-se o casal, Agora, porém, passa-dos muitos mezes, Chocaio volta. A mulher
de Rogério não o quer ver mais, nem pinta-do, mas o turco não esqueceu a paixão e pro-cura á força reeonquistal-a, tendo para isso
forçado até a cnlrada un casa onde resido o
casal.

A' vista dessa ultima circumstaiicla, o Dr.
Armando Vidal, ;i» delegado auxiliar, a quemfoi apresentada a queixa, mandou prender o
apaixonado turco.
." ¦ —»—»- , «
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Deram ho/ít
Antigo .,.,ii,-.rr.ír.v...v Otll
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Itin  310
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Dr. Castaco da Silva
Moicftids do pulmão. I\. Uruguayana 35
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Dorlioletn
Burro
Jtorboleta
JiU.llú

1'.' quiMii il.i 11 lorlnnn mal- rápida nu« Loiuiuu eolle*
iccc umlorei vanlugoni nu publico.

Caia iimtrli, nm Ouvidor lól — l-lllacs Ouvidor,
81; Qtillaiidn, .0; Piliiielio do.Vniço. Ml; L, Ittlocloda

Bá, ü',)\ tienoral Cumaru, ílül). — S. Paulo; rua Quinze
de Novembro, W.

AMANHA, 01'AIlTA-FKinA
Vemle-so cm Icil.io o palnccte A rua Mnrfí u Dnrros

lòii, 111 I linni", |.el.i lellaplro J. I.nge/i.

Pí~tZUSlO VJis.son
Carlos Walson o esposa, Marta

Chrlstliw Watson c filhos, Ondlo W11-
¦Ç1?^ Ison c fiihos, ,loão Dias Monteiro, Mu-

a ria Pralcs Walson, Armando Watson,
f Cordeiro, lilpldio Watson Cordeiro,

éjSk Artliui* W..!soii Sobrinho, Juvenclo
Walson, Octavio Pralcs Walson, Henrique
Walson, líduardo Walter Watson, Allila Wa-
Ison o snas fainilias e mais parentes, penho-
rados, agradecem ás pessoas que acompanha-
ram os restos mortaes do sen saudoso pae,
sogro, filho. Irmão , cunhado e tio, AOGUS-
TO WATSON, e convidam os seus parentes c
amigos para assistir A missa de sétimo dia,
que pelo mesmo finado mandam celebrar, no
allar-mór da egreja dc S. Francisco de Paula,
amanhã, quacta-felrn, As 9 horas, por cujo
aclo dc religião antecipam os seus agradeci-
mentos,

Um grupo de ladrões as«
salta tres doceiros

Um tiroteio formidável
Ti*e» feridos

Ut» furto Kriivu OOCOrrCU ãs -I lioiíil dr
lumUni, nn rua Francisco ButfenJo. V.u liiu, 1
du Indivíduos :r.-..ilt.io tres vo.idedoros miibii-
Imites de doces, que por ull l snviiin, cm re-
rrc mi t\ fnbrlc.i, dn «jue mIu einpreaado», ua
o:i»i 11, 21.1 naquella rua,

Conto tlvoisoiu encontrado alguma resjsteu*
ela por parle das vielliniis. 1 ¦> larápios ¦aen>
rum dos ivspecllvoh revolvei», eiWn.>acen«
do um formidável tiroteio, que alarmou ir>
moradores dns ImmudiacOoi, pondo nu f»g'
lllll policial, que rondava a IIICMIia rn.i.

Como 110 local ;.filiu-.se uruiidu uiiinco de
pcnsoiis, o-» uiitigos do alheio pn/t nno i- cm
rilgn, deixando uo local, caldas, ns tres vlcli-
mas, São cilas 1 Fernandes Rodrigues, ferido
p.>r dous projcclls em mu., das perna'.: Mi*
nocl Itodriiiiics, que teve a orelha direita cn-
phaccliidu por uma bala, e Ant mio Ruymumlo
de Alnnlibi, ferido a tiro no h.oço dlcilo.

Os feridos fórum soccorrldo' poln Ai.sb.len-
cia, nito EClldo garve o estado dclles,

.Va delegacia do 10" districto policiai, fo.
iam tomadas us providencias q..o o cau txi-
gia, estando dlvcrsoR ngeules ua pista Jci a**
sullniitcs.

¦<¦__-_.-

Cabaret Restaurant

Dr. Ataliba Pinto dos Reis
Os Drs. Gregorio Garcia Seabra Ju-

nior, João da Silveira Serpa, Antônio
Teixeira Pires Jtiuior, Josò Maria Mc-
tello Junior, Paulo Soares c Adhcmar
do Mello, amigos, collegas o compa-
nheiros do escriptorio do finado DR.

ATALIBA PINTO DOS RUIS, convidam os
seus amigos c collegas, bem como os do mes-
mo finado, sua familia e parentes, para as.sis-
tirem a missa de 7° dia que mandam resar,
no allar-mór da egreja do S. Francisco dc
Paula, ás 9 1(2 horas da manhã, de 1!3 do
corrente, agradecendo, desde já, profunda-
mente pcnliorados, a todos aqueiles que se
dignarem comparecer a este aclo de religião.

ESTRÉA
Primeira representação 110 Brasil da SU-
-LIME OPERA do maestro

Woiff Fer-rari

ILSEGRETO Dl SUSANNA
"GOYESCAS"

do insigne maestro
ÈSenr-ique Granados

Preços: Frizas, 45$; camarotes, 303)>;
fauteulis e varandas, 8$; cadeiras, 5^»;
galerias numeradas, 3|ooo.

Bilhetes á vencia na casa O
DILÚVIO, Avenida Rio Branco
n. 1O6.

""« _i» «_# H B li I

jSyphilis. Moléstias das senhoras
lislrciliiniciitos uretliraes (sem operações), gonor-rliôas clironieas, cysliics, bydroceles, ininofeneia,

o espernuilorrlie.il.—Cura especial e rápida peloDll. CAETANO'JOYINE-Diií'ü-ás'11 o das 2as5
Largo da Carioca lo, sobrado

*^aO^BÊBKÊaaHÊÊttBI^KOinsSSBBIOBXWMIUÊÊi ^SSPHtÊlOÊlKÊÊÊSKSUÊÊSSBÊt
 » -n-t)B_. t._

Está paralysado o mercado de
borracha

MANA'0S, 22 (A. A.) - O mercado dá bor-
racha mantem-se paralysado'.

Foram feitas algumas compras jd: borracha
fina a 4$30O. O "stock" existente no merca-
do c. de 120 toneladas, sendo da íiri.i 81, ede
sernamby e cauebo 39.

Também foram realisadas ..!giimi-,- irai'.";-acções solide eacáò, ua base de 780
kilo.

rei;, por

TOLÜOL SOEI_
Infallivel nus losso mais cruéis

-*g^? Ift—¦ «_¦¦—-. _—Os ladrões em mim
le

_ O Dr. Osório de Almeida, 2o delegado nuxi-
liar, enviou hoje ao chefe de policia uma es-talisliea dos ladrões já processados por va-
diagem, alguns dos quaes já foram conde-
ninados, orçando por 21 o numero dos pro-eessos. -».*«-'"

Créaíion de Ia IVIode et
Mme. Guimarães

^Grandes 
"atellcrs" do alia costura.- Crea-

Suo de modelos e execução rigoroso das ul-limas novidades, em "robes soiréc", prome-nade, "lingerie.", "manteaux", ele Secçãode "tailleurs", corte inglez, systema Mini«-
ter (Grand Pr,'*- Paris Í00O, Londres 1914)'.
Rua S. .Tose n. 80, tel. 4.694; próximo- *
avenida Hio Bran^* ¦- . _, _,

Dr. José Telies de Menezes
(30° DIA)

Dr. Telies de Menezes, senhora e fi-
lho mandam celebrar missa de trige-
simo dia, por alma do seu saudoso
pae, sogro c avô, DR. JOS_' TELLES
Dli MENEZES, amanhã, 23 do correu-
te, ás 9 horas, na egreja do largo da

Lapa.

*>» i
| _Ek'. Tcnecios do Kialio

__—_¦ i rrlTt- ti. ¦ in i» ____—— mu
179, AVENIDA RIO BRANCO, 179

SI10JH 

ilua !) ás I horoí,
.-.oh a üireeçAo do caiu
Succeísu Ineguiduccl dc

Uello Soio
MIIIK0

IIOSITA noiiiiiui l/..
>IA«UAltlTKCAÜTI_ll
IHMA-.M0IIA . . .
LltlOLUTA. . . .
i;i-.'ti-i.viii'(i;t. . .
I.UI.A lli: lll-.M'AMIA,
UtS MIM.UMM . .
I.0I.ITA lilil.i VJII'0.
01.GA DllANUIXI . .

Variada corpo da bail
sur CVH0. Suecesso pei;
OttCHUbT-ll.

DHBVK.ME.NTB ESTIl
*us represenlantes cm
America du \orto,

ixilocüiiuilnto pólos nrttslns¦etlor .lt.:.sii.\ii MlM-dtVl.M
MtiiMi, eximia linila.lor do

á IninsluTUinção
liiiiiudoi iln cantjiai ii

Iransfurinaçiiu
Couplctlüla mexicana
Dansas do carnrlor.
Cantora intoiuaeiunal.
Cmilurn criolla.
Cant.ir italo-fiance-
CüiiplcUüla lics|ianliula
Iiuullu ilaliiino

Cou|ili;llstu hespanliola
Cuiilora italiana.

cs sob ii iliroeção do proles-iTiiE-ürAuoi.iifsr/iij.ANi:
l.AS contnitadas pelos uo?-
ií. Paulo, llucnos Aires t

MERCADO BE CM1TEROB
No matadouro de Uanta Crot

Abntldoi liojoi _üa re.o», a& txireos, _ü wr4/
neiro» o 12 vitellns, 4

MuroliniiUii Cnmlltlo R. de Mello. ü> ,., *i
3 »,) DUrlüb & <•„ II r.J Ai Mendes At;,
M r.t Limo ei Filhos, Vi r„ (1 p, a 7 v,- Vm®
olico V. Uoul.iii. iiiri r„ 91 p. .- n v.j <:, «,,,?
Mineira, 15 r,\ Jnão Piineula do Atirou, .'li ri
Oliveira Irmãos & C, lut ,-., 13 p, . c, u , v.\
Ii.imIío Tavares, .1 r,. d p. b 1 v.i C, dos It.l
tallil-itas, li r.i 1'orllulio & C.., Ifi r.J Editar*
do Axevedo, 27 r.; Norborto llcriz, 5 r.j \o
l>. Ollvolra íi C„ :i2 r.j Farnondai & Miu-rf
condes, ü p.; Augusto M. da Moita, 37 ••,, •¦«
e. o 11 v.

Foram rejdtudosi H l|4 r„ ü p. o 2 c. V
Foram vendldasi 30 li- r. *
Sloclil Colidido IS, de Mello, 278 r,\ DmiíIÍ

A C„ 3211 A. Mendes & C, 40U; Lima & m
lhos, 20.S: Francisco V. Goulart, _7t; C, Sul
Mineira, ll!l; C, dos Iktnllilslns, ü; JoHo vk
mouln de Abreu, 170; Oliveira Innfios „ (;.-•IH:i; Dnslllo Tavares, _l; Castro íi C„ \j
Porllnho ei G» 63: Edgn.d du Azevedo, jí.j.-
NorberlO llcrlz, lf« Augusto M. da MoISj.
III; F. P, Oliveira & G., 160. Total, 3.«JiV.il

No entrepoato dc _, UIoko

O Irem chegou com 10 minutos d. atraio"/!
Vendidos: 517 l|4 r„ 52 p., -0 c. e Vi v" ¦<
Os preços foram os scgulutes: rezes, di

8SÕ0 a 8ÍII0; porcos, a ItJÍOOj caruelroj da
líliUO a IÇUOOj vltellos, de íGUO a fOüÜ.

^1HM
Limpador o poildor universal

h'/* _,' }.

EM 3 i"i_.

•

Conta sc por isiíãhai*cs o
rctu_r_ei.'o aí© cüiecttes

c*íictê :n zúqísi-yião moveis
em nossa casa.

Menhisin cieS-ieoestará s»p-
rep-n-âiüo de nos ier* da-

do a pr-efere.tcíett

Leandro Martins & C,
OURIVES, 39 4!-43

OUVIDOR, 93 95.
--•IB-

DK. ALCÂNTARA GOiVIES. Tuberculose
Ilodrigo Silva, 0. De :: ás r, — ttes. lelep. "OU Sul

_J___ FIEI
missas v-;>";:.-
ííesaio-ic aiiinuha ns seguintes:
Viscondessa do Cinzeiro, a., li-, nn ui..tiia

da Gloria, c íts i), na ci;reja dn i>. rcnu) .i1
de Paula; Alhos dc Azevedo, ós 9, na nieMii:i*J
U. Maria Zeliuda Crava de Mello, ás í>, \y(
inc-nia; Dr. Ataliba Piulo do. lieis, As ;) l .,,
na mesma; Anlonio Ferraro, á mesma liw;„|
Aufiuslo Watson, As !), na mesma; I). Maii.f
liosa do Animal Ferreira, As 8, na in.it.-i*;'
dc S. Joaquim; João Antônio Nunes, &%[
8 112, na do,Sacramento; Domingos I''r:oei-.-.|'
dn Silva, As Ü 1'.', na egreja do No sn S-ohoriV
dn Conceição, A rua General C.mara; .'..'oi'
Francisco Coelho (Coclhinlio), As 8, na c.rejí
do Rosário; coiidcssa Carlos Monteiro de .>...-
roí, As !), un capella do Amparo, em 'Vlrojiii*
lis; D. .loscpliina Nesrao Saldanha, As !t. ua di*
Santa Rita; Manoel Maximiano de Suuz.i C;.ss
tro, As !l, ua egrejn do Amparo, em C-o-cadu*!
ra; Joaiiuim José Lopes da Silva, As I, ua!
matriz dc. Nossa Sculicra da Luz, i ru;V
D. Anna Nery,.

ÉNTÃRROS \

Joaquim José Teixeira e seus filhos,
penhorados, agradecem n todas ns
pessoas (pie acompanharam o enterro
<lo seu idolatrado filho e irmão FR-
LISBINO JOSÉ' TEIXEIRA c ns con-
vidam para assistirem A missa de 7o

dia rpie mandam celebrar sexta-feira, 25 do
corrente, As 9 lj_ horas, na matriz dc Santa
Anna,

—'. 
____!_!_!5J!_!¦_LI, !"J!iljP!!LtS!__!!_í__*?___5|iJ555w«5__

Porque o Telegrapho não re-
cebeu uns teiegrammas para

S. Paulo
O Sr. director geral dos Tclégraplios, em

conversa com um dos nossos companheiros,
explicou o motivo por que nAo foram hontem
recebidos alguns telegrammas dum corres-
pondeiite dum jornal de S. Paulo na estação
Central dessa repartição.

—Seria absurdo que o Telegrapho limitas-
se a hora para a recepção de telegrnmmas
para aquelle Estado. Nada disso houve, dis-sc-nos S. S. Apenas, se deu o seguinte: mncorrespondente de um jornal paulista levousuas notas telegraphicas para serem transmit-tidas para IA depois das 2 horas, que nãoforam recebidas. Por que? Simplesmente por-que os jornaes matutinos paulistas autorisam
o telegrapho a receber telegrammas de seus
correspondentes nesta capital attS As 2 horas,
quando podem chegar IA a tempo dc serem
publicados, Fora dessa hora, pois, não recebe
o Telegrapho esses despachos, porque sendo
a_ taxa a cobrar IA, dentro da sua observa-
çao aqueiles jornaes não no3 pagam. E A as-sim que sc conta a historia, qne não sei porque interesse foi hoje transcripta nos " '
pedidos "do "Jornal", terminou o Sr. dirc-
dor dos Telegraphos.• _aã«_ . __,.
O MOMENTO

Projecto Mello Franco
Discute-se ainda a (fiiestâo da autonomia

do Districto Federal. Quando o partido re-cenlemenlc constituído na política do Dis-
triplo lomaa por lemma o chamado outono-
mismo, nós aqui expuzemos por que motivo
o bom senso sc rcnolta conlra esse. outono-
mismo que não encontra apoio nenhum na
Constituição.

Os mesmos argumentos que ahi esboçámos
foram os que encontrámos, com muito maior
lanjncra de. vislas c muilo maior somma de
applicncõce, na parte justificativa do proje-do Mello Franco.

A despeito da clareza dessa justificativa
continua-sc a dizel-o inconstitucional, só-
mente para mascarar com um termo cam-
panado a irritação dc se. vèr extineto um ap-
parelho de. falsos vrcstiqios clc.iloraes,

O projecto não 6 inconstitucional. A Con-
stilnição diz que O Districto Federal recc-
berú a organisação que. lhe der o Congresso
Aacional. Este è soberano na determinação
da forma política a dar a esse município es-
pecitil, sédc. dn União. Fade. dispor como en-
tender, visto que, si se tratasse dc um mu-
nwipio commum, como aqueiles de que traia
o art, 08, dizendo autônomos, não teria a
Constituição estabelecido sobre cllc a ex-
cepção dc que, por rrr sédc da União, a esla
compelia^ dar-lhe fárma e organisação.-

O projecto não pecea, pois, por inconslilu-
cional. Pecca, como assignalâmos outro dia.
por incompleto e injusto em certo* detalhes.
E seu defeito principal é o de deixar quonlna (uneções do Conselho e do prefeito a mes-
ma situação actual. quando conviria armar
o prefeito de prcrogalioas especiaes, quaes,
por exemplo, n dc velar determinadas dispo-
siçoes orçamentarias, sem prejuízo da leitotal.

_ A'ão seria máo por outro lado que a pro-jeclo tivesse artigo claro em que resolvesse
sobra a legalidade dc. aclos emanados daactual Conselho Municipal, sobre cuja lega-hdade. ainda ha duvidas, Pois que ae eslálegislando sobre o Districto Federal, bom t
que se resolvam loqo todos oi casas litiqio-
üÊlROS 

m'sc,Ue' ~ MAURÍCIO VE UE-

?—«S-Jvt»»--—-

Prensa de encadernação
Compra--" -raa, que esteja em boa* _.i„;dd,Propostas A rua do Carmo n. 15, com i Sr.iiiaz Viann»-- • - _

Miilins Nalhelro j—jMobilias a prestacõc;
'-'fc-j ALFÂNDEGA, 111

-«a-i» ¦-

A agricultura e a craição
de gado em Minas

EsfA cm organisação, no Hio, a Companhia
Agrícola e Industrial S. Francisco, sociedade
anonyma, com capital dc 500:000.?, paia dar
largo desenvolvimento á agricultura, criação de
gado e exportação de madeiras finas, nas duas
importantes fazendas jA adquiridas nus mar-
gens do Rio S. Francisco, no município dc
Jnmiaria, em Minas Geraes. A organisação Ua
referida companhia faz-se por meio da Acções
e conta com o apoio dos Srs. ministro da Agi-í-
cultura c presidente daqucllc Eslado, ei .10 se
lú no folheto de programma da C. A. I. S. Fran-
ciseo e nn curta junta ao mesmo, um o ou'...i
remettidos n A NOITE pela respectiva (.om-
missão organisadoro.

—i _3_*-i _____________

Pó die Appox LASYooi o melhor o não
mais caro!

CA)XA_2$5()ú

PRECISA-SE de um consultório medico.
Offertas a A NOITE, ao Di-. Nicoláo
Ciando.

-———. TH.—a-. .

A loRd apprehendida pela policia no roubo da
E, F. C. B. vae desapparece.ndo

~~—«
Um Inquérito

Ha tempos, que não vão muito longe, a
policia apprehendéu grande quantidade de lo-
na furtada da E. de F. Central do Brasil. Es-
sa lona foi para a arrecadação da Policia
Central.

Agora, porém, o Dr. Osório de Almeida, 2o
delegado auxiliar, que foi a autoridade que
procedeu As apprehensões, soube que a lona
desapparecia e que era autor dessa falcatrua
o ajudante encostado A arrecadação. O a.ju-
dante foi preso e está aberto inquérito a
propósito.

¦—"—— l i_go<**—» _

Dr. Dantas de Queiroz cm da tuberçulo-s_ 
pelo Pncumo-

thorax c outros inclliodos modernos do IraUmcuto. Con-
sultasdas a ;ís 11 da manhã, Itua Urug-uuvana, n. -1j.

Foram sepulí.id-, Boje» ¦
—No cemitério da Penitencia: Antônio Co-

mes de Oliveira, Hospital da Penitencia.
—O scpultamcnto dos restos mortacs ;\<i

Dr. Rncas .Marcondes Ferraz, chefe de secçãij'
do Ministério da Agricultura, foi feilo hoje,
em carneiro, na necropolc dc S. Francisco
Xavier, tendo suido o cortejo fúnebre, As l(j
horas, da rua Dr, Lins de Vasconcellos, 333,

—Foi sepultada hoje, no cemitério dc São
Jolto Oaptista, a Innocente Wilty, filha do Sr,
Jayme Barbosa.

O pequeno fere tro, dc 1" classe, saiu tü
rua N. S. dc Copacabana ti. 811.

—Effecliiou-se hoje o funeral do cr.pitill*-
ta Sr, Custodio José dos Santos Coimbra;

O enterrnníento foi feilo em carneiro, nr>
cemitério do Carmo, e o ataud*. saiu da rua
Esperança n. 23.

—Será inbumndo iiiuanhã, no cemitério de
S. Francisco Xavier, o menor Júlio, filho de
Manoel José Pereira, saindo o enterro As li)
horas, da rua Visconde dc Sapncaby n. 51,

— ¦ ¦ -njictai»' t - *

Dr. Edgar Abranles'r^^!;:.:u
pelo Piieumolhora-t — Run S. .losó ioü ás •: horas.

-*—*_-S^Çn>—* -

s§gi.@ssc_3 ma

Queixou-se hoje a A NOITE o Sr. Eucly-
des Peres do que, passageiro do trem .t.i
Central SU 8-1, tlc subúrbios, teve que pagar,
duas vezes sua passagem, para poder chegar
á "gare" da praça da Republica. E por quo
contra isto reclamasse, na estação de Lauro
Muller, dali foi mandado para a agencia da
estação Central, onde o conduetor do SU St
o aggrediu a murros, ficando com o chapéo
quebrado c com o rosto machucado. O agen-
te dn "gurc" da praça da Republica, ao co- :
nhecimento de quem o Sr. Euclydes levou
a aggressão dc que foi victima, negou-se a
providenciar sobro o easo, fazendo mais —
dizendo-lhe que o conduetor aggressor fizera
pouco.
—¦— - i..-i.., »--i-K*tfw o i n -, .-, i. ,

Tudo Fumzll
MISTURA INfil. .M

A' venda em toda a parte
Deposito CHAMARIA PARV Ouvidor, 120

-•—*-SiOt-»---*—

ESMOLAS
Uiná senhora nos entregou a quanti

para os jiobres da Irmã Paula.

Toerga-feira
mm

lÇ ItfPlflitf ii HVvIIlllil!
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A Liga do Commercio eommunica aos Srs.
sócios que o seu consultor jurídico, ür. Os-
cai- da Motta Maia, estará diariamente na sé-
se social, A rua Buenos Aires n. 1,'ili, das 11
ás 12 horas, para o fim de attendel-os.

Rio de Janeiro, 21 dc agosto dc 191G.
Antonio Camacho Filho, secretaria.

_--—-.¦¦-_¦_-._ -¦--_-.»—atig^Sa^w--»..,. -.,.„_, ,.,_,. - ,m,
_^A'-»_--Hg^l?S»iBgg__?;í£i___n |

A VERDADE NÜ'A
(HYPOCRITAS)

| é o suecesso da semana

» ** ^^ng_gs_-aaBe---asc-a--6-^ ¦ .
a—MGSNl|bM_—«

CHA' DÁNSANTE
A dircctoria convida os Srs, sócios e suas

Esmas. famílias para tomuem parte no cliA
dansnnle que terá Iogar oi sédc social, na
próxima quinta-feira, 21 do corrente mez, das
10 As 19 limas.

Ayisa-se aos Srs. sócios qu> em absoluto
nao será permittido o ingresso As pessoas
que realmente não façam parte de suas fa-
milins, e que a ell.is venham aggrOjjadas,

Secretaria do Joekey-Club, cn 21 de agos-
to dc ItHO. r-j Octavio Guimarães, secretario,

1 Dv. Telies de Menezes |Jm Clinica em geral —Bsp. moléstias das s.-n!..- i.-.s ra I
m a parles. Cons. H. Carioca ». 8, :! As fi.— r.-ic.-ii. !?|.'
m 60BC—Rosid., Av. Mem de Sá, 72, írlop.ulic. Hj
;| Chamados ;i Qualquer hora. rj!

— 1-^o.^-n 3_j—-? -— 

a ! ÍV>r. Jacaraíida não gosta
de manifestações

0> JA populnrisado Manoel Alves, vulgo "Dr<
.TaearandA", foi hoje obrigado a dar um pas-,
seio até no xadrez da delegacia do 12" ilislri-
cto. "S. S."; au stihir de sua residência,»
rua dos Inválidos, foi alvo de unia "mauifes-í
taçno" da garotada. Irritado, entrou a dis/
tribuir bcngaladas pelo"> "manifcslautcs /
sendo contido por uai guarda civil, ' e ((
prendeu.

«I ,i}(.,'.t, o Pclrolcu uue garante a tiigien foin.
QLIVBER plcta da calieoa, prodiw cabellos l-il^t
scilosos. Vidro üSOUO. Xas pcrfumaiius e j y[
suayann n, üG.

__m*¦-*»s3_psm i ii

Mais um invente
o aquecimento de foru

pelo ar couiprimu^
O engenheiro Guilherme Zettel

um interessante apparelho faca aqu
nalhas, fornos, etc,

lias

por
lio

meio dc ar

Drs.Leal Junior e Leal Neto
Especialistas <?m doenças dos olhos, ouvidos
nariz e. gargantas ConsulUa d<i 1 4a 5-..^»

mido, com o emprego da turfa naci
pó. As experiências já realisadas dera
lhor resultado, não só r.o ponto de
dustrinl, como ainda econômico, I'---
riencias vão ser repetidas na i
altas autoridade
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Virgínia Pearson
v a incomparavel prota-
gonista deste vibrante
drama de intenso amor
-Monumental trabalho

de arte em seis
partes

longas

i
Escola viva dos de-
eitos da sociedade

moderna e da
de todos os tempos

-c-o-
Mise-en-scene luxu-
osa e de acurado

gosto
Scenas arrebatado-
ras e de desempe-

.nho aprimorado
EdÈção da F0X-FIL3I
Emfini um espectaculo gran-'»"
cüuso e digno tia culta platéa do

PALA b
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AS PRIMEIRAS

•'-Uri"A TI(SoslnliO i no Ileerelo
Um bello ospecUculo o ipie limitem pro»

purcloiiiiu ao seu iiiituernso e BOJoclo pul*tter»
a componlila nacional fjuo Alexandre A/.rve-
do compotentonionlo dirige, "l.e lionlíout; sous
Ia iiiiilu", o ciigruçmlissíntii "vniulcvyie" de
1'aul Qavoiilt, quo a plutéa carioca Ja eoulii'»
elo nn original, foi a peça Inlelliflcnlcmcnle.
escolhida pelo boi. jenea "truiipe" ora uq
Ileerelo para u rénovaçÃo do sen prdgr.inuna,
Escripta pelo fostojado autor-dii ".A menina
de ehncoliile", "Bonheur muis lu nuiiu" 'le-
vcrln ler, como aconleco, aquclla verve seln-
lillaiile, o mo.imo "savolr luire" quo nqiiòl-
Ir original Indica ter o seu consagrado nulor.
E, cffcctlvamciito suecodo Isso, "A Tlçlfosl-
nho", demos o titulo da Irnducçilo do Sr,
Jofio Cordolro, com quo hontem vimos » jiejja
em portuguez, i iiuiii peca quo possue Indo*
ns elementos para agradar, Accrcscliiilonios
aqui que ella us iirhou de sobra defendidos
pela companhia Alexandre Azevedo. O des-
empunho ini magnífico. Todos os arllslas, co-
iilioccdores dos seus personagens, 'jnlerpre-
tiiinlo-ns hrilliantemonte, llcsnlleniòs aqui a
agradável impressão do Irabalho da iiclriz es-
treniite, a Sr. .Iiiililh Mello, e os prij/tM
de Brasília I.azzuro,

iiwwrim11 immiiiiiMiiMaM—mo—c—

Pelas associações
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SPOHT8
IJ pro;;ram 111 a do

Não tendo
dc iu;ii-> i; ui
Club resolveu retillsar
liiingo próximo eoin os

8-
.Tockcy-CIub para domingo
próximo

conseguido iionlem
pnreo, a directoria

a formação
do Jockcy-

i sua corrida de do-
sele pareôs seguintes,

orgnmsad
l'aren

tVAinour.
Nnidn, M

I'

is spljbado passaüo:'arn^linj' — Monte (lliristo.
Pistachio, Make-Money, Merry

l.imla, David, Triumpho,

Rêvc
Bey,

liou-•nreo Bolívia -- Palia, Duque, Muni
gí-, Espanador, Santa Rosa e flastilla.

1'aiv.i 1'V-i'i'i --'.Milhe Money. Maipu, Al-
Jiailo. Paraná. Ilellos, Monte Christo e Co-
.ldhihin.H:

Pareô UrúgüaJ' — Fidalgo, (loytaeaz, Mont
BÍanc, l.oi-il Célining, Atlas e 1'anlomas.' PnreO^Clássico' llrasil — ilouli, Mysterioso,
Euergk% ííseòpela,' Patrono, Golinlh, Inter-
view, Ditadura, Sainaritano, Triumpho c
IK-iiu-iir.

1'areo Clássico America do Sul — Arauto,
Favorito, abiil, Deloliiin,'Cruzeiro, Guayniiiú,
Fagulhii, Flecha, Zilah, lluno, Hebe, Herval,
Ilurrali:, ITortcnclo, Hclvetia e Hygéa;

Parco Chi lc — Mislella. Meiluz.i, Dionéa,
Imagc, Vesuvienne c Barcelona,

Football

Consultório Medico
(Só sc rcspoiuU n cartas assignadas r.aw

iniriacs.)
O Dr. Nicolau Ciancio, depois de um anuo

de ausência, volta a attender, por,esta secção,
s pessoas ipic cousultnm a A NOITK.

O "Consultório medico" desta folha con-
fessn-sc publicamente grato ao Dr. Dario
Pinto, que durante n ausência do nosso com-
pnnhciro, manteve a secção, emprestando-lhe
o brilho do seu talento e de seus estudos.

NOTICIAS
primeira de boje no S. JoséA

A cxcollcnlc "troupe" dc mímica o bailo,
Molasso, que está fazendo no S. .losé uma
temporada de justo e brilhante successo, vae
pôr hoje A scena uma nova peça pnra o nos-
so publico. |i' o drama em um aclo c dous
quadros, "Sonho de artista", do Sr. íl. Mo-
lasso, musica do maestro I.. von Bong, Nessa
peça, que scrâ representada na '.!" sessão, apè-
nas, farão os protagonistas os artistas Ana
Krcmscr e O. Molasso.

(Iremlo Èvolue|onls(ç
Fundou-sp o tirenilo Uvolucloolslh, lukiado

pelos operários Seriiphhii Pinto MarrítlOí,
hiilomfio Correu ou Coslo, liuelydes (lon-
raives e Muiuiel du Poiisccn Parada, o cujos
fins priiieiiiues t,ílo: tnibalhar pclu vrrdiide
Biollorall procunir driilro dns leis vlgi ules,
conqtllbtiir as oito horas de trabalho paru to»
dou as classes hiborlosiis, com< o iiiinlino dc
ri eoinprnsa osliiboloéldo; esforçar-se por ler
lliu órgão de piibllrldiiilr coilt o lilulo "tiiize-
ia lívolueloiilsln", afim lio zelar o-> Interesses
de todas us classes laboriosas! dlffiindlr n
inslriirção por todos os meios possíveis, fa»
ncndo o que estiver ao seu alriiure pnr.i (|ue
w ensino soja obrigatório uns prisões.'• A reunião foi muito concorrida, sendo iicclu-
modo o Sr. Salomão Corrêa da Cosia para
presidir os trabalhos e, convidados por este,
os Srs, Scniplilni Pinto Marques, para pri-
ineiro secretario o Amadeu Viola, pnra sc-
gtlndo,' Por proposta do primeiro secretario, foi ae-
clamada uma junta governativa provisória,
composta dos Srs. Custodio Pedroso Gulmn-
rães, Augusto de Carvalho e Amadeu Violn,

• O Orcinlo lom sede provisória á rua Dr. Na-
liueo do Freitas -n. Intl.

»—«4 r»r»—
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Terça-feira

dc assignatura
amanhã

A réclln
para

Não tendi
da operela
adiou para
assignatura,
sar hoje. Nesse espectaculo
d' onnre" o estimado aetor
do, também, a despedida

da Vilale foi iiiliada

í conseguido"Toreodõr",
amanhã a sua
que com essa

ultimar o montagem
a companhia Vitale

ultima recita de
peça devia reali-
faz a sua "serata
ítalo Ilertini, sen-
dessa festejada"troupe" italiana do Palace. A Vitale em-

barca depois de amanhã para S. Paulo. Hoje
haverá a ultima representação d.t operela"La duchossa dei Bal Tabarin",
Uma "troupe" italiana no Lyrico

Estréa depois de amanhã no Lyrico a "Iiob-
pe" italiana que eslá fazendo uma brilhante"tournée" artística com a opera do maestro
Wnlf Ferrari, "II segredo di Siiz.inna". Essa
peça, (pie obteve extraordinários Rpplausos
nas principaes platcas européas p americanas,
lem os seus papeis assim distribuídos; (,on-
dessa Siizanna, Gilberto FridowsUy; Conde
Gil, Alberto Ferrone: Santo, Ccáorc Sóntarel-
li. As representações dessa opc.i, no Lyrico,
serão precedidas di execução -'da celebre"(ioyesca". dc Henrique Granados, por uma

regida pelo' mar.-

America versus Andarahy
campo da rua Campos

de
Sal-

suas equipes, 0
Amanhã, no

les, Ircniirão, em preparo
Andarahy c o America.

d traiiiiug será entre os segundos c pri-
Imeiros leanis, respectivamente, ás M \\'í c
](i horas.

O.s cnplains destes clubs solicitam, por
iiosso intermédio, o co'mpareeimento dos jo-
gadores á hora acinta determinada.

Ps footballcrs serão instruídos militarmente,
á parte?

Sabemos que da parle da Metropolitana
Irata-sc i\e conseguir do Ministério da Guer-
l.i licença para qnc os sócios dos clubs fc-
llerados a essa associação recebam iuslru-

ãu de lira o outros exercícios militares.
mesmo quem já cogite de conseguir of-ffi

, (juc se
nas suas

ficiacs iivslruclorcs para esses elubt
comproinetterão a inslallar slands
Sedes.

O Bolafogo F. Club, ndcanlando-se. aos
seus collegns, já dirigiu nesse sentido um of-
ficio á Federação Brasileira do Tiro.

E' possível que O director da Federação
,'aiüo possa defcrll-o, pois depende, não só
do ministro tia Guerra, mas do Congresso
principalmente, licença para (pie os clubs de
¦football gosem das mesmas vantagens que
as linhas de tiro.

JOSF.' JUSTO.
._ K-«go9»~-«— •—•-

C. __ Deve suspender immediatameiile o
tratamento mercur.ial, por ter, como sabe,
esse iiiedicaineiito acção deletéria sobre o ner-
vb óptico. . _ , .

T. A. II. — Fáiídoçina liquida. O modo de
usal-a vem na instrucção que acompanha o
remédio.

S. U. — Depois de lavada a pelle, appu-
(pie esta poniada.: enxofre precipitado puro,
cnmphora puíverisadn" ácido salicylico, :iã ;1
gi-amiiia: oxydo de zinco, 2 grammas, vaseli-
im simples, 30 grammas.

!!. E. M. — E' uma (jtiestão das mais de-
lícadas. ü que se pôde dizer aqui é o seguiu-
lc : Uma viuva, casada cm segundas nupeias,
pôde dar á luz um filho parecido com o pri-
meiro marido, morto mesmo muitos annos
antes. K' o que se chama a "licreditariedade

por influencia".
Achamos (pie deve abandonar qualquer

idéa criminosa.
IV. M. — Essa "bolha", que persiste ha ein-

co mezes deve ser vista por um medico.
S. A. M. — Pode ter havido engano. Afim

de evitar duvidas, mande examinar o sangue.
P. B. T. — Talvez se trate de golta (por

exclusão...)
C. 0. IV. A. — O seu caso está longe de ser

"raro". A "irregularidade" 6, provavelmcn-
lc, devida á fraqueza geral. E agora pedimos
á senhora para informar-nos do seguinte :
Tem soffrido de rlieumnlismo ? E' impneien-
te, irrilavel, nervosa ? Dorme bem ?

M. II. J. (Minas) — Suspenda Iodos os
remédios c escreva-nos outra carta depois dc
quinze dias.

Dr. NICOLAU CIANCIO.
• »—u«frea— -*- —
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O Sr. Borba en^ excursão pelo
interior de Pernambuco

RECIFE, 22 (A .A.) — O governador do
Estado partirá hoje para o município de Ta-
raratu. sçgulllllo daqui em trem especial ulé
('i.iranliuns, onde almoçará, prosegulndo de-
pois viagem dc automóvel, até aos limites de
Pernambuco com Alagoas, pela estrada dc
rodagem inter-esladual. Regressando, visita-
rã a cidade dc Bom Conselho e oulros ponto»
do lotado, afim de conhecer os melhora meti-
tos que reclamam. Acompanharão o gover-
nador diversas pessoní., ¦ae»» 
Chamados médicos á noite

com urgência
Dr. Lacerda Guimarães

Telephone 5.933 Central

$UA 13A C0MSTITU8ÇÃO W. 6
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OU
Toda a

Cònfeccionnm-5o vestidos solire os ulliinps moilelos
jc Pari?. Itim 1'eilro Américo n. 0, '.'iisu :).

VERDADE NUA
no
"OSJEOS!"

poucas linhas
Pela policia

deiro Alberto
em Botafogo,
Fernandes, ali
Ins.

do 7o districlo foi preso o pa-
Santos, que, na rua Pol.vxena,

aggredira a ponta-pés, Paulo
residente, por questões dc con-

orcheslra de 15 professores,
lio Iloberto Soriano.
O Apollo já vae ter nova peça

Só tres dias dc espectaculos logrou obter,
no Apollo, a revista nacional, "Isso foi lcm-
po", que Cândido de Castro, Luiz Silva e
Octavio Rangel haviam confiado á honeslida-
de artística da "troupe" do Polythcama de
Lisboa. Hoje não ha espectaculo no theatro
da rua do Lavradio( para que essa compa-
nhia portugueza possa apurar os ensaios da
ultima peça que dará aqui — "Faro de po-
licia" — cuja primeira representação está
aiinuiiciada para sexta-feira vindoura.
Os scenarios do Theatro Pequeno

Umíi das cousas importantíssimas, no theá-
tro, e a scenographia. Na França, onde os
vultos eminentes da literatura dramática gb-
Sttríi de grande, popularidade, onde os come-
dianlçs são olhados com respeito, onde, cm-
fim, o thealro adquiriu, sob Iodos os seus
aspectos, grande desenvolvimento — não hn
director dc. thealro, por mnis modesto quo se-
ja, que não ligue importância capita! aos'
scenarios. E os francezes têm razão. Os sc£-
narios pintados com arte, eom luxo, si a pe-
ça o exige, contribuem pnra grande exito do',
espectaculo. E i porque pensam dessa nla-
neira que o.s directores do Thealro Pequeno
não estão olhando despesas para montarem
"Telhados de vidro", peça com que sexta-
feira estreará, no Phcnix, a nova c bem ov-
ganisada companhia que tem como princi-
pães figuras Emma de Souza, de um lado, e
Olympio Nogueira, do outro. O scenogrnpho
do Thealro Pequeno é Jayme Silva, rapaz de
incontestável talento artístico.

-—Acha-se cm Ribeirão Preto, onde está oh-
lendo successo, o companhia italiana dc oper
retas Maresca c Weiss.

—Do aetor Carlos Leal, cò-autbr da peça"No paiz do sol", ora em scena no Carlos
Gomes, recebemos geiítil cartão de [agradeci-
mentos, pelo que de justo dissemos sobre es-
se trabalho lliealral.

— O festival da actriz Palmyra Torres será
a 4 do mez vindouro, no Apollo. Será repre-
sentada a brilhante peça "Marcha nupcial".

—O illusioiiisla Iticliards eslá, áetualnien-
te trabalhando em Gunratinguctá.
"A Tiçãosinho", no Recreio

—O Sr. Vieira Cardoso lera amanhã, .'ás
Ifi 1|2 horas, na Escola Dramática Munici-
pai um outro trabalho seu, o "vnudeville"
"O' Macacão". •

—Está marcada para sexta-feira vindoura,
com o "vandeville" "O micróbio do amor", a
estréa no Palace Thealre da nova companhia
nacional de comédias, que, tem á sua frente
a actriz Emma Pola.

—Chegará por- toda esla semana | ao Rio,
de regresso de uma "tournée" pelo sul, a
companhia nacional de revistas e òperetas do
theatro S. José, desta capital, a qual tem
como director o aetor Alfredo Silva.

—Espectaculos para boje: Palace, "La du-
cbessa (lei Bal Tabarin"; Recreio, "A Tição-
sinho"; S. José, "Sonho de artista", etc.;
Republica, variado; Carlos Gomes, "No paiz
do sol".

Dous desabamentos
NA SAUDE

Dous rnoríos
E fragorosamente ruirani as paredes de um

velho casarão, desses de que ainda está cheio
óltio, o velho Rio dos tempos eolonincs, que
ainda não soffreu n acção da picareta pro-
grcssisla c demolidora. O ruido do desaba-
mento fez com que acorresse ao local toda
uma multidão, avidn; aneiosa por soecorrer
ris pobres victimas, coibidas naturalmente de
surpresa. Confusão, gritos e pouco depois o
rodar atropelanle do. Corpo dc Bombeiros c
Assistência. '"'¦Inicia-se o serviço dc salvamento, c nquel-
le gente da rua,'Ioda ella possuída de oppres-
sora emoção, acompanhava a acção dos bom-
beiros eom vivo interesse. E a lugubrc ope-
ração continuava...¦Pouco a pouco ia passando o interesse; nao
havia victimas, felizmente. Quando todos já
vc.spiravnm, um bombeiro, embora affcito a
eUpeclaculos semelhantes, não( consegue re-
priniir um grito de horror. Havia duas .victi-
mas! E para o ponto cm que elle trabalhava,
ocorreram outros, que o foram auxiliar. Den-
tro um pouco eram vistos dous cadáveres, com
o.s membros esphacclados; dous gatos!...

O commissario Américo, do 2> distrieto,
fel-os remover para a Sapucaia, emquanlo que
outras providencias eram dadas quanto ao
prédio visinho, o dc 11, 93 da rua dn Saude,
que agora mais do que nunca ameaça também
ruir, por ter sobre elle caido uma das pa-
redes do prédio li. 91, o velho pardieiro que
afinal desabou. .

As familias que moravam no n, 93 muflta-
ra.m-se, tendo a policia communicado á Pre-
feitura para serem demolidos os prédios visl-
nhos,

EM IPANEMA
Tres feridos

Costumam os operários em serviço na ave-
nida Meridional, cm Ipanema, construir bar-
rações, onde se abrigam c guardam feriumen-
tas. Hoje, um desses barracões desabou, fc-
rindo Ires delles, que ali sc adiavam: Anthc-
ro Vieira, Manoel dc Almeida e Augusto Vici-
ra Gonçalves, todos elles ligeiramente,

A, Assistência os soecorreu, sabendo do acci-
dente a policia do 30° districlo.

> htBISh ————————

Dr. Roberto FreireesJs',^1. réihoso v^l.E'
Carioca, í(i, sobrado,

O voto secrefo no Uruguay
não será implantado

. MONTEVIDE'0, 22 (A. A.) — Corre
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A dansa de
Pela famosa bailarina russa da Opera dc Parts

]&llie« Napierkowwska

m
tá

K
\
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: O FILM DE GRANDE APPARATO -
A, í^illia. cie KEei-»oclia.ci©

Edição Pathé Ftvrcs

Luxuosa e aríislica miseen-scène- Bnijiecoauel ücsímii-
pen Sn o do 'ttini íis'.•'.-; Italiana

C le
\NNIVERSAR10S

annos amanhã:
. Dr. Alcides I.intz, João Francisco
pae do Dr. Francisco de Paula San-

Fazem
Os Srs

Santiago,
liago.

—Fazem annos hoje:
Os Srs. Dr. Adolpho Bandeira, capitai Au-

gusto Ribeiro da Silva, Dr. José M. Soares
Filho, capitão Antônio da Costa Cardoso, Mllc.
Odolte Faria Piiilo, normalista: Sr. Luiz dc
Ávila Tavares, Mlle. Miretlc, filha da prof cs-
sora I). Joanun Flores.

—Faz apnos boje o Sr. Flavio José de Men-
des Corrêa, official dc justiça do W distri-
elo.

—Fizeram annos bor.!
Srs. José Pereira de

da Prefeitura'; Armando
—For motivo do seu

receberá boje muitos cumprimentos
Sra. D. Eudoxia Torres da Silveira

Melellc
Mello.
LUTO

Júnior, Paulo Soares e Adhemar de

¦u:
Araujo, furiecionarh

Paiva NciJbern.
nhuivcrsarió íiatnlicn

a Estao.
Reis, cs-

posa do Sr. coronel
secção, aposentado,
tiça.
CASAMENTOS

Eugênio Heis, director dc
do Ministério da Jus-

O Sr. José de Miranda Couto contratou ca-
samento eom Mlle. Zulmira Campos, em Cò-
tegipe, Estado de Minas.
FESTAS

como
certo que na reunião secreta, realisada pela
maioria parlamentar "colorada", ficou defi-
nitivamenlc resolvido que. não seja npprova-
d'a a implantação do voto sccrelo.

No Theatro Dramático Andarahy rcallsar-
sc-á no dia 2(i do corrente, ás 2U horas, um
ferando saráo thealral lyrico c dansante, pro-
movido por uni grupo dc associados do Club
Everest.

Constituirá por certo a maior attraccãò da
"soirée" do Everest, a sua parte dansante. na
qual vão "render homenagens a Tlierpyscbo-
rc", cm caracter de convidados da artística
festa, os dnnsariuos mundines Duque e Gnby.
f:OA'CK/l7'OS

Falleccu hontem, na cidade dc Recife, a
Exma. Sra. I). líniilia Tavares, esposa do Dr.
Adelmnr Tavares, 5" adjunto dos promotores
C curador de orpbãos interino.

—Teve grande concorrência o enterro da
Exma, Sra. I). Amélia Josephiiia Campos dc
Aguiar, sepultada hontem, ú tarde, no cerni-
lerio da Ordem do Carmo.

A cxlincta era viuva c irmã do Sr. Eduar-
do Maria Campos, guarda-livros, e lia das
Exmas, Sras. 1)1). Amélia Campos Motta. cs-
jiosa do Sr, Henrique Gomes Moita; Mary
Campos Esplnola de Castro, esposa do Sr. Dr.
Francisco Espinoln de Castro: Leonor M-.m-
leiro da Silva, esposa do Dr. Francisco Mon-
loiro da Silva: Carmilo Campos Brandão, es-
posa do Sr. Dr, Júlio Ribeiro Brandão, c Ma-
gdalenn Campos de Souza Reis, esposa do Sr.
Miguel de Souza Reis.

Era lambem a cxlincta senhora cunhada da
Exma. Sra. D. Maria do Carmo Palha Cam-
pO.'i. Miiilas foram as coroas e flores deposi-
laiiás sobre o-.r£.';';ÍVO.

A fiuadft èra roía senhor; "nuito relaciona-
da ua nossa sociedade, causando o sei; -;.\'!.';sa-
mento profunda, consternação.

A pianista patrícia Sra. D. Anlonietta
Miller realisará no dia 2S do corrente,
horas, um concerto no theatro Munlcip;
CHA' DANSANTE

I udge
ás 21

O Joclicy-Club abre depois de amanhã, o?
elegantes salões para um chá dansante,seus

offerccido aos seus assou a
familias.
CONFERÊNCIAS

dos e suas Exmas,

Amanhã, c cm sessão ordinária, do Institu-
to Polylecbnico Brasileiro, dissertará d sócio
clfeclivo do mesmo Instiluto, Sr. Dr. Fran-
cisco Bhering, sobrç "A carta inlcrnacion.,1 do
mundo c a Constituição brasileira".

A sessão terá logar ás 20 horas.
—O inspector escolar Sr. Mendes Vi, una,

não lendo podido cm sua ultima palcstn, Ira-
tar da parte pratica do ensino das noções dc
rualbemalica e de sciencias physico-n-ituraes'na escola primaria, realisará na próxima qilin-
tá-feira, ás 10 F'2 horas, «-na Bibliotheca Na-
cional, min palclrá supplemcnt ir sobre \i re-
ferido assumpto.
MISSAS

Por alma do Dr. Ataliba Pinto dos Reis,
mandam resar amanhã, ás 9 1J2 horas, nn al-
tr.r-mór da egreja de S. Francisco de Paula,
missa de. 7" dia, os amigos, còllcgas e compa-
nheiros dc escriptorio do finado, Drs. G. G,
Seabra Júnior, Silveira Serpa, Pires Júnior,
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O mais importante dc Caxambtí e nm
dos maiores hotéis brasileiros. Diárias ~^>
e 8$. —. Proprietário: Dr. João Ribeiro,
medico.—Caxambii — Minas.

—-4M»

QUEM PERDEU ?
O Sr. Miguel Gonçalves Ribeiro Irouxc-nos

duas chaves, que encontrou sabbado passado
na Avenida Rio BruucO.

ELECTR3CO
Lâmpadas econômicas de 5 ;i 5o \(

IllRAS COM

Ias
lí»lo().

1'1-HltOS Dl? HNC0MMA
INTEHItUPTOIl

hei

A SOSOOO
flua da QuitiMiiln n. iã. Telepli. Central 1.150

Companhia Nacionalil de Eleclricidade

Sra. Juaniía de Frezía
capita! argentina

na

BUENOS AIRES, 22 (A. A.) — Chegou a
esla capital a actriz do thealro ''Vandeville",
de Paris, Sra. Juaniln de Frc/ia, que veio
á America do Sul, afim de rçalisar uma sé-
rie dc conferências, em beneficio dos sol-
dados francezes reformados numero dous.

—mC2<S.PVj*—

(-19) FOLHETIM
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Emocionante romance da actua-
® lidade, de Gasíon Leroux ® If PARTE

-se©-

1+1
François viu Rosenheim parar, montando

'guarda, emquanlo que Feind internava-se ca-
da vez mais na malta. Feind vinha justamen-
to para onde eslava Franoçis. Si desse mais
¦vinlc passos, passar-lhe-ia por cima do corpo.

François, entretanto, não ousava arriscar o
ahlnlipo movimento. Pensava: "Si cllc vier
até cá simularei um somno profundo, mas
ficará assim de sobreaviso c dc nada valera
io meu fingimento..."

Subitamente, Feind dclevc-sc junto dc uma
faia, na qual havia, mais ou menos, a dupla

uma folha dc zinco.
qual

íillura de um homem
E virou-sc liara Rosenheim.

: —• Ninguenr? indagou.
r- Ningucin! respondeu o oulro.
Então, Feind subiu na bifurcação formada

por dous galhos dc uma arvore morta, de
onde conseguiu com a máxima facilidade at-
íiiigir a chapa dc zinco da qual tirou os pre-
gos; em seguida, abriu-a como o faria á uma
jiortasinha. .

Ficou assim á vista uma cavidade na qual
jncttcu um grande maço dc envcloppcs; cm
.seguida, tornou a fechar a pequena poria,
desceu, dando as costas a arvore da chapa
tle zinco. .

— Ah! pensou François, acabo de descobrir
ji caixa das cuiasI

Rosenheim approximára-Sft de Feind.
Fstás mais socegado, agora?.,.
Com certeza, meu velho, respondeu o

outro. A gcnle lá sabe! Prefiro estar livre
daquellc encargo!... A pequena pôde contar
que viu-me ha pouco tia cozinhai... Emfim,
assim tenho fé de que não surgirá qualquer
complicação c que Sliebcr os receberá boje
á noite... Eu vou tomar calmamente o trem
em Nancy cum as minhas bagagens, e si me
interrogam ua fronteira... como dizem os
"Wclches": "Nada sei, nada vi, arran-

O lorencnse roubou o tbesouro nella con-
tido, fechou novamente a tampa de zinco c
foi outra vez deitar-se na sua moita.

A importância dos envcloppcs da adminis-
tração, o scllo que os fechava, os sobresen-
ptos que leu, tudo lhe fazia comprehender que
o acaso acabava de proporcionar-lhe a oppor-
Umidade da praticar um acto dc grandes con-
seqüências. François conhecia o expeditor
daquellc estranho e excepcional corrçio;
pecava conhecer-lhe agora ó estafeta, e
expectativa de o ver surgir, num tronco
arvore, talhou, com a sua inseparável

es-
ha
de

faca

jem-se
deixar a tua "baratinha", emVae

Nancy?
Sim, Barnef precisa do carro!

—Como serei informado de que ludo cor-
reu liem? .

Tclephonarei, assim que chegar cm Avn-
court 1 Não saes esla noite de casa?,..

Não! "Ha reunião dc salchicbas." Stic-
ber deve lelcplionar para o Cavallo Branco,
ás dez horas.

E afasta ram-sc, François viu-os tomar o
carro que deu meia volta c desapareceu para
as bandas do Cavallo Branco.

Então, com infinitas precaírtes, levan-
tou-se e, por sua vez, foi abrir l> caixa das
cartas.

dc homem do campo, um solido cacete.

Quanlo tempo o iria cllc esperar? Não muito
certamente, pois que Feind dissera que a sua
correspondência seria "entregue" nessa mes-
ma noite, em Avricourt, em mãos dc um certo
Stiebei».

Anoiteceu. François esperava ainda.
Subitamente, cllc ouviu o ulular de uma

coruja.
Era sinistro; não que òlpio de uma ave no-

eturna fosse susceptível dc impressionar üm
homem da tempera de François que vivera os
tres quartos de sua existência Cm perfeita
communbão com a natureza, esse grito, po-
rém, era "humano". Era impossível illudir
o guarda*.

Não tardou a que um oulro piar, da mesma
natureza, respondesse ao primeiro, e Fran-
çois não esperou nem cinco minutos para vêr
chegar, dous vultos, dirigindo-se um para o
oulro, na vereda estreita que elle próprio
percorrera de byciclcta.

Esses doils vultos cruzaram-se e detlve-
ram-sc no ponto cm que elle eslava, isto c, a
alguns metro!, da arvore da placa de zinco._

A matta estava tão eseufa, que François não
pôde a principio distinguir quem seriam es-
ses vultos; mas, estes Sè tendo internado pela
matta c vindo quasi roçal-o, reconhcceU-os
immcdiatamcnte.

Um delles era O tio Fouare, pastor da
Ccrca-Santa, uma quinta na orla da floresta
dc Cliampcnoux, um homemzinlio que vivia
como um selvagem, não falindo com pessoa
alguma, não respondendo aos transeuntesíj
todos jiilgav.am-n'0 meio cmbrulecido pela
solidão, o que não o impoáia de servir mm

fidelidade aos seus patrões, havia quinze
annos.

O outro era Mathieu, o mascate; cm todas
as estradas do Woevrc c da Lorena, Mathieu
era muito conhecido pelos camponcos, aos
qiíaes vendia utensílios caseiros c objectos
os mais vulgares dc armarinho. Por oceasião
dás festas, cllc apresentava-se sempre com a
sua mulher, uma gorducha que sc chamava
Lu Chique, que não se arredava do assento
do carro cm cujas taboas moveis ficavam
expostas as mercadorias, agitando vassouras
e espanadores, por entre o barulho inaeredi-
tavcl que fazia a sua quinquilharia,

François viu que Mathieu trazia uma bicy-
entregou-lhe papeis,
algumas explicações
um movimento de

durante o dia entre

clcla. O pastor Fouare
depois de lhe ter dado
muito detalhadas sobre
tropas, que se rcalisára
Erbevillcr c Arraeourt.

Era a primeira vez que François ouvia o
lio Fouare. Verificou assim que o velho pas-
tor não linha a língua tão paralisada, quanto
o affirmava a legenda.

—Onde estás hoje? respondeu 0 pastor.
Mathieu respondeu:

O carro fica cm Reméreville dous dias
mais, até depois de amanhã, á tarde... Si
tiveres necessidade de ir alé lá, encontraras
minha mulher... Eu não tenho tempo a per-
der, adeus! O auto dc Avricourt não espera!...

Adeus!...
Mathieu virou a cobeça:

Para onde vaes, por esse caminho?...
A' hospedaria do Cavallo-Brauco, re-

spondeu o tio Fouare... esta noite, "ha re-
união de salchicbas!"

Òs dous homens separaram-se, seguindo
pelo caminho antes percorrido, desappare-
cendo rapidamente nas trevas.

François continuava a não se mover. Fora
bem inspirado, porque o mascate voltwa,
cercando-se de infinitas, precauções. Julgan-
do-se só, então, encaminhou-se para a faia
ila chapa, slibiu na forquilha e abriu a caixa
de cartas,

Manifestou snrpreza nada ahi encontrando;
tornou a fechar a caixa, pareceu hesitar al-
guns scgundps sobre á decisão a tomar, dect-
dlndo-sé depois": "Tniild peor. pronunciou
èllè oiíl voz alta, aió posso esperar."

um
pe-
vi-
ar-

an-
ou-

E dcsapparcccu por sua vez.
François não foi no seu encalço. Acudira-

lhe uma idéa. Ergueu uma pedra que estava
próximo e metteu os envcloppcs nesse escon-
derijo natural, que. soube lúnda dissimular
com o máximo cuidado. A pequena distan-
cia, occullou cgualmcnte a sua bicyclela por
entre uma moita, na malta; cm seguida, diri-
giu-sc pelo bosque á hospedaria do Cavallo-
Branco.

Elle. caminhava com a máxima precaução,
procurando desvendar o myslcrio das trevas,
á espreita.

Parecia-lhe que cada arvore occultava
espião, que ludo que via vagamente na
numbra e que o inquietava nessa noite de
gilia na fronteira, era uma ameaça, uma
madilha para sua pátria!...

Tudo o que presenlira durante annos e
nos a seguir, acabara de presenciai', dc
vil-o, de tocal-o.

Uma Ínfima parle da immensa leia dc ara-
nha tecida pelo inimigo próximo lhe havia
sido revelada. E não precisava ser muito ali-
lado para adivinhar o resto. Meu Deus! as
cousas oceorrinm como cm 1870! Tinham co-
Ihido lão bom resultado na primeira vez!...
Por que sc haviam de constranger?... Um
mascate... um velho pastor... typos classl-
cos!... Um encontro marcado em plena mat-
ta... Unia caixa de cartas na cavidade de
uma arvore!... Sim, mas, desta vez a cousa
parecia, com a breca, perfeitamente organi-
sacia!... Os progressos da seiencia, a bicy-
clcta, o auto, "o auto de Avricourt"... Que
administração occultal... um serviço dc cor-
rcios e telephone especial para a Aliemanha,
cm lodo o território, com os seus emprega-
dos, os seus sub-ngentes, chefes c*a sua dis-
ciplina!

François estremeceu: "Mas, meu Deus, meu
Deus!" disse elle entre dentes, estamos cm
bons lençócs, si entrarmos cm guerra! "Elle,

que a desejava, sem nella acreditar, acredi-
tou-a possível, desta vez, sem desejal-a,

XVI

A HOSPEDARIA DO CAV.U.I.O-BRANCO

A hospedaria dai "Cavallo Branco" er-
guia-se aa encruzilhada das ftstradus que ll-l!

Visitem o ?àú\s des Fruits
casa especial e única no

gênero para
LUNCH DE FRUTAS

o lunch cia moda
157, AVKN1PA HIO BKANOO' 157
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gani a floresta de. Champenox ao bosque
Saint-.lcan.

François chegou á hospedaria pelos fundos,
pulando a cerca sem ser visto, em uma ocea-
sião cm que a lua quiz fazer-se sua cúmplice,
por uns segundos.

Por esse cercado, o lorencnse foi até o pa-
tco, ladeado nelas cocheiras c garage, sem
ler' qualquer' cnconlro importuno. Antes de
entrar no palco, atirou fora o seu cacete.
François não queria trazer armas conisigo.

Elle observara que Tobias — o empregada
de Rosenheim — eslava de vigia junto da
poria do armazcm, que dava para a estrada.

Sentado numa cadeira que fazia balouçar,
fumando o seu cachimbo, Tobias parecia um
rapaz trabalhador, que descansa ao ar fresco
da noite, das labores do dia, antes da cci.i e
de se ir deitar.

[ntçrpc.llndo pelos carroceiros que csUvam
no armazém, servidos pela corpulenta Thasié,
nem siquer virava a cabeça para responder-
lhes. Era tini sonso da espécie do tio Fouare,
ao qual ia levar freqüentemente a sua garrafa
de sclmnps. Tobias não era cego, mas, era
zarolho, c essa enfermidade nflo lhe dava um
aspecto agradável. As creanças de Brélilly-
la-Còte, quando elle passava, zombavam delle,
fechando uni olho. Elle cerrava os punhos' e
rosnava entre os seus dentes de má qualidade,
cousas que só elle comprchcndiá,

Com a corpulenta TliaSle, que fazia lodo o
serviço no interior da hospedaria, assim era
constituído o reduzido pessoal doméstico dos
Rosenheim.

A senhora Rosenheim occupavn-se. da cozi-
nha. Era uma gorduchinha sentimental, com
cabellos louros muito esbranquiçados c olhos
de um azul desbotado. Não havia ninguém
capaz, como cila. de cantar uma canção terna
e preparar um "schnilzel holsteiu" (postal
superpostas de carne cercada dc ovos, legu»
mes c gelca), prato constituindo uma verda»
deira refeição, com yuc sc regalava, quando
se offereeia a opportunidade, Billard, cogito»
minado Corbillard, bedel-nicirinho, coyciro,
o freguez mais sério da casa hospitaleira _c

pagava em mexericos c cm enredos, poisque
que estava a par
£ião.

de Iodas as historias dn rc
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A CULTURA PHYSICA
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Com nau li ia Nacional
dc Seguros dc vida

A mal» poderosa Com-
panhla Sul-Amorlcana

ac<üa
Fundada cm 1895

9"
.DENTES ARTIFICIAES
;'r acaapg Novo Systema ====—
ÜR. SA» REGO

láSPÈCIÁLÍS-TA
Pronuncia clara e perfçltjj das palavras. Mastigação cgu.il ú

dos dentes naturais. ScgürançA :t toda a prova.
Conimodidadc absoluta

Rua do Carmo 71-Canto da Rua Ouvidor

Íc 
pata intUSUgOIll.'os a domicilio. Ie'.

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

reduzidos qualquer qunnti-
dade de inoveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo 11. 7, Casa Pro-
grosso.

Stsdt Munchen
Praça Tiradentes n. 1

Telephone 665 Central
110.11.:

Cabrito .\ssado.
AMANII.i :

Patinhas de carneiro.
Cozido especial,
Peru á brasileira.
Restaurant ao ar livre no

ti rraço.
Salas c gabinetes.
Ostras frescas a toda hora.
Preços populares

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
»" ¦¦¦•"»¦¦'¦ GIORELLI&C Armazém :

11. Lavradio 18-20
Tel. 3750 C.

'k''••.'(!-
Importadores de gêneros italianos .'

>1W/V' I.V

Especialidade cm vinhos: Barbem, Ncbiolo, Grignolino c
Cupri branco. Vinho Chi nli em cai.wi, diversas marcas

CASA ALBERTO
MME. PEREIRA

Alelie.' de modas c confecções, clia-
pèos i.iir.i senhoras, scuhorilns e meni-
lias, grande variedade em fôrmas; litos
É pliiniiis.

Costumes tailleur, robes, inanteaux,
saias, liluzas, matiiiócs, pei|?noirs, If 11—
perio muito fina, lodo aitigo cilraiiReiiu
Exeeutani-se com perfeição o elegância en-
xovaes para casamentos e quaesquer toi-
IctUs pelos nlliino^ figuiinos.
Roa Sele dc Setembro n.-193. Teiepliono

•i.287 Central

Variado soitimento dc massas alimenticias fabricadas por
systemas os mais modernos c aperfeiçoados.

Talharins com ovos frescos ás quintas.-feiras, sabbados e
domingos, no armazém á rua Lavradio 18 c 20. Telephone
3.756 Central.

Massinhas glutinadas com ovos, em caixinhas dc diversos
tamanhos, recommcndaveis como oprimo alimento das cre-
ancas e convalescentes.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM CATALOGO

Sabbado, 26 do corrente
A's 3 horas ija tarde

V • 309 — ,|8- .,.,.,:.

50.000 000
Por áíOOO, em quintos

Üs pedido? de billit|vs «Io i;ilc-
rior devem, sct nttómjifliiliado*, «le
innjs 600 réis pnrn p i)9rte do Cop-
leio e dirigidos aos nKenios geíneaNilüarellj ii C., run «Io Ouvidor
n. Ul, (.'iii.Mi d. 817. Tclog. LUS-
VEL e na ousa F. Guimarães, Ho-
snrlo, 71, os(|tiinn do heeo dns Cnn-
ccllns, caixa do Correio n, l,'2i,).

Hmitle ppolices com
IsençAo de prêmios

cm caso dc invitlidcz

lios
Offcrecea ^arauliu de

titulOaS e immoveis
r avaliados cm

40 miVcontos
invino

M
8*1

Tr.7. veslidors por qualquer Rgurino, com
toda a perl'eii;ão e rapidez, preços liara-
tiFsimos, rüa Gonçalves Hias n. I!7, so-
lindo, entrada pel,i Joalheria Valentim,
felcplioiíe n.Oyi Central.

mpra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

co.11 01. sem nc.l.as, de qualquer vulor e
cautelas do o.Monle do Íjoccoito»; paga-se
Lem, iíi. rua Conçalves Dias 11, 37.

anieria Valentim
Teiepliono 01)4 Central

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive lail-
leur, em poucas lições.

Tamlicm corta mui.les sob medida e
podem >cr em fazendas, alinhavados e
BWados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
^nie, Nunes de Abreu

Hua Uruguayana MO r andar
TEL. 3.573 N011TÉ

Perolina Esmalte- ^
preparado nue adquiro c conserva a bel-
íczii da pelle, approVado pelo Instituto dc
Belleza, dc Paris, premiado na Kxposição
<a« Milano. Preço IJÇÜÜO. PO' Dlí AI1R0Z
PEIIOLINA, suave e cmhcllozadoi. Preço
4^.000. Kxijani e.slcs pieparados, á venda
em todas as perfu/iiariiis e no deposito
deste o de outros preparados, á rua Sete.
de Setembro n. i!0(J, sobrado.

Vende-se na Garrafa G
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BOM FUMADOR
PAPEL DE 61

ndG quer mais fumar outro
.' ' Ul.,. ífl

FUMADORES, Exijam em Iodas as laba

o que 0 ,:
dê BRAUNSTEIN íréres. - PARIS

rormedoiei do Eaiaúo rraacez e dai
prlDiuius laDrici! trailisirai

para PAPEL «!e CIGARROS
cm Re3mas ç Bobinas

Fora dc Concurso : 
'¦ ?

Londres 1908 >r Tnrln 1011

bacariaso *»'S"^9

[Jvilüj^^iflv«pKn^,j»i. .• •.

mm !Hi
fQjELWfà fl affl Emeslò Souza

> Roaqaldãd, Aslbâa,
Tahjsrcalwe mmiu.
Jtre ii spíeille c prcÉ a
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TINTURÀRIA RIO BRANCO
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

2S - Avenida Mem ü® Ei » 31
Atteride «lc prompio aos chamados pelo TELKIMIONE
N. 4.934—Central — para buscar a roupa — GRÁTIS —
e entregar a domicilio, depois dc pago o trabalhq. Limpa
a seceo e passa, em um dia o terno por 3S?ooy; lava çlii-
micamente por Ssooo ; tinge com perfeição. Faz concertos

ESPECIALIDADE EM TRABALHOS — EM ROUPAS DE SENHORAS

EXTERNATO MAURELL
FUNDAÚu EM 1906-

Director e proprietário: — DR- OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diurnas e nooturuas

CURSOS DC PREPARATÓRIOS r. CURSOS INTERMEDIÁRIO
M.t „ E PRIMÁRIO

. •':¦">? '¦¦

DB

S. PAULO
(j«rwi»"« pelo «overiio ifq

ÚAtiiilü •*—•*

ScxIíi-feira, 25 ilo corrertfe

Por 3>(Joo
Bilhetes a venda cm <¦ i.i; ai

casas lotericas.

CORPO DOCENTE
Dr. JOAoniniIlliO, lo.iiodo Co.lojglo Pedro II, porliigiion. Dr. AíUliim IIHUI",

lonle do Colloglo Pedro ll, iiiutliéniílliçti. pr. GASTAÓ Iludi, loiite dn Colloglu
Pedro II, AunCaMo lililorla unlverinl. Ot. MBND.HS DE Aiill.Mi, lonlo do Collegio
Pedro II, littiin. Dr. JOSIV MASlHANiiiin i, ni<din. Bscistdri o dn 1'nciildmlo ilo
Medicino, 1'raiii'oz. Dr. MaNORI. PKItlllllA l)A CUNHA, conhoeido proroMor, physicno chi.nica. Professor GUlDO .MU.N'1'Oll'liv, ila Universldndo da Poniisylviuiln, goo-
griiphln o inglez. OSWALDO DOAVE.NTÜIIA, incdiio o director do Externato,
matliomallca o historia natural.

Rua Sete de Setembro, 170

Unhas brilhantes
(.'om o uso constante do Ünliglino, ns

unhais iidquirci.il Ul.l limjp Iirill o o ei-
celieiito cor rosiidn, «ue i.fto ij(jsn ipurcco,
.iii|ila mesmo dcúois do mvi\r í.s mãos
diversas vezes. Uiri viilro| l$ÍÍ0O. fié-
raelte-íe pelo Corieio por 'JílJOO. Ma
i\' (ianala Grande,» rua Urügnoyafin
n. Cli.

f.RANADO 4. C„ 1<> <ie Marco. 14

Piníisra de cabeílos
_ MMK. OLIVEIRA tinge cabeílos par-liculnrjneiitb, só a senhoras, co.ii llemié.

Aclualliicnto garaiiló a maior perfejci.0no sen trabalho, Duração; qualro mcziis.
Complcjamciilo inoffensivo. Preparados
rcccjjiilòs da Europa pelos ullunos vn-
pores.

Avenida Gomes Freire i). 108, sobrado.
Tolcphònô n. 5.800—Central,

CAMPESTRE
RUA VOS OTjritVÈS 37

Tçleph. 3.606 Norte
Amanhã ao almoço 1

Colossal feijoacty.
Rabada com cafürú.

Ao jantar :
Peru á brasileira.
Além dos pratos do dia o

«mem.,» e variadissimó.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas!,.

Preços cio costume

•k^i7^^$^â^m^$it; DENTRO 2fe!Ri<f V

rarule

Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' -

r- Teieph. 5.324

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
..-*K>" DEPOSITO GERAL
Rua Tlieophilo Otíonl n. 34

,.,. Teiepliono Norte 355

iiü i [egÉillü
O Cabaret Restaurant do

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

Grande sortimento de produetos ehímicos o especialidades
pharmaceulicas, importação diroctu dos melhores fabricantes da
Europa e Aii.erica.

Cnpricl.oso sorvi.;o do plinrmacia e laboratório por pessoalliahililado, sob a direcção do pliarmaceulico CándjdS Gabriel.

I ' Ml ,'..:

Chapéos dc sol e bengalas
1 mais variado sortimento encon li a-•• na CASA BARUOSA, praça Tira-
leites n. 6, junto á Camisaria Pro-
gresso.

N. B. — Nesta casa cobrem -se¦liapcos o fazem-se concertos com
rapidez c perfeição.

Gran bar e rotissérie
PRÓGRESSE

'M, Largo S. Francisco ijc Paula, II
Teiepliono :1.81i-.\orlô

0 ...ais confortável salão. —• Cozinha
primorosa.

MENU
Amanhã ao almoço;

MnydniiaisQ de lagosta.
Caldo vc.de ao 1'rogresse,
Angu & bahiana.
Feijoiidu familiar,

.\n juntar:
Cabrito com arVc? á valenclqna,
Paio á carioca.
Tagliarinc suutó ao jambon.Ostras, legumes paulistas.

Caprichosa
garrafeifa

ABAIXO AS INJECÇOES I

Com o «606» c«914> gaslacs um dinliciruo p
e não .ienes curados. As injeções «lc mercúrio Et
vos debililain. B

CT*. *

CM de caca^
O MAIS DELICIOSO

Deposito:
ííonoral Câmara V4H

Hotel Mello
lim Lambary

ruforninçôes: na Cisii Viuva V
llcniy, iii.t Gonçalves Dia.
n. 40,

Mobiliário completo
Familia dó tratamento, estrangeira,

((ue sq rolira, vehdj, parcelladamentc ou
ein conjunto', o mobiliário completo de
silo, casa, desde Ircns de cozinha até os
tapetes da sala: os moveis sf.o iodos
coinplelanieii.o novos. Ver e tratar na
ruu do Rezcndo 101, das 10 ás 10.

HOTEL AVENIDA
O mnior e mais importante doBrasil. Occupando a melhor si-tuaeão da
Avenida Riç Branco

Servido por çlevadoros eleçtrláos.Freqüência nnnunl dç ÇO.OOQ çuen-
i?.ennA)iar,a comPlela. a Partir de

End. Telcg. -r ^VENIDA-
ÍIIÓ tík JANÉIllO

DINHEIRO
Empresta-so sobro joins, roupas, fa-
zendas, metacs e Uiito ipie reprcse.í-

le valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TElGPHOríE 1.972 NORTE

(Aberto das 7 horas da
manhã ás 7 da noite)

J-TiBERAL & C.

>EN£RGIL, remédio vegetal,
que cura realmente a syphílõs

A' venda nas drogarias : .J. M. PACHF.CO,
GRANADO St C, ARAÚJO FREITAS & C,
e Iodas as boas pharmacias.

20vr^Rsi velha
Compra-.se c paga-se

bem. Rua Marechal
Floriano Peixoto
ti. 40.

CAPE' SANTA RITA

^^^^^^Sr <£ *<?! ^fettlS-P^â/

Dentista
A. Lopes Ribnro, cirurgião deulis<

In pela 1'nculilnde do MciIL-iim do llií
do Janeiro, üjiii lonipi pratica. Ti.io.i,
llios Riininlidos. Coiisulias diariamei.to.
Consultório, ruu du Quiluiidii ... \H.

J.RUA DO ACÍtE IN. 8!
TELEPHONE 1.404 NORTE

c RÜA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

om Bssn
adquirida ou bereditaria em iodas as
irianifostações. Itlicuinatisino, Itao-
nin?, Ulceras, Tumores, Dores museu-'ares o ósseas, Dores de cabeça no-
cturnas, cio. e Iodas doenças rcsul-
tantos de impurezas do sangue,
curam-se infulliveimeiito com o

Único quo com um sú líasco faz desnpparecer qualquer ninnifcslaciio. Uma
colher após as refeições. Em todas as pharmacias.

wmmtsmmm
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MARCA

PREÇOS MODICO|i
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco^^^^^^

W REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1' desta capilal

Autos dc luxo para casamentos e passeios
= ESCRIPTORIO í =3

Av. Rio Branco, 161-Tel. 474 central
GARAGE E OFFICINAS:

Rua Relação, 16 c 18-Tel. 2464 central
RIO DE JANEIRO

Cíurso úe preparatórios
Mensalidiicle 2.3$000

Diurno enoetunio. Profes-
sores do Pedro (ti —Matéria
avulsa io$ooo. Rua Sete de
Setembro n. 101, 1' andar-

FOOTBALL,

Rfieumatisnío.sypíiilis c impurezas
DO SÁ^GUE-Cura segura o efficaz
pelo afamado Roh de Suriima Salsado
de Alfredo de Carvalho—Milhares de
attcstiulos—A' vciulà. nas boas phar-
macias e drogarias do Rio edos Es-
irados—Deposito: Alfredo de Carvalho

.i C- Primeiro lio Março n. Io

E PERTENCES

Basket-ball,Lawn-Ten=
nis e todos¦* os

demais sporís

A FIDALGA
Restaurant ondoso rciiucin ns iiieiliO•

ics familias. Rigorosa escollin 1'w'ia dia-
riainenlc, om cai nos, caças c legumes.
Vinhos imporli.eão da marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. JOSB',81 - Telep. 4.513 C,

A "Tendíníla dos Alliados'
— ANTIGA Dlí LISBOA
Recentemente reorganisada

sob a direcção tio provecto
"Belga" Ignacio Van Geem.

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

conde de Maranguape n. 17.

I

Guarda Fiel!!!
Quem precisar um superior COFRE para

Siiardár seus documentos e valores con-
Ira roubo e lo^o deve "dirigir-se ao de-
posito dos COFIiliS AMERICANOS, onde
encontrará grande stueli, novos o usados,
iiiicioiuies e estrangeiros, dos melhores
fabricantes ede diversos tamanhos, dc
t00$000 para cima.

NA AA ICANA
encontrará V. Ex. a melhor collecçâo de artigos de verão!

Uruguayana, 60—fcl. 2.128 C.

Roupas brancas, matinées, saias finas, meias em
todas as qualidades — Sedas com 100 c/m largo,
todas as cores, a 9Í500, fiíós, fitas bolsas, rendas

filias, golas, etc, cortes para vestidos, em filo branco !

Mos de cimenta nio
I para canalisaçãc de águas

VELLOa\, MOlíELLI & OOMP,
Praia do Caju 11, 68. — Telep. Villa 109.

Fabrica de vigas ocas de cimento ar-
mudo, vergas, lageolas para divisões,
tíiiiis leves o econômicas dc que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madres massiças o postes paracercas.

Vendem-se
as a preços biu-atissiinos :run Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim

Rua Camerino n. 104

Curso de corte
Senhora íranceza, diplomada pela
Academia de Paris, garante ensinar
pelo processo ali administrado, em
doze lições, a .orlar por qualquer ti-
gurino e a confeccionar colletes c

chapéos
Corta o alinhava qlliilquor vestido ou

(itailleuro por preços módicos
Av. Rio Dranco I03, 2» andar-Tel.

3.383 N.

Penslo Brasileira

A elegante bombonniòre da rua Cliilc,31
Cum este programma :

Cabnrclièrc a elegante

'C
US SALAMASQUIXASjCelcbrcs dansa-

tinas.
A FOLLETINA, canlanle italiana.
GABY DE KERI.00, apacheltc.
JiSTIIER CASTII.1.0, hespanhola.
LA PORTOA, crcolln.
SUZA.N.VE MÜÜÜET, diseuse,

Orchestra do immenso professor BRUNO
VAHChR.

,1; Todos ao MOZART.

THEATRO APOLLO
Telephone n. P!M

^!^i^^^^«^aaièsismsK3mBassmsFfassisx

HOJE
nao ha espectaculo para so ensaiar a

nova c ultima peça, que a compa-
nliia representa antes do sua partida

paia Porlugul
A PREÇOS POPULARES

Uma verdadeira fabrica de gargalhadas
wa&x:cj*x.-T'.tT7ZKV?f-2e-,ire7y\'?l. | tju gafOg BBSmS lfF\"1

r»ÍE*.'i~7.'jç,|g UM!¦¦¦¦ ""f |TT11WH.JM1D

que sobe á scena na próxima"

Sexta-feira, 25
PREÇOS POR SESSÕES

Camarotes de i". I0$08? ; cadeiras á>;-
tinetas, até á letra , J3$CÜ!); cadeinrade
I», 2«000; cadeiras d«E«í, 1$000; f;-
rui, $500.

Í--

Reformada para familias e
cavalheiros de tratamento, a 20
minutos do centro, bondes a
toda hora. Rua Haddock Lobo

Central I n
jggHBaBmgóaaBBpaBBfi

I2j.

Jfl
Recebem-se pedidos

e eiiconiinendas des-
tas aíamadas cervejas
no Deposito á rua Ria-
chuelo n. 92, (Empre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telephone 2361 €.

. oenfiores
Em 24 dc Agosto de 1916

h. mwmim &.c.
Henry & Armando suecessores

cnsAFUHQnnnEMia67

tí - É Luiz de Camões kl
raiem leilão dos penhores

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

Manic.ura o massagens manuacs e
clectricns por professor diplomado che-
gado da Europa, Rua São J<im: n, 'JD, í»
andar. Teiepliono í.UHN (.entrai.

apeís pintados
Moderna collecçâo desde à>400

a peça e guarnição desde 2$ooo.
Só na conhecida Casa Bran-

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

CLU3 DOS BQHEIVÍlÕsr
RUA DO PASSEIO, 51

RESTAURANT E CABARET

BENZ01N
Para o embellezamcnlo do rosto o ;

das mãos; refresca
a pelle irritada pela navalha

Vidro -ISooo. Pelo Correio
uSooo

Perfumaria Orlando Range

CACHORRO
Desappareceu um, preto, de

raça ingfeza, que attende pelonome "Black''. Gratifica-se a
quem der informações á rua
Presidente Domiciano n"Icarahy." y-i»

Grando suecesso da nova « troupt c
chegada de Buenos Aires, dirigida pe.:s
sempre npplaudida cabareticro

LAURA DE SADE
Mlle. TILDA MA.M.IM, canto;,, ila-

liana.
Mlle. FANNY R0I.I.1.V, cosmopolita.
Miss AHLETTB,oxcentrif|iie l.ollandaise,
LATROYAXA, exitu liai.
A IBÉRIA, bailarina hespanhola,
I.A YAIENCIANITA, cbupletisla hespa-

nhola.
Orchestra tzigana dirisidu pelo maes-

tro MESSADAGLIA.

Tãsosíro Carlos Gomes
Orando companhia de sessões, do

Edo.i-Theatro, de Lisboa—Enipresa
TEIXEIRA MARQUES.

HOJE HOJE
Duas sessões, ás 7 1/2 e 9 3/4

O espectaculo das fnmilias
A revista-fiuitnsia, de costumes

portiiguozcs , em dous nc(os, do
ÇHililS HJ.\L e AVKI.INO Uli
SOUZA, niusiià dos maestros TIIO-
MAZ DEL-XliGROc I.L7.JI.NÍUR

NO PAIZ DO SOL
HENRIQUE ALVES u ELISA SANTOS

.ms seus adoráveis «compères », BÉR-
llll', HA110N iluljrantemciile applau-
ilida nas sobe.lljis creações do dtictto
Terra o Mar o n.i comida Creada Tri-
peita. JOÃO Sli.V.v triumplia no Ca-
jadijr. j.vVNlll áll.ÍA emocionai no
Veterano, tuma parto lodo o deli-
cioso conlilni io.

Brevemente— Inaugurução d*s ré-
citas da Soda- ^_J

CABARET -RESTAURANT DO

Cíçib dos Politíços
NA RUA DO PASSEIO 78

O mais chie e concorrido salão de concertos do Rio

THEATRO RECREIO
I Companhia ALEXANDRE AZEVEDO•- a Tourncc d Cremilila ifOliveira

Conccrt-chantant ás 2-i horas cm ponto, todas as imites, soba direcção do ap-
plaudido cabareticr FRANCO MAGLIANI

A NENRTTE, chanteuse mignonne—FLORY, italo-fran-ceza-PURA JENELTY, estrellahespanhola-GIOCONDA
jtalo-argentina 

— I.A M1LAGRITA, bailes orientaes - LABhLLA CONSUEL1TO, cantora creola-JENNIE LESSYchanteuse apache-LA BHLLA TORCAZITA, cantante in-ternacional

Suecesso tia orcheslra lioluniia «Io professor PICKMANN.
Estréas: quartfi-leira—THÉO-DOHAH, Iyrica franceza

Quinta-feira—T1LDINA, cantante italiana.
N. E.—Tcdcs es artistas são centrai

Molina.
.os reios

àxm.
agentes exclusivos Parisi &

BISCANCU..., BELLR2A,.., MUSICA,.., "!U)RB9...

HOJE Terça-feira, 2-2 HOJE
A's 7 3/4 - A's 0 3/.t

GRANDE ÊXITO ARTÍSTICO
A comedia eivi tres actos, do PAUL

GAVAUI.T, autor da MENINA
DO CHOCOLATE

â TiÇ I OSiNH Q
Prolngouisla, CREMILDA DE OLI-

V EI 11 A.
Brilliantc ilcieinpoiiho de toda a

companhia, Mngnillcos e riquíssimos
sceniinos novos.

No U" acto—0 \òo da pega, porCrein.ldn de Oliveira c Ferreira do
Souza.

« Mise-en-scèue s de JOÃO 11 \R-
BOSA

Mnveis da MARCENARIA BR-VSI-
LEIRA.

™™„„ EsUl semana — Novas estreas.

CINEMA-THEATRO S. JOSÉ

Amanhã, ás 7 3/4 e 98/4 — ATI-
ÇÀOSENHO.

rnaugani !!¦!¦ ¦i.^»»».Jn»u«MM^rj|,l

Empresa PASCHOÁL SEORETO
Companhia 1I0LASS0, da qual faz parteu primeira bailarina ANA KREMSER—Dramas, comédias, musica o grande*boiados—Director da orchestra, mãos-tro S1ANELLA,
HOJE HOJE
Tres sessões—A's 7, 8 3/1 e 10 1/2EspoctaculosdecO.nplela novidade paralam.lias—Arto, luxo c moralidade—Nu-

moroso elenco, luxuosa montagem—To-
das as licites noxidados.

Primeira sessão — PARIS A' NOITE —
Segunda scssão-SONHO DWUTISTA, in-toressanto d.ama cm um acto e dous
quadros, original dc G, Molasso, musicade L. Vou Bourg — Terceira sessão—AMOR DAPACIIi;.

Grandes surpresas! 0 maior suecesso
thentral !

A manhã—1« soísào-PARIS A' NOITE-2» sessão- SONHO ii'.\i;n.sTA-:i« ses-sao-AMOR D'AI>AC1IE.
Em todas ns sessões tomam parte ap-

plaudtdas altracções.
E™ Iodas as sessões tomam parte ap-

FãhME TülEÍATRB
COMPANHIA VITALIÍ

A's 8 3/.I da noite
Por nao sc ter podido conclui, a

lempo a montagem da opereta—TO-
REAÜOII, c devido ao grande exilo

? alcançado por LA DUCÍIESSA DEI.1 UAI. TAUAIIIN, n etnproa resolv-u
j 

dar hoje a ULTIMA E DEFI.\TTI\ \
S representação da celebre opereta de
S LEOiN liAltli

i.i

La duohessa M
bâl Tabarir

Brilhantes creações de PINA GIÜANA
e ÍTALO BERTINI.

Amanhã-ll« recita de assignatura
—Festa artística de HALO UERTINJ.
Primeira ropreseniação nesta tempo-
rada do TOREAÜOH.
"àBr;,-;—ít-iTü ,~,. ;-¦;,¦ 'jucsc^

-.*:.^z:é:'-'Jk.


