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W TREMENDO ESCÂNDALO
NA ITÁLIA

Descobre-se nm vasto synâlcato de reiormas
:¦:••:

(Especial para A NOITE)
Nu grande clinmnin que arde cm todos os

corações, no oiithuslosnío ndmlravel «inc fer-
ve em todas ns almas, c quo Induzem a snçrl-
ficai- tudo, interesses, iiffi-clos o vida, Mibrc
o altar Sllgrudo da palria, ClICOIltril-SO tiiiiiliein
uniu mi outra vez algum extraviado, que, sob
d fasclllliçiio do deus do ouro! utraiçoa os mais
migrados ilcvcrea paru comsigo e para com o
próprio paiz.

E' sempre a mesma funesta potência do dl-
iilu-iro, quo dcsinonilisn c corrompe as cou-
(ciências, imiiliiiido o homem, alé lioiilcin lio-
Jicslo, num miserável criminoso.

Não soube se defender da fascinação dessa
força avassaladora, o capitão medico Ores-
les Neri, com It) nnnos ile idade, natural dc
Salisano, da província dc ['criltfiíl, C tornou-
se, elle lambem, um desgraçado, uni indigno.

Elle era um Intelllgenlc medico, bem co-
liheeido cm llonin, onde exercem sua profissão
tom successo c nvullndos lucros. Após a dc-
cia ração da guerra, foi nomeado capitão medi-
co e iiddido no hospital cenlral militar da ca-
pilai, onde, por sua desgraça, foi incumbido,
além «Ia cura dos feridos, do exame da ido-
neiditde dos militares para os serviços e tra-
bnllios de guerra.

No desempenho dessas incumbências, o ca-
pitão Neri prestou serviço uns inezes, não
dando motivo algum paru duvidar-se da sua
condticln, que pareceu perfeitamente correctn.

Mas, fazem agora quatro mezes, rebentou
3111 escândalo, pelo qual se descobriu que elle,
amu a cumplicidade de uni outro capitão me-
dico, Joiío I)'.\iieiizo, adiliilo ao deposito dc
um regimento de artilharia de fortaleza, dc
um arcliivista do hospiliil de S. .loão, Oreste
Allgclilii, e ile outro empregado do Ministério
da Fazenda, Guido Libcrali, cubo de artüliaria
de fortaleza, orgnnisou um verdadeiro escri-
ptorio dc trnnsncções, a offerecer propostas
Aquelles que julgavam inaptos para os servi-
ços dc guerra.

Uni sargento dc artilharia, chamado Fer-
liando Manila, que, por cinco vezes, visitado
poi' officiaes médicos, tinha sido declarado
incapaz, por imperfeição da vista e por outra
grave doença, sendo examinado pelo capitão
Neri, foi reconhecido idôneo. E o Manna teve
de conformar-se com sua sorte. Mas uma
tarde, foi procurado pelo cabo Guido Libera-
ti, que lhe falou de modo bastante estranho,
dizendo-lhe, mais ou menos, estas palavras :

— Si desejas livrar-te de toda moléstia e
ser definitivamente dispensado do serviço mi-
litnr, eu posso mostrar-te o caminho qoe dc-
ics seguir.

Mas) o Manna, (pie sabia ter o direito á re-
forma, comprchcridcu do que sc tratava e fin-
flin cair na cilada .

Entrou varias vezes em conversa com Li-
bernti o com Orestes Angclilli, que lhe pro-
niL-lteram a erformn, si pagasse Irescnlas liras
ndcnntndas.

Apresentada denuncia á policia, o delegado

Í)i 
Stefano cnearregou-sc de averiguar o cri-

no e aconselhou o Manna a fazei- o paga-
mento em duas prestações ; e elle assim fez,
recebendo do Angclilli um bilhete, que devia
cm seguida entregar ao Dr. Neri,

As notas eram marcadas, e o delegado pren-
deu logo o Libcrali e o Angclilli, sequestrnn-
do o dinheiro.

Estes confessaram tudo; c ns pesquizas de-
iam como resultado o encontro dc muito di-
nheiro nas casas de Libcrali c de Angelllll, C
o seqüestro dc alguns documentos, de que rc-
Milton quo o próprio Libcrali, filho dc uma
laverneira, desembolsara titIO liras, afim de
ser declarado inliabil, c que dos mesmos ver-
goniiosys meios se tinham valido muitos ou-
tros moços. Ficou nvcrlgundo que dirigia toda
essa torpe- negociata o capitão Neri, que nl-
traliiia tambem o capitão IVArlcnzo, Esle foi
preso e fornin-lbo seqüestradas 18.0(10 liras;
c, 110 dia seguinte, era preso tambem o capi-
tão Neri, que havia já queimado todos os pa-
pcis eoniproincltcdorcs, sendo por isso infra-
cliferos as pesquizas feitas cm sua caso.

Foram finalmente presos o soldado .losé An-
gelo, filho dc Ilei-minia Bnrllonglll, Francisco
Alloni, coniiiiercianle, o Dr. Ileitor de Petrls,
Oclorino Concinldi, Armando e Evaristo tier-
gamilli, que presenteara o Dr. DWricnzo com
um prato de prata no valor de 110 liras; Ju-
lia Lalini, Alberto Comclln, Crescendo Luca-
riello, Aiiiello Tucillo, Emma Spadaccini, Sal-
vndor Mnngnnieilo, Salvador Spizzichino —
que desembolsara 1.000 liras, afim dc ser rc-
formado — c .losé Dôtla, EUscu Plcrsantl,
que auxiliaram o trabalho de corrupção.

As pesquizas da autoridade, porém, não sc
limitaram á cidade dc Roma, pois, tendo-se
averiguado que outros cúmplices dc Neri, dc
D'Aricnzo c de Angclilli existiam em Nápoles,
Nola e Piainira, <> delegado Di Stefano e o
advogado fiscal Toinnssl, com o juiz Piesanlo-
ni, foram a esses vários pontos e prenderam
o Dr. Guido Gagliani, cm Nápoles, o Dr.
Heitor de Petris, Pacifico c Paulo Mangiapin,
cm Plnnura, José llotla c o sacerdote José
Mnnganiello, cm Nola, e Ângelo Miguel Alticri,
em Tufino.

Conforme se vc, era unia vasta rede de cor-
rupção. O processo, que logo sc iniciou, nalu-
ralinentc teria como desfecho uma rigorosissi-
ma c exemplar condcmnnçno do cnpiião Neri,
a alma de toda essa deshonestn organisação,
pois trata-se de um crime gravíssimo c dos
mais hediondos. E o capitão Neri, na cadela,
começou a ser tomado pelo desalento, em face
da gravidade da falta que havia commetlido.

Elle viu a sua honra perdida, a sua vida de
homem honesto definitivaincutc suspensa e
pensou — no nuge do desespero — em inter-
ronvpcl-n com a sua própria mão.

Com effeito, ante-hontem, de madrugada,
no quartel Príncipe de Nápoles, onde se acha-
va preso, ã espera do processo — quando ain-
d/i todos dormiam, elle abriu uma jancila c
precipitou-se na rua, morrendo logo em sc-
guida.

Não nos resta sinão lastimai' o triste fim
desse desgraçado, mas elle só cumpriu espon-
lançamento o castigo que, de modo diverso,
lhe seria infligido.

A trágica morte do protagonista desse do-
lorosò episódio dc corrupção da vida militai
italiana — que até agora foi animada por
tão vivo espirito dc patriotismo — ca rigo-
rosa condcmnnçno que vae ser applicuda aos
cúmplices, serão uma admoestação ás almas
frouxas, ás consciências fracas.

E as chi-onicas não terão mais de registar
—- estamos certos — semelhantes misérias, mas
somente os heroísmos que cumprem na fi-on-
teira os dignos filhos da Itália.

0 48° anniversario do Lyceu
Literário Portuguez

O actual edifício do Lyceu Literário Poitiiqucz, rí rua Senador Dantas. No
medalhão o seu director, commendador Sá Gama

Neste momento, em que sc combate a todo
o transe o analphabctisino, de cuja campa-
nha patriótica vem sc incumbindo varias
instituições, é bem agradável registar a prós-
peridade dc uma dellas, marcada com o
longo percurso de -18 nnnos, o que motiva
amanhã solcmnisar festivamente a sua fun-
dação! o Lyceu Literário Portuguez.

A historia desta benemérita instituição,
aeeidentada como soem ser sempre os resul-
tados de tenacidade c esforço na consecução
dc lão nobres fins, como os de diffusão uo
ensino publico, constituo uma obra notável
para o patrimônio do Lyceu, hoje capaz de
preencher a todos os fins que serviram de
estimulo ao grupo de dissidentes do Retiro
Literário Portuguez, (pie, em 1808, mctteti a
hombros o coininettimenlo que ora se fes-
teja.

E o Lyceu estará amanhã em festas por esse
justo- motivo, tendo a sua directoria prumo-
vido uma sessão solcnme, (pie se realisará
ás 20 horas, sob a presidência do coinincn-
dídor Sá Gania e com a presença ile toda
a directoria, ha pouco reeleita, sendo ora-
dor official o Dr. Nolasco de Almeida.

Divulgando a coiiimeinoração de amanhã,
muito a propósito será, outrosim, dizer ,"j-
f.lmi.i cousa acerca do Lyceu. Ein phases (li-
versas de sua innníitenção, jamais inlcrrcin-
pida, foram beneméritos os Srs. conde do
illlo .Mearim, Or. Matla Machado, barão de
Monte Castello, barão de Caudal c outros
que enriqueceram o patrimônio social com
n tmbscripção para a acquisição do seu «ti-
tigo edificio, na praça Mauá, lia quatro au-
nos vendido a0 Lloyd por 1.200:00ü-?000..

De então para cá instnllou-se o Lyceu na
rua Senador Dantas, em amplo prédio, tom
recursos sufficientcs para ntlender a -,ua
freqüência diária de 300 a -l!jü aluamos,
sendo que a matricula geral, hontem eiu-cr-
rada, ntlingiu a 1.002 aluninos para o anno
I cetivo.

Nessa phasc de prosperidade foram bene-méritos do Lyceu os Srs. Léo (PAffonseca,
commendaor Sá Gama, barão de Monte Cas-
tcllo, Joaquim Freire, Joaquim Maia c ou-
tros.

42.000 alumncs já cursaram as suas dif-
ferentes aulas, desde a sua fundação.

Actualmcule o Lyceu mantém o curso dc
náutica, creado por I). Pedro II e que era
custeado pelo próprio imperador. Dirige esle
curso o Dr, Nolasco de Almeida, lenle
da Escola Naval, tendo sido regular
o numero de diplomas já expedidos aos seus
alumnos, muitos já çolloeados nn nossa
marinha mercante, após o exame geral pre-
stado no Ministério da Marinha.

A direcção geral das aulas eotá confiada
ao Sr. Guilherme Costa, que se desempenha
desta missão ha -10 annos, estando, porém,
o velho servidor afastado ha tempos do car-
go, por motivo de moléstia e substituído
pelo Dr. Carlos Cardoso.

A sua directoria está assim composta:
presidente, commendador Sá Gama; vice-
presidente, Joaquim Freire; 1* secretario,
commendador Francisco J. Pereira Soares;
2o secretario, Elisiario Gomes fruta; fhesou-
reiro, Joaquim Ferreira; bibliothecario, An-
tonio Henriques Morgado; procurador, Dcsl-
di rio José Nunca dos Santos,:

DOUS ASSUMPTOS COM-
MEROIAES «.«*

1 isenção de
e as fallencias fraudulentas
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leitos Ag economias feitas
O que nos uiz o Sr.
Humberto Taborda

O commercio agita-se em torno de dous
aisumptos de grande relevância — us isen-
ções de direitos alfandegários, em une. tem
havido grandes escândalos, e us fullpnclat
fraudutenlor, cm gue os escândalos não são
mais susceptíveis de adjcMiiuiçâo. O Sr.
Francisco Leal, vice-presidente da Associa-
ção Commeiclal, teve agora um mouimenlo
Lontra a peiigosissinia industria das falira-
cias — o oxalá essa iniciativa tenha alto
Miz, Ainda hoje ouvimos d> Sr. Humberto
Taborda, secretario nessa Associação, as sc-
(jinntcs palavras singelamente eloqtwdtSi

— Ha bnstnnto Icmpo (lio mesmo alguns
annos) que me interesso por 0'ite assuniplo.

Varias vezes a imprensa diária lem sido
chamada a cooperar no saneamento de ecr-

AS MEDIDAS GOVERNAMENTAES

MS'yyy

O Sr. Humberto Taborda
tos escândalos oriundos da facilidade com
que sc abrem as portas da Alfândega ás
mercadorias importadas com isenção de di-
reitos por esta ou por aquclla repartição
publica, por esta ou por aquclla ouira cm-
presa particular, c sempre se tem vi.s-,0 que
o facto tem sua procedência... mar. as pro-
videncias do governo resultam irhproficuas
e o escândalo é renovado tempos depois.
Uma vez foi a Brigada Policial, depois a
Santa Casa, importando vinho ás centenas
dc barris, ou Unho paia lcnçóes; a City im-
portando material e denunciada por vendei-
canos de chumbo a determinadas casas de
negocio, outra vez importando material rie
escriptorio e expediente, quando o seu con-
trato lhe permitle apenas importar material
para serviços sanitários, e não sei que mais,
dc cousas assim como estas. Não quero,
aqui, affirinar-l)ic que estas importações sc-
jam illegaes ou criminosas. O comuíercio
queixa-se apenas do abuso commcttido por
aquelles que gosam dos favores e que dei-
les se aproveitam para fazer mal ao pro-
prio commercio. Ha tambem o caso da, in-
dustria nacional, que é deveras significativo
e que não deve ser escurecido. Uma fa-
brica dc pannos de lã (industria legitima-
mente nacional) queixa-se dc que a Briga-
da importou panno estrangeiro a 5$ti0l) por
metro, sem direitos aduaneiros, para deixar
de comprar egual panno a (iÇOãO por me-
tro, legitimamente nacional. Só no imposto
de consumo (200 réis por metro) acharia-
mos a differença. Onde está, portanto, o lu-
cro para o Estado num negocio desta nalu-
reza '?

E a questão das fallencias ?
A questão das fallencias fraudulentas

tambem interessa muito á parte sã e ho-
nesta do commercio desta praça. Todos sa-
bem o que vae por abi, em matéria de pre-
varicação e suborno, c é justamente nas íal-
lcncias fraudulentas que lal podridão mais
sc avoluma. Não lenho uma .palavra a ae-
creseenlar ao que tem sido dito já pelos
meus pares na classe. Demais, eu ncompa-
nho esto assumpto com carinho e interesse
desde que o meu amigo Dr. João de Aqui-
no procurou transportar para esta capitai a
nobre instituição que ha poucos annos sc
fundou cm S. Paulo. Sou um dos sócios
fundadores do Centro do Commercio e In-
dustria do Rio de Janeiro, o faço até parte
do seu conselho. Tenho acompanhado .com
interesse a sua acção em alguns processos
de fallencia, cm que o ('entro, defendendo
os interesses de seus sócios, tem procurado
nnnullar alguns escândalos. Todavia, ainda
é pouco, porque o mal está muito inveterado,
e só com medidas radicaes e positivas pode-
reinos removel-o. Nestas cousas, eu Iciu
um pouco pela cartilha do meu digno com-
panheiro Francisco Leal, que diz, com muita
graça, que o remédio estaria na construcção
de uma forca ahi numa praça publica...
para executar uns certos figurões que elle
aponta e nomea, sem receio de contestação,
listou empenhado no assumpto c penso que
havemos dê conseguir uma certa moralisa-
ção do meio, si o governo — principalmente
— quizer auxiliar-nos, demonstrando que
está eomnosco na campanha de saneamento
que ao Brasil sc impõe neste momento.-*•*»-

CANTIGAS MINEIRAS
¦—¦—

C^r>/YK
Financia cj^s^

PEUOPO PULAR JBfc; 
^"V,

e a fazer na Marinha
Nu reunião ministerial havida recentemente

uo palácio do Cattete, paru o fim dc ser com-
binada uma acção conjuneta no sentido de
serem reduzidas no iniiiinm possível us despe-
sas publicas, o Sr. almirante Alexandrino leve
orcasuio de apresentar uma longa exposição,
dando conta das economias que tem consegui-
do c que ainda pretende fazer t-m seu mi-
nisterio.

Expoz S. Ex., cm seu trabalho, que, quando
em agosto de 1013, assumiu, pela segunda vez.
a pasta dos negócios nuviies, o orçamento do
sou ministério era dc 53.502:2188335, papel, e
dc 3.5(10:00(1.'*, ouro, e que a proposta actual
é de 35.0(1(1 SÜI08818, papel, c 180:000$, ouro, du
que resulta uma differença para menus de
18.'35:2ii8*ál", papel, c 3.320S. ouro.

Entraram, como principal fuctor, nessa eco-
noinJn .'I milhões esterlinos, com a venda do
couraçado "Hio dc Janeiro", inclusive a* pre-
stnções quo não foram pagas, devido á venda
do navio; C 437.824-16-00, s. d., eom a venda
(l(-s monitores c um milhão esterlino, com a
suspensão de cncoininendas no estrangeiro : o
qiic dá um total de £ 4.437.824-16-00, s. d.

A reducção geral da despeza, nas differenlcs
verbas, quo o Sr. almirante Alexandrino con-
seguiu obler, está discriminada num quadro,
pclo_ qual se pôde verificar que foram eco-
iiomisadas as seguintes soininas :
Gabinete 85:BU0?500
Secretaria 16:3208000
Contabilidade 10:2008000
Superintendência do Material 1:8008000
Auditoria 30:0008000
Corpo da Armada 38:1208000
Arscnaes 348:0888000
Deposito Naval 3:6008000
Forço Naval 6:6008000
Escola Naval 127:5108000
Directoria da bibjiolheca.. .. 673:7088000
Hçcpnslrucção do Arsenal daqui 240:7658600
Directoria do armamento 69:7808000
Corpo de Marinheiros 670:3208000
Corpo de Saúde 10:8008000
Commissões no estrangeiro.,.. 2.287:7598500
lteducção da consolidação das
leis 293:36086281

Como se deu a reconciliação com o
1E1ÍILL©S

UMA INTERESSANTE PALESTRA COM
O JORNALISTA. MARIO BRANT

A questão Zoballos ameaça continuar ainda
nu ordem do dia, nlnslrnndo-se por toda a
Imprensa. O redactor do "Imparcial", e
nosso collnlioriidor, Dr, Mario liianl, que
acompanhou a embaixada brasileira a Bue-
nos Aires, poderia talvez, acreditamos, Ira-

sobre o caso alguns informes inéditos
passar hoje por esta rcdacçúo, abordar-

zer
Ao

Pela
libras.

Pela
s. d.

Pela suspensão das eneommcndas
Irangeiro : um milhão esterlino.

Pelas sommns acima referidas vc-se que a
reducção geral, convertido cm papel o total
ouro, ao cambio dc IC d., foi de 70.íS:i7:(ií)2810Ü.

Ao terminar ainda a sua exposição disse o

venda do "Bio de Janeiro", 2.100.000

venda dos monitores, £ 437.821-16-06

no cs-
kyMÉÊÈÈk.áãÊÈmmWÊ

ü nosso collega Dr. Mario liianl
mol-o sobre o assumpto, e com elle eutreti-
vemos a seguinte palestra:— Essa malfadada questão — disse elle —
não devia ter sido suscitada, principalmente-¦•--¦- da ' ¦' - ¦Sr. almirante-Y-Alexandrino que, apezar de ler!no momento em que'chegava da Argentina a

shlo imprimida aos negócios da Marinha uma} missão brasileira de confraternisação. Os
tão rigorosa economia, não ponde ser evitado,,amigos do senador Pinheiro Machado, levan-
no actual orçamento, um "déficit" regulai,
originado pela insufficiencia de dotação orça-
nientaria, comparada á do anno anterior e á
proposta feita.

Assim, a proposta do ex-ministro Belfort
Vieira, orçada na importância de 53.502:2188335,
papel, e 3.500:0008, ouro, que pelo Sr. elmi-
rante Alexandrino foi immediatainenle redu-
zida a 47.545:0298688, papel, c 3.000:0008,
ouro, com a economia de 956:5888647, papel, e
500:0008, ouro, soffreu, não obstante essa
grande diminuição, nova reducção no Congres-
so, que restringiu o orçamento ao limite exi-
guo de 42;i54:1538648, papel, e 2.900:0008,
ouro, ou menos ainda 5.390:87680-10, papeí, e100:0008, ouro, que, annexado ao corte ante-
nor, perfaz o total dc 11.347:4648687, papel,e (100:0008, ouro.

Q Sr. ministro da Marinha assignalou porfim que, para 0 próximo orçamento, maior
vulto tomaram as rcdúcções feitas, conforme
resulta da comparação da primitiva propostade orçamento com a fixada pelo Congresso,
em 1915 :

Proposta dc 1914, do Sr. almirante Belfort
Vieira :

0.1.502:2188335
3.500:0008000

53.502:2188335
220:000-8000

,493:4118453
280:0008000

ouro, em papel,

17.
3.

Papel.. ,. .;
Ouro

Fixada para 1915 :
Papel .-
Ouro

Differença para menos :
Papel

^''Ouro
Convertida a differença

cambio dc 10 d : 5.534:2958000.
Differença para menos: papel, 23.027:7068-153.
Reducção nas despesas, conforme o quadrodemonstrativo acima referido, 70.837:6928100.
Total geral: 93.805:3988553.
A despeito da economia que o Sr. ministro

da Marinha apresentou e já realisada, ouvimos
que ainda outros córlcs possíveis foram lem-
brados com a diminuição ile alguns dos acluacs
estabelecimentos navaes e economias com osnavios antigos, que ficarão na reserva, e com
a fusão dos quadros dos officiaes combateu-
tes e de machinas.

A MARINHA
f ae lazer §ran-
des exerdeies

Santo Deus!.,. Que chapa; hatldat

O programam das ma-
nobràs que se vào
effectuar no porto•do Rio

A nossa marinha dc guerra vae emprehcn-
der brevemente um grande exercício de com-
bate, no qual, pela primeira vez, vão ser pos-
Ias cm acção conjuneta as cinco armas que
a compõem actualmcntc.

As esquadras de, combate1 serão formadas
pelos "drcadnóughls" "Minas Geraes" c "São
Paulo"; pelos "scouts" "Bahia", "Rio Grande
(io Sul" e "Barroso"! por cinco "dcstroyers";
pelos submersiveis "F 1", "F 3" e "1* 5" c
pelos tres hydroploiios "Curtiss".

Ao que ouvimos, o Sr. almirante Alexandri-
no de Alencar, que muito se eslá interessando
pela, realisação dos referidos exercícios, já
conseguiu reservar, dentro das respectivas
verbas e sem augnicnlo de despesa, o coinhus-
tivel óleo e gazoliná, e os sobresalcntes ne-
essarios á mobiüsaçáo dos navios, submrsi-
veis c hydroplanos, faltando, apenas combusti-
vel para as grandes unidades, difficuldude esta
(pie o Sr. ministro da Marinha pretende resol-
ver por estes dias.

Os "scouts" estão sendo preparados para
servirem dc auxiliares aos hydroplanos e sc-
rão munidos dc apparelhos necessários ao iça-
mento e lançamento dos apparelhos.

Essas manobras serão effectuadns entre o
porto desta capital e a ilha Grande, sob thema
(pie vao ser orjjanisado pelo estado-maior da* Armada^

laudo sobre O termo "caudilho", empregado
pelo Sr. Zcballos, a celeuma que levantaram,
levaram o extinclo senador a fazer um des-
serviço ao Hrasil, mesmo depois de morto.
E' um malefício posthumo pelo qual, justiça
feita, não lhe cabe a mcnpr culpa...

De que modo entrou o conselheiro R.
Barbosa em contado com o Sr. Zcballos ?

Este é um ponto sobre o qual tem havi-
do, no que sc publica, muita confusão. Já
se censurou o conselheiro Rüy Barbosa de
haver "procurado" o Sr. Zcballos. E' abso-
utamente falso. Posso trazer sobre este ca-
so um testemunho dc vista. No dia da che-

gada, antes do jantar, quasi antes de abrir
as malas, como usamos dizer, o conselheiro
recebeu, por intermédio do tenente-coronel
Costa, official ás suas ordens, um pedido do

Sr. Zeballos que lhe marcasse hora para o
visitar. Respondeu que o receberia a qual-
(píer hora, e o Sr. Zcballos o procurou im-
mediatamente, fez-lhe uma longa visita mui-

o cordial c cffuslvn, convidando-n para fa»
cr a conferência da "Prensa", pediu ao Dr.

João Ituy Barbosa que fosse Jantar no nutro)
dia em sua casa, deixou cartões a todos on
brasileiros quo sc achavam no hotel, incui-
bros du embaixada ou não, emfiiii, deu ai
demonstrações mais Inequívocas de querer
fazer as pazes com o Brasil, O conselheiro
Ituy Barbosa, que havia, com sacrifício du
sua coniinodUlndc e, posso dizer mais. dc seus
interesses mntcriacs, ncccitndo a missão do
ir a Buenos Aires desfazer as ultimas nu-
Anis que pudessem existir na cordialidado
enlre os dous pnlzcs, podia, pergunto, rcpelüi*

o Sr. Zcballos, ivlug.ir suas nllcnções e gen-
tilezas, deixar de colher 0 fruto valioso 0
convidativo que pendia para suas mãos — «
conversão do tradicional inimigo do Brasil,
feita com tantos protestos de sinceridade ?
Seria uma insensatez que nno se poderia es-
pciar mesmo de uni diplomata obtuso, quan-
to mais do eminente embaixador, O consc-
Iheiro Buy Barbosa, não sei si previa a ue-

cusnçfio de haver "se npproximndo" do ini-
nilgo do nosso paiz; o certo ú que antecipou
sua defesa, dizendo na conferência da "Pren-
sn", cm face do Sr. Zcballos, que este "bn*
via ido oo seu encontro", c que, "desde quo
lhe havia estendido a mão da amizade, cll<
orador não podia vncilltir aperlal-a". Cil'
de memória. Não reli o discurso depois dt
impresso, mas a expressão me ficou no cs<
pi ri to, assim como dos outros brasileiros pre-
sentes, que a achámos mesmo um poucd"dura" para o Sr. Zcballos. O embaixador
podia acceilar a conversão, mudar de assum-
pio e não alludir mais OO passado, comosil
faz geralmente nas reconciliações. Mas não;
proclamou perante um auditório convocada
pelo próprio Sr. Zcballos que este é que su
havia ndeantado para elle, recitando o "pie-
uilei me". A memória de Rio Branco, por
ccrlo. não exigiria que o embaixador do
Brasil puzesse o homem do tclcgranuna n. 9
pelo porta fora, recusando o seu arrependia
mento e frustrando um dos principaes ohje-
et ivo--. dn embaixada.

Notou na Argentina persistência de des-
confiançns contra nós ?

Nenhuma. Absolutamente nenhuma.
N'o contncto dc vinte dias com a sociedade
huonaircnsc nenhum dos brasileiros (pie lá
estivemos pôde deixar de se convencer do
que elles são animados para eomnosco da
•iirsina cordialidade que nós para com ellcs.
E é justi} registar que para essa cordialidade
contribuiu ii.íiilo o Sr. Dantas, cujas sviupa-
Ihias em Buenos .virys são geraes e fundas.i
Todos lá o-csliuiniiv- e elog';.'!i>'•

E qual é.o prestigio rçal do Si'- ^c>
hallos ? •'•'-^it. A-

Na política, nenhum. Vive num ostra-
cismo que não parece próximo do seu ter-
mo. Na sociedade o consideram um homem
culto, patriota, mas Irefego e leviano. Entro
O povo, não sei; mas parece que o não deseja
ver entre os seus dirigentes, porque o derro-
lou nas urnas duas vezes, dando-lhe vola-
ções insignificantes. Mas não se deve esque-
cer que o Sr. Zcballos c colIuborador effc-
divo da "Prensa", onde escreve sobre as-
sumptos internacionaes, embora esse jornal
não tenha influencia na política nem na opi-
nião culta, é o mais espalhado na Argentina,
com uma liragem de cenlo e oitenta mil
exemplares.

As conciliações são difficeis, mas a intri-
ga é fácil. Com a erudição, a vivezu e os ele-
nicntos de que dispõe o Sr. Zeballos, atra'
de uma columiiu da "Prensa", pôde turvai
os horizontes internacionaes e reviver anti-
gos equívocos e desconfianças. Para quo
excitar-lhe o resentimento, quando todo o
nosso interesse está em acceitar a reconciv
liação (pie nos propoz 
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A GUERRA

Os alliados iniciam reconquista | Siri
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

NOS BALKANS

A situação, ao longo de toda

a frenle, é favorável para os

alliados

LONDRES, 23 (A NOITE) — A offensiva
dos alliados noa Balkans prosegue com o mes-
mo impeto, em toda a frente comprehendida
pelo vallo do Slruma e a região ao sul de
Monastir.

No sector de leste, região de Kavalla, os
búlgaros detiveram-se nas alturas ao norte
dessa cidade, não se approximando do litloral
com receio doa navios alliados que se encon-
tram no porto. Mais ao norte, entretanto,
tambem se approximaram do Mesta e, segun-
do parece, pretendem interromper as commu-
nicações da estrada de ferro que vae de Ura-
ma a Seres.

Dos combates travados na região dc Sores,
entre gregos e búlgaros, nada mais sc sabe.

No valle do Struma os búlgaros descnvol-
vem grande actividade, tendo contra-atacado
sem o menor exito as tropas alliadas.

Entre o Struma c o Vardar, tambem o avan-
ço dos alliados prosegue com exito, e bem
assim a oeste do Vardar, no sector onde se
faz a juneção das tropas inglezas com as
russas e servias.

No sector de oeste, entre Monglenlca R ti
Cerna, os servios alcançaram novos successo»,
tendo obrigado os búlgaros a evacuar mais
algumas posições importantes.

Na região do lago de Ostrovo, a leste dc
Florina, os búlgaros travam com os servios
uma batalha encarniçadissima.

Em conjunto, a situação em toda a frente
é favorável para os alliados.

As operações, segundo um

fim demorar o inimigo, reoecuparam todas as
posições sobre o lago de Ostrovo.

Porque gregos e búlgaros

combatem em Seres

LONDRES, 23 (A. A.)—O "Evcnilig-Nc-svs"
publica um telegrammn dc seu correspondeu*
te em Athenas, dizendo que os gregos com-
batem em Seres impedindo que os búlgaros
avancem até o mar por aquelle ponto.

As tropas gregas que estão combatendo cm
Seres fnzem-n'o contrariando a ordem que rc-

\^AVALK j+

L £ol &m.
communicado off.'c'al

TARIS, 23 (Havas) (Official) — A batalha
continuou renhida ante-hontem na frente, dc
Salonica, As tropas anglo-francezas bonibar-
dcaram violentamente as posições búlgaras
nas duas margens do lago Doiran. A Infanta-
ria franceza oecupou as vertentes meridio-
nacs das montanhas ao sul de Veles.

A oeste do Vardar oecupámos uma serie de
alturas próximo de Ljumnica e mantlvemn-
nos em todas as posições conquistadas, a des-
peito da violência dos contra-ataques bul-
garos. Os servios, entre o Ccrna e o Mogle-
nica, continuaram a avançar.

No entanto, o inimigo conseguiu, ú custa de
elevadíssimas perdas, repellir nas duas alas
as nossas guardas avançadas e obrigai- a rí-
cuar um pouco sobre o Struma o destaca-
monto quo no dia 20 > atacou a oeste dc
Seres. Os búlgaros, nesse ponto, contavam-se
por mnls dc unia divisão. Os servios, depois
4« uma batalha de dous dias, quo tinha por

A fronteira greco-bnhjara, vendo-se Ka-
valia, cidade contra a qual os búlgaros
avançam, depois <le lerem atravessado O
rio Mesta. A cidade de Seres, onde gregos
e búlgaros combatem, fica a oeste de

Drama
ceberam do ministro da Guerra de retirais
se, cedendo o passo aos búlgaros.

v O correspondente do "Evcning-Ncws" ac*' 
crescenta que, apezar da ordem de não re-<
sislir e dc saber-se (pie os Icuto-bulgaros
promcttcrnm a Grécia a não occupnção de Sc-
res c. de Kavalla, deu-se ali a desobediência
do commandanle grego de Seres, revoltado
pelo facto dos búlgaros romperem o falado
compromisso.

Os búlgaros avançam no (er-<
ritorio grego

LONDRES, 2:i (A. A.) — Os búlgaros oá-
cuparam Kasloria c Korytsa,

MNa^.
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-0 Imparcial", <!« llòje, pullllçfl um ''IÍ*CO ,
to.ii.Mli. pelo Sr. pii-fellii, ;''''•'".'í"1 

,l' 
l ,xnctn u nula do hontem, «h"-i» rolha, «oure
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n forncciini-uto lio niiilerlnl t-hi-uliir ft ITCIOIIU
ra pelo Dr. OuHlnvo Pennn. ^{^nU-Onosso colleun que n nronortn ilo Dr. Pennn
"não te-M- «iflulmonlo u nem nlquor rol -
vnda, como m> llllll U, no conhecimento UO

PoTaVoin.' Peln niaiihã, mal ncnlmvnmoi do
ler o " lí'co" il" " Imparcial ",n cebcuins un iiom.ii
•nl.icciio n vlHltn do Dr, (luHtnvo Pouiw, «iib

í,ofl frouxo uma onrln para publlrnrntns nn
nual corrlRo alguns enflnnoii, que voriricoii ler
li;,miI.. ua mui palcslm com mu rodnctoi ileMn
folha. Corrigindo a nota quanlo A linpurl.im-iii
da eiieoniiiH-mla, O Dr. IVniiii coiifirin.i. no
ninls, liilelrnmento a nossa noticia. Vo, pois,
"O lllipiii-clill" que n pessoa que. em nome do
Sr. prefeito, o nutorliou u desinonllr u nocia
local, nliuiou dn SIM bon fé.

1'ubllciiniüH pnrn ini-llmr provnr o que nfflr-
inanios, a carta do Sr. Dr. Gustavo Penna,

l-il-a :"Si ao publico llilclllgenlo e culto lanlo Im-
poria conhecer qual o lucro ou prcluíao cimo
temos cm nossos negócios, como «nliov iruni"
tns pe-rolas pescou limitem um mesquinho
tnerflulhiulor cm Covlão, ou quanto, coduriini
imitou nnle-lionlcm um cnçndor cm 1'ai-acnlu ,
Jntcressn-llie e- lho deve sempre interessar
o modo como se gnstn o dinheiro tios
eontrlbiilnles.

Siirprehendldo 1 a leitura de uma pe-
nuenn noticia, publicado a meu respeito pela
A NOITE, de lioniein, venho conflndamontc
oppcllnr pira n alia lionornbllldado deste Jor-
nal, n fil" de merecei- da mui gcnlilcsn o fa-
vor de publicar eslns linhas.

A convite ilo Sr. Dr. Azevedo Sodve, fli
nos Usludos Unidos n cncommcndn, a t''nl"
de experiência, dc material escolar, que lei ia
cnlrcRiie, regulando seus preços "a quarta 1 ar-
te", nn média, dos deste mercado. Uuila-mc
informar, como exemplo, que o preço dd cai-
Xns dc peiuias não excedeu dc ÍHM> réis.

Em visla disso, fui agora chamado de Lei-
Io Horizonte, para receber uma lisla bnslnnte
ovultndn de material escolar, que nüo vae
custar somente 123 contos, como eu suppunhn
e disse a um rednclor desln folha, porém tal-
vez o dobro, dc modo n ficar a Dlrcctorln dc
Inslrucção Publica Inteiramente preparada, o
por longo tempo, para fornecer ãs escolas dc
ensino primário c profissional, (ngorj fre-
«juentndus por 80 ou 00 mil crcnnçns), tudo
quanlo precisam. Ora. essa despesa Indispen-
snvcl vae fazel-a a Prefeilurn com n terço
parle, ou menos ainda, de modo que qualquer
censura seria no caso inteiramente injusta e
contraproducente,

llcnlmenlc, adquirir objectos escolares pcln
terça e- alé pela oitava parle de seus preços
communs; puder dcsPnrle fornecer liberal-
nientc a Iodas ns crcunçns, ricas e pobres,
tudo quanto precisnm na escola primaria, é
um acto justo, acertado e digno de elogios,

!•' si alguém quizer ou precisar lime mais
n limpo esle caso, dc esbanjamento as aves-
sns. estou certo de que o Sr. Dr. Afrnnlo
Peixoto, que foi ngora o principal nulor ela
supposln dclnpidnçno, mandarin prestar de
liiuii grado ns mais completas e verídicas
informações, si fosse caso para tanto,

li quanto aos tacs -10 contos do ineu lucro,
ainda tão imprecisos c nebulosos, no meu es-
treilo horizonte financeiro, assim seja."

'- Trecho da entrevista do Sr. Azevedo So-
tire- sobre a concessão da linha de Santa
Cruz e uo qual S. lix. cniiuniera as vanla-
gens offerecidns pela Prefeitura cm troca
desse favor: "aniiullação do contrato ceie-
brado, em tempos, pela Liglit com a Prcfel-
lura. para o fornecimento ele luz c força .:o
matadouro ile Santa Cruz. por preços um
tanto elevados; desistência, por parti
Light, de qualquer direito A indcmnisucriõ]
pela não observância desse contraio pelo
men antecessor". . ''

Trecho da "nota" hoiilem enviada á im-
prensa pelo. Sr. -prefeito:'¦¦JSitQ^tElTdÒ a referida companhia satisfei-
tf,' este ultimo compromisso, foi pela 1'refei

cm fronte ao seu theatro
TERMINOU A PEREGRINAÇÃO

DA ESTATUA DO GRANDE
ACTOR

A cslnlnn do JoSo CaoUno f;>l lran*ferl-
da, hoje, do Jardim «In prnon <l*' »onul)llcn
pnrn •» (In prnçn TIrndoiilos, o, nmnnlis, pe-
Ias 17 horas, serã dcsccrriiilo " pavlllmo nu-
cluiinl ntio a envolve, orando por essa ocea-
siáo o Dr. Nazarelh Menezes, cm nome dn
Caixa Heiieficenlc Tlualrnl, que assim com-
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Im liai da pia
NA FRENTE OCCIDENTAL!

Uni nspecto }(e-ral da siiuaçSo.

LONDRES, 23 (A NOITE) — Nn frrnlc brl-
Innnlcn do SiiiniiH», nlém dos ItlCCOasOfl assi-
KiuiladuH no communicado officinl do hontem
de inaiiliii, imilii Im de iiiiporluiite ii itn.nl-
Biiular,

A resUtcncln dn Kimrnlção de fíiilllemnnt
ainda continuai nquelln aldeio e«tA sendo vl-
p;oroumento bombardeada pela arülharla brl-
Innnlcn, que fn« sobre ns posiçOos nlli-môs
um foro concohlrlco IntvnNlHHlmo.

Ao norto e nordeste de Poxlórca ns tropas
brltnnnlcna fizornm tnmbom alguns prosrci-
101,

Nn fronte frnncezn, quer nn norte, qu*r no
mil do Somme, uh iropiiH dn Republicai con-
tinunm a fnze-r forle prcssffo nobre im.nllo-
infu-H. Os eiemeiilim de trincheiras loniiiilos
pelos francezes n Biidocsto de Estrées e a lés-
to de Soycourt lOm grando Importância ml-
lilnr. Os conlrn-nliiques dos nlIemUcs pnrn
recuperar oquellas posições, fracassaram com-
plclamcnte. Os fnine-ezes, enlre o domingo de
noite o hontem dc manliS tomaram nos alie-
mfiefli no rcglHo do Somme, oito canhões,

Tnmbom no sector dc Verdun os contra-
ataques dos nllemfies sobre Thiaumont e
l-'le-iiry fracassaram por completo,

O commurfcado cll. mão admit-

te c confessa...

A defesa do governo AttraCÇãO da lUClte
no Senado

LONDRES, S.l (A NOITE) — O commnnlcá-
do officinl nllemão, publicado bonle-m de lar-
de- em Berlim, tratando dns operações no
Iboiilrn oe«te dn Riierra, ndmltto nuc os nl-
liados continuam a fazer prande pressão na
frente do Somme e confessa que os nllemães
perderam o snlionlc que ns suns linhas for-
innvnm nas posições alliailas, entre Poziéres
p Thlcpvnl, Accrcsccnta que os vigorosos nta-
ques dos france-ze-s cm Maurepas [oram de-
tidos.

àlludido termo,
forçn ao mata-

tura declarado caduco
(Fornecimento de luz
dou roí.

lim liliã, tendo a companhia rcqncrl-
do pagamentos, decorrentes do termo
assinando, o prefeito, Dr. llivndnvin
Corria, ouvidos o l"" procurndor, Dr.
Miranda Vnlvcrdc c o director geral ele
Obras, indeferiu áquelle requerimento,
de accordo com os pareceres ttestes dous
funecionarios. Certamente influíram uo
animo do illuslrc prefeito não só a ma-
nifesla caducidade do termo, como os
preços onerosos ncllc estatuídos pnra o
fornecimento ele energia eleclrica".

O conimenlnrio (¦¦ perfeitamente dispensa-
vel...

João Caetano, num dos seus papeis dc
trágico

memorará tnmbom n passagem do 53° mini-
versnrio dn marte do maior nelor brasileiro
dc Iodos os lempos. A estatua do grande in-
lerprete, na língua epie falamos, do llicnlro
shakcspeareano, sabe-se, foi inaugurada n il
dc maio (lo 1891, em frente A ex-Academia de
IJcllas Aries, sendo que, nnnos depois, dali
a levaram para o campo dc SanfAnnn, ele

onde agora n trouxe-
rnm para defronte do
theatro São Pedro, em
cujo palco lant.^ fulgiu
o talento de .João Cae-
lano. A Caixa llencfi-
cente Theatral rcsol-
veu colloenr n estatua
do trágico brasileiro
no mesmo logar onde
este estacara numa ma-
drogada, com os olhos
razos ele água, no nl-
limo incêndio que ele-
vorou o São Pedro. A
estatun, por isso mes-
mo, ficara dc frente
pnrn n entrada da-
qnclln casa de esne-
claeulos. No ejyrhasa-
mento do peeleslnl que
n recebeu, boje, foi
collocada, tal qual sc
encontrou, a pedra
fundamental elo pri-
mitivo monumento da
Academia de Bcllas

Aries. A estátua ele João Caetano i obra elo
esculptor fluminense Chaves Pinheiro, repre-
seuln o glorioso nelor no pape) ele "Oscar",
filho dc Ossinn, na tragédia de Arnauld, c
foi fundida em Roma por Xisini. Elln assen-
Ia sobre um pcdcstnl desenhado pelo falle-
eido nrchitcclo patrício llcilor Cordovillc.
Devcm-n'a, afinal, Iodos os homcnngcadorcj
á memória ele João Cnctnno, nos esforços in-
cessantes do seu discípulo, o nelor Vasques,
epie idolatrava realmente o mestre.
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O aclor Tasques

L'm couraçado allcmão alacado

por um submarino inglez

LONDRES, 22 (Recebido pelo consulado
Inglez) — O Almirantndo nniiuncin official-
mente que o submarino "E 2:i", regressan-
elo hoje do mar do Norte, informa que, na
niaiibá de 1!) do corrente, torpedeou,t com
bom resultado,um couraçado allcmão do typo
(lo "Nassan". 0 commnndnnle do subma-
rino diz i|iie, quando nquelle couraçado sc-
guia pnra o porlo, escoltado por cinen "eic.s-
troyers" c visivelmente avariado, alocou-o
outra vez e o allingiu com um segundo tor-
pedo, parecendo que ellc foi a pique.

Continuando n <h'f»"« «lo governo, nn Senado,
o Sr. Joflo Uili Alves começou Imje o toti
discurso expllonndo iiorauo o ministro ilo m-
Im-liir iimiidoii construir um edifício pnr.. i|
1'm-iildiiili- do Medlolnn do lllo do Janeiro, O
nnllgo prcilln nmenço riilnn a, osoollildo u lo-
cal paru 0 novo, u Faculdade, pela sw\ ren-
dn c seu pntrlinonlo, nhriu concorrc-ncln pnrn
ii coiislrui-ção dO seu edifício, sob n flscnlbíi-
cão directu do Ministério do liili-rlur.

0 patrimônio dn 1'nouldndo garante dc sobro
o ônus dn construcciio.

De pnssngein. diz, refere-se As Inforiunioes
quo o ministro d» Vlnçild forneceu a um mu-
lutlrio dõstn oaplliil. om resposta n consuras
desse lomnl no titular ilaque-lln pnsln.

Mostra porque, na lnspcclorl.. de Obrns
contra ns eSccns, não fornin nproveilndos os
funecionarios nddldos do Ministério dn Vlncno
a porquo, neste mesmo ministério, fi rnm dis-
pensados os empregados idnrlsliis, Diz por-
(Hio, na Inspcctoria do Portos, hn tres Inspp-
ctores, c pnssn n defender n ndinlnlslraçiío dn
IMrada de Ferro Central do llrnsil. As grnll-
flcnçôos dndns nu Central c quo i .ereceram
censuras (lo Sr. Mendes do Almeida foram,
de faclo, dadas e continuarão a sel-o einquan-
Io :i nossa legislação não fôr inni*'"..ida, por-
que cilas fazem parle- de uma rubrica orçn-
iiii-ntaria c são dislribuiilns aos empregados
quo trabalham mais horas por_ dia do que
nquellns a que ordlniirlnmenlo são obrigados,
I" lambem verdade que casas novas foram cdl-
ficadas pnra funcclonnrlos da listrado. .' .,
pela razão iniiilo simples do sc lecrni conslrui-
do novos riimnes e dn necessidade de dar hn-
bitnção nos que Irab.ilbam nesses íaiuaes. A
venda do material Imprestável e'- . -xe velha
na Central, não constando, porém, ali que ma-
chinas tenham sido vendidas.

A ncquisição dc locomotivas o o contrato de
ili.iiigane-z são questões (JUC SO prendem e são
ns mais Importantes das necusaçõe do senn-
dor maranhense.

Os exportadores de niangancz, niiiiia conjll-
gacão de Interesses próprios o dn Central,
proiuizeraui-se n depositar no Banco do Bra-
sil n quantia necessária para a compra de
vinte c quatro locomotivas, indispensávelj ao
transporte desse produeto.

Foi unia transacção de alto alcance ao p.-.iz
c é npenas o quo ha de verdade obro ei ra-
pras de locomotivas.

Expande-se em largas considerações, cxpli-
cnndo ns vanlagc-ns dessa operaçiio, lendo tcle-
grammas do Dr. Silva Freire sobre o preço
das machtnns, ele.

Acredita o orador ter respondido cnbnlmcn-
to a lodo o articulado contra o governo pelo
senador maranhense. O illuslrc senador Bue-
no de Paiva, diz o Sr. .loão I.uiz, com multo
espirito, disse, em referencia nos discursos op-
poslcionistns do Sr. Fernando Mendes : os
netos niáos do governo actual, são todos le-
gnes; os illcgaes são todos bons...

Pede desculpa no Senado por ler-lhe tomado
n nllcnção por-tantos dias c termina dizendo
epie o governo do honrado Sr. Dr. Wcnces-
lúo Ilraz continuara a merecer a confiança da
nação inteira, por sua integridade ^ honcsli-
d.ide intangíveis.
.... i ¦anaofr»- * .—.¦¦¦ .—....—.

Üiti négociantecórta as velas
e atira-se de uma muralha
dc 30 metros de altura!

EM SANTA THEREZA
Nfio era conhecido no loKnr. 1'nsso lindo,

clle chegara no alio de Snnln Thorosn, un In-
fure-nção dns ruas Áurea e Aqiieduclo. I cr-
nuiiiou ali, n nlguom, núal oro a lumdn pnrn
ii nltn niuriillin que fienvn a cnvnllelro dns
rims. l-iisliiuinm. 0 liomciii subiu. Vlrnm-ii 0

A elaboração
orçamentaria

A FRANÇA RESISTE E PROTESTA

O Sr. Viviani exalta a bravura

LEITURA PARA CREANÇAS?

BIBBSStÊBOBOKUVBÊÊÊi

SAO

ACTOS ACTOS

dos soldados _,
PARIS, '23 (Havas) — Na sessão de nher-

lura do conselho geral ele ('rcuse o Sr. Itcné
Viviani proferiu um emocionante discurso,
prestando homenagem A bravura dos solda-
dos francezes. O ministro da Justiça nssegu-

í-ou que a Frnnçn e seus nlllados estão deci-
dido a lutar alé no nnniquilanicnlo do mi-
lilarismo allcmão, único meio graças no qual
a Europa e todo o mundo clvílisado poderão
gosar ele uma paz duradoura.
E o bispo de Arras protesta,

"TIRO FEDERAL»
Costumes de Urim tknkin

inglez (molhado) rom banot
RS. 45ÇOOO

na CASA GObOMBO

Sln niiAnfiiBrifi An fhí\Am\Únhf\ 8 de profunda analyse da alma que
ll\ ühPIIIm\ W UPlmO HflH ^a, sem ser comprehendida, a
rill HiíáSflüSUj m l!iCll!K|Ui.lUU necadem-andeCTandees0ectacilo

I* episódio (Completo)
3V e,&\.Tdo. ic v\m •çc^xCiTv.q -poWda aw.b.à.ov

Sairá terça-feira, 29 do eors-es-íts
r reco : 200 reis
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Está em Bello Horizonte a
delegação norte-americana de

financistas
- BELLO HORIZONTE, 23 (A NOITE) —
Chegou aqui, ás 0 1|2 horas, n delegação com-
mcrcinl "yankee", que foi recebida na gare
pelo representante do Dr, Delfim Moreira, Dr,
Cornelio Vaz. prefeito; directoria da Associa-
ção Commercial e muitos commcrciantcs. Dc-
pois de um pnsscio, de bonde, pela cidade,
houve recepção solenuic na ASsocinção Com-
mcrcinl, em palácio e 110 Conselho Delibera-
tivo. A' noite rc-alisnu-.se um banquete, no
Grande Hotel, saudando a delegação o coro-
nel Jorge l)o\is.

A delegação regressará amanhã pnrn ahi,
Mm 1--—*"flJgT*>*^-~-" —————____~-™_

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

**-•¦ —"—— —- ¦ <g3*&g^'" —————— .— __

ueriaser official da

peca ele grande grande espcctaculo
— FLOR DO LOTUS —
pela famosa actriz Regina Badet

CINE THEATRO PARISIENSE

¦ —f*-T^ *

O "arranha céo"
ia-se inc

conira as deportações de
_
civis

PARIS, 23 (Havas*) — Discursando pernn-
le um numeroso auditório, o bispo ele Arras,
ao nlludir ás deportações dos habitantes do
norte ela França, estygmaüsou mais nina vez
e cm nome das leis eternas, dn justiça, da
moral e da humanidnde, a ndopção de medi-
elas que são uma revivesecnein dn escravi-
dão e que julgávamos impossível fazer resur-
gir enlre povos christãos.

Accrescentou o prelado que lnelo o levava
a crer que os seus irmãos dnquellcs elepar-
lamentos tinham ainda sido viclimas ele ..t-
tcntndos que revelam comiileto despreso pelas

mais sagradas leis.
—gB* ¦tãcrtr T^pi - •• ' "

A ATTITUDE DA RUMANIA

Manifestações pró-alliados em

Bucarest
LONDRES, 23 (A. A.) — Communicnçõcs

aqui recebidas de Bucarest dizem ;ue nn-
quella cidade se realisaram diversas niani-
feslnçõcs em fnvor dns nnções nlliadas.

lisas noticias nccresccntnm que, n par com
essas manifestações populares, quasi toda a
imprensa iniciou um movimento ele franca
sympathia á causa da Entente, batendo-se
pela imnicdiata intervenção da Rumania. na
guerra.

niTQl T3<tPll" lH*»' ' i

A OFFENSIVA RUSSA

O Consultório Medico
i' E

e u
$

"briosa"
em

A' policia do 12" districto queixou-se Ar-
tinir Vecchío, estabelecido com livraria A rua
Riachuelo n. 408, ele que o indivíduo ele
nome João da Silva Pernambuco, do qunl o
verdadeiro nome soube depois, intitulando-
sc o capitão Augusto Fischcr, dn Guarda Na-
cional, c pvomcllcndo-lhe uma patente de
alferes dnqúelln milicin, conseguiu que
o mesmo lhe desse 300? em pagamentoadeantado. A patente, porém, Arthur Vcc-
chio não conseguiu até boje, c o intermedia-
rio desnppareceu com o dinheiro.

A policia abriu inquérito, tomando as de-
clarnções do queixoso e juntando um rc-
cibo da quantia, passado por João ela Silva
Pernambuco, nssignndo com o nome do ca-
pitão Fischcr.
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coíisecgiaencías
Tinham pedido A Companhia do Onz que

mandasse examinar os canos conduclorcs
de illuminaçfio, .principalmente nos 2U e 3o
andares. Já haviam os empregados acabado
o exame e concerlos, quando, para cerlifi-
car-se elo bom funccionnmento, fizeram a
ligação do gaz, no andar térreo. Oulro^ cm-
pregado subiu e, phosphoro neceso, foi vc-
rifiear si ainda linliain os conduclorcs ai-
gum escapnmento. Deu-se n explosão. _ O
fogo, correndo pelo encanamento, foi, aqui o
ali, produzindo outras pequenas explosões,
dando-se, então, o alarma.

Promptamcnle compareceu o Corpo dc
Bòmheiros, que iniciou o ataque, logo nha-
fando ns chnmmas, sem mnlores prejuízos,

Foi nssim que ia ardendo o "arrniiha-céo"
da rua Gonçalves Dias, nome por que foi
popularisado o alto prédio n. 510, cm cujo
cimo se localisou a Sociedade Brasileira de
Homens dc Letras.

O fogo, porém, não passou do forro elo 2'
para o 3o nndnr, este vago nctualmcnte c
o outro oecupado por um curso ele ensino,
que, na ocensião, não funccionnva. O 1° nn-
dar c o térreo só soffrcram os prejuízos enu-
sados pela ngun, c estes mesmos pequenos.

Ao local nffluiu grande massa popular,
causando grande susto nos negociantes e mo-
radores nos prédios visinhos.

A policia do S" districto esteve no local,
representada pelo commissario Pereira, que
tomou as precisas medidas.'

Usae ELIXIR DE NOGUEIRA, fe Para O
sangue.

,11, I 'UtOElH 1

Uma entrevista d'A NOITE nos
Ânnaes do Senado

Na hora destinada ao expediente da sessão
de hoje, elo Senado, o Sr. Pires Ferreira re-
quereu que nos "Annaes" daquella cisa do
Congresso, fosse inserida n entrevista nuc o
Dr. Gentil Nnrherlo concedeu a A NOITE, n
respeito do lei-i-itorlo do Acre.

O Senado npprovou, por unanimidade dc vo-
tos, o requerimento do senador piauhyensc.

1 ratM>* ¦

ííITnivAi«ciAc" cigarros espednes para200«jmi > i^i anv-.,3 réis cnm valiosos brinde?.
Lopes S;i 4 C.

1000 prêmios no totnl ele..; - 108:000*000
A' VEMH EM IODA A IMUTlí
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CPlí^cura as InflnmmaçõcsdoiVU^ olhos
(, MOURA BRASIL a^ nnwuajana, 37

Em Berlim sabe-se que os rus-

sos preparam a cffensiva en-

tre Pinsk e Riga
NOVA YORK, 2.1 (A NOITE) — Um despa-

cho de Berlim eliz que o estado-maior do
Exercito nllemão tem indícios seguros de que
os russos estão preparando um grande movi-
mento de offensiva de Pinslc para o norte, ou
seja até o golfo dc Riga.

Em vista disso, começaram também a ser
concentradas tropas e artilharia naquella
frente, onde se encontra o Ieaiser cm Inspc-
cção aos exércitos.
As operações nos Carpathos

proseguem com suecesso

para os russos
LONDRES, 23 (A NOITE) — Um despacho

de Pctrogrado, aqui recebido de manhã, diz
que recomeçaram as chuvas cm toda a Vol-
hynia c na Galicia.

Ao sul elo Dnlester as tropas russas conti-
miam a fazer rn-opressos, lentos lambem em
conseqüência do máo tempo.

Na zona dos Carpathos, desde a retvião de
Kirlibaba, na fronteira da Transylvania, até
ao desfiladeiro de Korosmczo, ao sul de Sta-
nislau, os russos fizeram, na semana passa-
ela, mais elo 100.000 prisioneiros.

Os contra-ataques austriacos foram todos
repellidos facilmente pelos russos.
Os russos não encontrarão re-

sisíencia em Lemberg
LONDRES, 23 (A. A.) — De Zuricli vem o

boato pelo qual o governador de Lemberg
decidiu não resistir, ao ataque dos russos, rc-
tirando-se dessa cidade.
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E' indiscutviel que
vossa casa tem a
supremacia na con-
íecção do mobiliário
artístico, moderno
e confortável-

Leasídro Martins & C.
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOKg 93-@5fl

Tornamos publico o nosso sincero agrade-
cimento no Sr. Dr. Dnrlo Pinto, que duran-
te mais de um anno dirigiu a secção "Con-
sullóriò Medico", nina das mais nteis no'
lcilores desta folha, mas no mesmo tempo
uma das mais difficeis ao seu redactor, que
tem dc unir á competência scientifica umn
grande dose de critério profissional. O Sr.
Dr. Dnrio Pinto, durante lodo o periodo em
que esteve ausente o nosso companheiro Dr.
Nicolúo Ciando, diariamente atlcndcu ao
elevado numero de consultas que nos são di-
rígidas, obedecendo sempre aos mais rigo-
rosos preceitos ela ethica profissional.

Testemunhamos no illuslrc facultativo lo-
da a nossa gratidão pelos excellentcs serviços
que nos prestou.

i É——— MW — ¦¦ ii- i t, —^""ft-fl jl l\ ¦ 1 II

As informações sobre
osfornecimeníosao

Lloyd
Respondendo a requerimento em que o

Sr. Maurício ele Lacerda solicitou informa-
ções sobre fornecimentos no Lloyd Brasilei-
ro, o ministro ela Fazenda mandou á Camara
dos Depulndos ns seguintes informações:"1" — que o Lloyd Brasileiro renllsn os
fornecimentos necessários A manutenção dos
serviços n seu enrgo, ele accordo com ns pra-
xes commcrcines scguidns por todos os es-
tnbelecimeutos que lhe são coiijíeiicres, não
fazendo assim concorrência publica;

2" — epie os fornecimentos feitos no
Lloyd pela casa Caldas, Bastos & C, desta
prnçn, só comprehendem gêneros dc estivn
e bebidas, ficando prejudicada n alínea b)
do citado requerimento pela resposta nel-
in a dada;

íl" — que os fornecimentos dc carvão que
o Lloyd adquire, na America, são rcalisa-
elos por intermédio dc sua agencia em Nova
York, e constam ele um quadro junto, cor-
rendo as despesas dessa ncquisição por conta
do credito dn referida agencio.

Esses fornecimentos, desde jnnctro deste
anno, passaram a ser feitos por intermédio
do inspector que o Lloyd ali mantém."

— ¦ . .--. ..—. i -rgOtS*'—»

Cura o ELIXIR DE

A formidável muralha, cm Santa There-
za, de onde sc atirou o infeliz negociou-
te, que sc vé no medalhão, na posição

em que caiu
chegar no ponln mais nlto dn murnlhn c ali
quedar-sc algum tempo como n escrever ou
ler algum papel, Súbito, como ura grande
pássaro cxqulslto, negro, n que tivessem feri-
elo, um vulto (lcspciicou-se ela formidável nl-
lura, indo cair, com nm baque surdo, enlre
a ramagem que crescia nn base du muralha,
junto as ruas. Era o homem que momentos
íinie-s ali passara.

Correram alguns populares no local. Elle
estava encolhido, a cabeça quasi encostada A
pedra, jorrando sangue pelos olhos, nariz,
boca e ouvidos... No pulso esquerdo um
fundo golpe, parecendo de navalha. Arque-
jílVO.

A Assistência, logo chamada, prestou-lhe os
primeiros soecorros, lransportnndo-0 para o
posto. Na busca feita cm seus bolsos, foi en-
tão estabelecida n identidade do suicida. Era
o Sr. Francisco Pereira dos Santos, de na-
cionalidade portugueza, com ãti annos, casa-
do, residente á rua Sele de Setembro n. 211,
negociante, cstnbelecido com alfaiataria, sob
a firma Comes éi Santos, á rua Uruguayana
n. 9, sobrado.
Prestnram-lhc todos os soecorros. Apresenta-

va elle fractura elas pernas, dos ossos da face
e lesões Internas, alem do golpe que seccio-
nnra o pulso. Em estado de coma, ainda che-
gou a ser transporlndo para a Santa Casa,
onde fallecou, porém, no entrar para um
quarto particular,

O Sr. Pereira dos Sanlos vinha, ha tem-
pos, soffrendo profunda ncurastlienia, tendo
mesmo, nn ultima sexta-feira, sielo victima
ele um forte necessó, entrando depois cm ira-
lamento. Esta manhã saiu ele casa, ás 7 ho-
ras, não nppnrccCndo no negocio nem vol-
taneio. Já sabendo do seu estado entravam
pessoas dc sua família, que então souberam
do dcsenlnce,

* ——jar*!* ' '—¦ — ¦

ELIXIR DE NOGUEIRA
do sangue.
__———— ?—«C35ES»—<

Para Impureza

caso aos
A policia não o contou

direito
Noticiámos hontem um fneto grnve oceor-

rido nn rua Francisco Eugênio, em S. (.luis-
tovão. Esse faclo, que muito depõe contra
o nosso actual policiamento é muito mnis
grave do que a principio se julgava. Os

Syphilis cm geral
NOGUEIRA.
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Aventuras de um «moço
bonito»
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ílp3i3íS"jaá£D etí-a bsüx© úb cama
Qunndo D. Isaltina Marques entrou no

seu quarto, á rua SanfAnna n. 61, ás 18
horas, casualmente olhando para baixo dn
cama, distinguiu ahi um vulto.

Ãssustndn, deu logo o nlnrnia, ncuclindo
vários outros morndores ela cnsa, que 6 uma
habitação collcclivn, sendo preso o ladrão.
È' clle um typo insinuante, cm-reclamenle-
vestido, tendo nn delegacia elo 14° districto
declarado chamar-se Álvaro dos Santos e re-
sidir em Nictheroy.

^6tm ii.,..., .,.— ——
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Quereís apreciar bom e puro café?
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Os assaltantes Octavio dc Andrade e
João de Oliveira

trcs elocciros, cruelmente feridos a bala, r.ão
foram propriamente assaltr.il is, como a po-
licia informa, sim. viclimas Ce represálias,
por terem acudido cr.i soccor.rò dc um caiai;

A malta ele dcsoccupndos, dos quaes dous
já foram nresos e -.-ttjos nomes são Octavio
èle Andrade e .loão Joaquim dc Oliveira, em
umn ponle da rua Coronel Pedro Alves as-
saltou um casal quo poc ali inssava der--
preoecupnclnmenle. Os Ires doeciros, vendo o
que se estava passando, correram ao local,
cm soecorro dns duas viclimas. Nessa oc-
casião os patifes, abandonando o casal, re-
ceberam os tres a tiros de revólver. Como a
luta fosse dcsegunl, pois os doeciros esta-
vam desarmados, esles fugiram com destino
á fabrica de doces, á rua Francisco Eugênio
n. U3. Foi por essa oceasião que elles lo-
rnm perseguidos e feridos pelas costas.

No cartório da delegacia do 10" distvieto
o inquérito prosígue, mas eom uma orien-
lação diversa do que realmente sc passou.J, ,-. 
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A. se.i33.iio.
O corretor Moniz foi impro-

nunciado
O Dr. Vaz Pinto Coelho, em despacho dc

boje, impronunciou o corretor Álvaro de Mo-
niz e pronunciou os funecionarios do Thesouro
Gnudie Ley e Lapagesse, no crime de desielia
em exercício dc funeções publicas. Cjmo se
sabe, estes accusndos estão sendo processados
pela justiça federal da 1* Vara, como autores
e responsáveis pela falsificação da "sabina"
numero 'i'12.
-—  i II l llfltÜtP" i i r i n

Dr. Dario Pinto
Jo llo?pitnl da Misericórdia. Clinica medica e das
creanças. Consiilt. Carioca 44, Das 3 As 5 horas.

mtmtm.
Vae cnírar cm conecríos o

palácio Guanabara
O Sr. ministro dn Fazenda nulorisou o

director do Patrimônio Nacional n abrir con-
. correncia publica para os concertos de que
\carece « palácio Guanabara,:

A obra do dome nem
sempre é trágica

—»—
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Deixe estar, ingrato. Eu saberei quem

rouba os teus carinhos.
E' que a Maria desconfiava elo seu Ma-

noel. Que diabo I Era impossível que elle
tivesse desde tão cedo os freguezes a ser-
vir... Verdade é que. clle saia com a sa-
cola e as garrafas de leite... mas podia
elcixal-ns por ahi e cair nn pândega...-

Hei de saber 1
Ia alta a noite. Uma hora. Maria sentiu

o Manoel sair, saccóla ás costas, da rua
Delia de S. .loão n. 12G para o campo dc

, S. Christovão.
A Maria foi ao quarto. Apanhou umas

calças elo marido, uma blusa, os tamancos.
Só lhe faltava para ser um leiteiro n com-
potente saccóla. Seguiu para o campo e jn
não avistou o Maneei. Avistou-a, porem, o
commissario Mello, do 10° districto, que, in-
liigado, levou-a para a delegacia.

A rapariga não falava, a chorar.
Por fim, com a presença elo Manoel, a

cousa esclareceu-se.
— Foi por li, ingrato. Ciumes... ciu

li mes... E a Maria ainda chorou mais.

0 Sr. Cinclnafio res-
ponde suo Br. Carlos

Peixoto
O Sr, Cincinnto llrngn oecupou, hoje, n iri.

Iiiiii.i da Camara dos Di-pululoi, pnrn rcs|imi.
der no discurso dn Sr, Cnrlos Peixoto, ,<„
liro a elaboração orçnmontnrln, o depui.Hio
pnulUtn oecupou a tribuna, lendo culbn-...(,,
sobre elln livros, liolns e-m quantidade, varigs
nponlnnienlos, Começa por pedir licença \
mosa e a Üninnrn pnrn falar sentado, o ,(t)e
lhe o concedido, Dllíi então, epie não vae 11.
/cr um discurso, mas dnr npi-iias li Cauiaia us
impressões de uni estudo de gnblne-le, pai 1
o qual, alia-., solicita o auxilio de Imlo, ,,,
collegas. Si loi A tribtinn, níío o lez pai.i ib-
clainar, mus lão Boilicillo pnrn ficar em si-
Inação de ser bem ouvido pelos seus pare- . (.
do fncllltnr n npnnlinniento dos debates pela
tacbigriiphln.

Nilo pretendia faliu- sobre n elaborava 1 .,r.
çnmcnlaria, porquo uno apresentou ,
pnra as qunos devesso pedir os suffra . ,|,(
cnsu, O seu voto vencido foi isolado, 1 ..(o,
guiar. Poiler-se-i.i pergiintnr-lbc por <| m,,,
nprescnliiii emendas. Diria que, como i, |IH
liro da comlníssão do finanças, acredite
se cslnbclcccsse nolln discussão sobre n |nc-
liminar de que niiles de novos iuipiislo-, ini-
punha se n reducção dn despesa, c
modclnção ndministrntlvn dn Ilepublic
sun proposta, nesse sentido, no
mio vingou. Terminado o praso par
rcclmenlo dc emendas pelos dem
só podiam ser ncccilns como i]
c não lhe era, pois, permiltid 1 li,- ;
vldunlmcnlc; isto lhe em vcdndi

Convém asslgnnlnr que no 11 Um', din dn
trabalhos da cummlssno, para a red eàu elo
projeclo e-m seglllliln discussão, foi qi ¦
giram nlvilres de epie discordou. Só, pois. cm
terceira discussão podei-la concretisnr 1
das á . mesmas, Cnbe-llic, porem, a dei
reducção de novas despesas, ao enves de nn-
vns Irlblllnçõcs, uma vez que considera di-
minuta a reducção feiln, não obstante reiíi
ra a nffinnação de que foram dimimiidas is
despesas ele ãTO.miO contos, E' verdade 0110
essa reducção foi feita; mas essa reducção
refere-sc mais aos abusos dn despesa extra
orçnmcntnrin do que A despesa normal do
paiz. Tomada uma média elas despesas em
um quiiiqucnnio, o ultimo, elln se eleva a
•liiá mil contos, papel, por anno, O trabalho
do governo e o dn eommissão dc finanças ele-
va n despesa do orçamento em elaborarão a
-107 mil contos, despesa papel. Não houve,
pois, cm relação Aquella média, nenhuma re-
ducção.

Estudando os orçamentos nos últimos annos
c as necessidades acluacs, verifica que pre-
cisamos cobrir uni grande "déficit em pa-
pel, cm 1!)I7, Dahi o querer saber o (pie sc
tem cortado ou o que se poderia cortar ha
despesa papel para diminuir áquelle "deli-
cil", ou melhor, pnrn cxtinguil-o.

O Sr. Barbosa Lima observa epie foram fei-
Ias varias reducções de despesa; mas que,
infelizmente, tornaram-se forçosas e fatacs
novas consignações, como os juros de npoli-
ces pnrn os contratos ferro-viarios, incluídos
no orçamento, Dahi não terem relevo as re-
ducções,

O Sr. Cincinnto líragn diz que é justa essa
ponderação, á qual, mais adeante, iria sc re-
ferir, o que ainda fará. 1'rosegiiindo a sua
exposição, eliz o deputado paulista que 110
terreno ela reducção ele despesas já fizemos
alguma cousa; está inclinado mesmo a dizer
que temos feito muito; mas 6 obrigado a dc-
clarar que não fizemos o sufficicnte. As re-
eliicçôes são grandes, mas não são bastantes.

O anno que vem nos assoberbarão as mes-
mas c ns maiores difflculdndcs. Essa conside-
ração levou-o ao estudo cuidadoso a que jA
sc referiu elos orçamentos anteriores para
ver onde sc avolumaram as despesas c onde
a reducção poderia ser feita.

O orador começou por examinar a verba
material, que sentiu que seria humano evitar
cortes na verba pessoal, e verificou que a
verba mnlerinl já foi reduzida ele cerca de
80 mil contos. Passou, então, á verda ela di-
vida publica e chegou n coiiclusã.i de epie cila
é irreduclivcl, sendo, ao contrario, absoluta»
mente necessário augmeiilal-a pela inclusão
ele verba para os juros de titulos recente-
mente emillidos, Não sendo, assim, possível
a reducção, os cortes nas verbas dn divida
publica e do material, e partindo do princi-
pio de que devemos gastar dc accordo com o
que .arrecadamos, não pôde, naturalmente,
deixar dc considerar o corte da verba pes-
soai.

Eslá claro, 110 entanto, (pie esse córle não
poderia ser objeclo ele emendas suas, sob a
sua nulla responsabilidade na administração.
Cabia essa iniciativa, era isso trabalho para
ser realisado pelo conjunto da administração,
incontcslnvclmcnle a mais competente para
essa tarefa. A' Camara e ao Senado, ele nc-
corclo com o poder executivo, incumbia agir
nesse sentido.

O Sr. Barbosa Lima nssignala que pro-
poz A eommissão ele finanças fossem ouvi-
elos os ministros liara esse fim.

E' exacto, retorque o Sr. Cincinnto Braga;
e a sua proposta não passou.

A responsabilidade dessas medidas, oh-
serva o orador, cabe á administração, Dn etil-
pa ele não haver se opposlo ás suas libera-
lidades anteriores cabe um ejuiuhfio a Iodos,
seja pela sua tolerância seja pela sua cuia-
plicidade,

(Continua na Ullima lura)

Om alarma entre os
corretores

A' abertura do Banco elo Brasil, apparcceu
affixaelo á parcele ela divisão ela sala elo pi-
vimento térreo dnquclle instituto bnncurii
do Indo ela run ela Candelária, onde fun-v
na n secção cambial, e bem junto ao gabiin;-
te do Sr. Dr. Custodio dc Almeida Maga-
lliãcs, clircelot- da cnrleirn cambial do mesmo
banco, n seguinte declaração: "De ordem su-
perior o Banco elo Brasil previnc aos Srs.
corretores, seus adjuntos c propostos que. a
partir ele hoje, a corretagem sobre as cam-
bines compradas ao Banco, será dc LS, pro-
visoriamente".

I"sta circular desagradou os inleressadi
por ser a corretagem obrigada pelas caiu-
bines a de 9[ 10 °|°, que alé agora tem vivi-
rado, baseada em tabeliã estabelecida em ii

A grila dos corretores, propostos e adju
toò chegou nos ouvidos elo Sr. Custodio dc
Almeida Magalhães, que, inconlincnli, mai
dou convidar o syndico da ("amara Syndieal
dos Corretores ele Fundos Públicos, afim de
trocar ide-as a respeito.

Do (pie trataram os Srs. Simonscn c <".>>
dio de Magalhães, nada transpirou; mas, ''
que é faclo 6 que com n retirada do Sr.
monsen foi egunlmente retirada a declara
ção do Banco acima referida.

Os commenlarios em torno dn cilada 1
claração do Sr. director da carteira cainbi
do Banco do Brasil são totalmente conti
rins a tal medida, fosse cila ordenada j
Sr. ministro dn Fazenda ou outra antoi
ele epie dá ordem superior.

Mas não foi só isto o que houve hoje
Banco elo Brasil. O Sr. director dn enrti
cambial que, até ngora, tem se cingido n n
goeiar. com o commercio legitimo e alheu
ú especulação, entendem hoje de dar
pnra a especulação e para o mercado; por-
eom tamanha infelicidade o fez, que n
Ia mesma tnxn, mnis larde-, no fechnnu-i
ern no próprio Banco elo Brasil a 11 'cn, e -
mente pnra atlender aos tomadores
timos.
—¦¦¦- . <m}ft f/Sm •:•- . 1 '—

íweãete para o
lesio Mllttasr

Parn servir com o novo director do
gio Militar desta capital, coronel Ale?
Leal, na vaga elos demissionários qnc
panharam o antigo director, coronel l
dre Barreto, vão ser nomeados: fiscal, n
Lavancrc Wanderley; assistente, capil
d rado Neves; secretario, capitão Gotne-5

11 raz, e iulendcnte, capitão Monteiro Mem

An-

pi
!'f'

¦ 
:&.
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W DESFEITO
Tragédia conjugai

O íenoníti Paulo Vaílo contas-
sa tor tontado mntnr

íi esposa adultera
D, Zllah diz quo o tiro foi

casual
*' A tragédia dc Jacnripagua poderia ler
sido abafada, passando u occorrcncifl poro a
urdem dos fados co .uoes, si o loncuto 1'oulo"Voile 

quizesso nprovcllar as dceinrncilos of-
fcrecidas por sua esposa, feitas 110 leito do
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, Vs.1Ü
O tenente Octavio Guimarães

elle, arrostar com
lhe possam caber
morte de suo e^-

do morte, porque
ó gravíssimo, comlanlo

com o seu gesto, a sua

Jiospital, Preferiu, porem,
ns responsabilidades que
110 crime de tentativa dc
posa, ou, talvez mesmo,
o estado da feridi
cpie pudesse lavar,
lionra of tendida.

Assim, cmciuanto no leito do hospital da
Santo Caso D. Ziloh fazia declarações, dou-
eio o foeto como casual, cmciuanto os cria-
dos^ ela casa faziam confusas declarações á
policia local, formando umo ntmosphcrn
propicia o um accòrdo, comlanlo cpie o es-
cOndolo ficasse restricto aos Íntimos, em-
quanto isso, o tenente Paulo Vallc,, inter-
rogado pela autoridade, assumia inteiro c
absoluta responsabilidade de seu acto. con-
fessando ter atirado de revólver conlra a cs-
posai por surprehcndel-a adultera, e ler, em
.segui,Ia o adultério sido confessudo por ella
própria.

_ Trata-se, pois, de uma pura tragédia con-
."ingal, com o confissão desassombrnda do seu
protagonista.

E" preciso, pois, que, em bem elo verdade,
fugindo embora de detalhes impudicos, seio
conhecida em publico a narrai ivo feito peio
protagonista, já que o caso vem prendendoa attenção publico, cxocíamenle pela feiçãode myslerioso com cjtia se tenlava cobril-o.

Foi o íenenle Paulo Voile residir, com a'família, ;i ruo liarão u. 0,'i, Jacarépaguá,
por ter seu irmão Mario Valle, também te-
jicnfe do Exercito, morando na coso n. 111do mesma rua. Era assim como que umamparo reciproco offcrceido ós duos fo-milias. Pm breve, porém, o pretexto de. vi-sitas ü casa de seu irmão, sua mulher saioconstantemente, ou só, ou acompanhada dcsua criado Olympin, e[ue era o ama da me-nina Marina. O tenente Paulo chamou oattcnçuo d» suo esposo paro que nõo desse
que falar. D. Zilah voltou o demorar-semais em caso, mas alvilrou o tratamento<los dentes. Acccdeu o tenente Paulo. Eranina necessidade.

Teve, assim, ella, c pretexto desejado,baia para o dentista, no cidade, e levavacomo companheiro, sempre, o criado Olym-pia. A criada Olympio tornou-se cúmplice.J'oi assim que se tornou adultera a esposacio tenente _ Paulo Voile, porque, quandoJJ. /iliih saio, nem sempre era para o den-listo, sumo poro encontrar-se com o collcgatle. sen mando, o tenente Octavio Muniz Giiimames, que conhecera
00 tenenle Mario.

Notando a differcnça operada em sua cs-posa, que se tornava nbstracta, trefega, otenente Paulo começou a amargar as duvi-tias atrozes epie o assaltavam.
Entrou, então, a observar melhorfle su.-; vida intima. I)elle fez confidente

João,

cm casa dc seu cunha-

Ve o linha
iBem da familia.

Mas o velho amiíilroiçoava I O
liem absorvido

n feição
lessa lerrivcl situação

um dia, o velho negro
visto nascer, velho pa-

so dos Vallcs tombem onegro João tinha sido tom-
i.tfinim ''!'¦'' D" Zilílh' 'l"c ° tornaraigualmente cúmplice comoPoi por isso n criado Olympi.i.
¦_,„,.,...,.. .--,uo, ° nclf'o João nunca en-tontrara oceasião de prevenir seu patrão eassim, os amores adúlteros dc D, Zilohilinuavam, e continuariam, si, como
r«eonlece, o acaso não so encarregaCOlJaborar para o desfecho da trai

con-
sempre
se dc

edio.
Nõo si

Saber, si'lhe fossem¦ Não sabic
is»
ido,
5P ten :! : nõo

na o tenente Paulo o que poderias criados, cm quem confiava, nãotraidores, como a esposa.
, assim, elle, que até o carteirocntiegava as cartas poro D. Ziloh, quan-r! "D! signal convencionado, sabia quoeslava cm coso.

íconlin„ u , rUe 'm, ° tei,entc OclnTlo, para
li,i "v.!ri"*'1E'""í ** CílS£l C,e scu in,li'°
cÓnsnrln, J?°* "'"•"t""l10 1,:»»0"'0 COm Mllc.j-onsuelo, sua prima irmã.

5wm Vdara u?la fuskla D* zil£>l* ao
iíe mm« " 

™ 1V'1X11,,J0' P0P 0m1c sc tor"
Oclavio. tolei-hone. com o tenente

fA-nnr.lai£eSlas ullimas. noiles o tenente Pauloftnlle teve uma quasi certeza da traição dc
11 mnn^P3, 

N5° Pflt?« l)0l;íra' tirnr o caso a
teürSdò ;f ?u a ,0lt?. tod-a cra clar°. -,'»;»'-
tomo I ¦ velho negro João quem o foi,'"'" Judas, consolar*; procurando dissua-

[Sflil-oi Ante-hontem o tenenle Paulo chegou
|j_*erndamente á caso. ""-tou

pannada da criado. Tinha idotalar a nino amiga.
Ao ss recolherem ao

curlmlT'" 
SU,a. es],"''a, Pnreci» cnlcladtt. proCl i.ind,; oceultar qualquer objeclo

f«essc escondido cntrc a meia e
;-V tenente notou, leve um""'s conseguiu conter-se.

nes-

om-
ao telephone

quarto, nolou o le-

que D. Ziiah
Jirndo c o esc-

t Passou, assi* noile, com"tlebaixo 
do

que hou-
a perna.

assomo de cólera,
Viu, assim, elle,tirara, por fim, irm papel do-ndera na como, sob o lençol,m, em estado clc vigília, lodo

cabeça sobre o travesseiro,
qual eslava o terrível segredo,iSPie o decidir da suo sorte!

il'-,iil,,,nnil!í;>- ü" Zila.h' como ** costume,
Wn 2 J ,*-era ,'!1P|('Í" "loiletle" e saíra
* » filhinba. ° CUDhad0- 1CVand0 a criad;l

C fÔiPkí.0nm° tCnen-te P,a!''° snlí0« ^ cama
ísram-w? RS maos frias' l)roe«''.ir o
pçondera a esposa.
Ü ÍV'a ,l,m bübete do• Alandou chamar
Ei,, V. Z,i,ai-',mal, entrou no qnarlo,n.io desfecho do tragédia.-
í'^stavai tudo perdido!
Íi-,mí', n,t!o se»«"«-a por nm braço¦,-nno-lhe 

o bilhete, interrogou-a.
Bn-1; pendtrante e severo, cila nõoM.gner cm negar.';n?mla ,,:l 

'Moiíe 
V»™^* li estiver» o

¦ Oennlc da confissão da adultera, o tenente•Ati.o, sem largar-lhe o braV*'*t, que se achava

A GUERRA!
A Inglaterra contráo
um novo emppostimo
nos Estados Unidos

LONDRES, 23 (Havas) — O minis-
tro das Finanças, Sr. Mc Kcnna.anmin-
ciou na Câmara dos Comimins que*, por
intermédio do grupo Morgan, dc Nova
York, estava concluído o accòrdo para
a emissão de um empréstimo de 250
milhões de dollars, ao juro de 5f/o c
ao typo de 99, reembolsáveis cm dous
annos.
As operações na frente fran-

ccza
'_»:i (llovos) r-i (*uininun'....do offi-PARIS,

ciai :"Ao norte
elcou durante
commuuicncíii

A situação financeira
¦ _¦ ¦!

rcpclli-

do Somme, o liitiulfío Lombar-
a noite as primeiras linhas dc
ao norte c ao sul du Maiirc-

pas. A nossa artilharia respondeu cncrgl-
camenle. O Inimigo não tentou nenhum ataque
dc infantaria.

Ao sul do Somme, depois de intensa prepara-
vão de artilharia, os allemães atacaram no rim
eio dia as trincheiras que tomámos ante-lum
tem oo sul clc Estrécs o u oeste dc Soyccourt,
conseguindo tomnr tié cm alguns pontos.

Nos sectores dc Bcllow, Ashcvillers c Lihons
eslá travado um violento duello do o.tillia
rio.

Hepclllmos a granadas um nlnquo ele sur-
presa contra uma trincheira ao sul dc 11.ul-
mannsvillor-lvojif, na Alsacia,

Nos outros ponlos da llnlin dc balalhi, rei
mm relativa calma.

Um official aviador abateu o seu quinto ap
porelbo allemão, cpie foi caliir no direcção dos
moinhos a nordeste de 1'croiine,

Os nossos aeroplanos metralliaras quatroaviões allemScs, que foram cahir, multo ovo-riados, nos próprias linhas."
Os russos rcpellem o inimigo

em Iodas as frentes
PETUOGRADO, 211 (Havas) (Official) —Na

região oo Sul de Krcvo, rcncllimos vários ala-([lies do inimiKo, oconipaiihados dc lançonien-
le> de gazes aspliixlnnlcs. Infligimos aos ato-
cantos elevados perdas.Na resíião do Serelh, oo sul do Brody, o Ini-
migo retomou a of fensiva cm vários logares,
mos foi rcchassoelo cm todas as tentativos.

Próximo do nascente do Pruth, a sudoeste
do Ardjulez, capturámos as alturas ao noite eoo sul da montanha de Kovcrla, junto ó fron 

'
teira da Hungria.

Na costa elo mar Negro, sustámos a offcnsiva turco. Com o auxilio ela esquadro
mos completamente o inimigo.
Os allemães

inglezes
LONDRES, 2,1 (novas) (Official) - O ini-miijo tentou durante a noite dous vigorososataques contra as nossas novas trincheiras, uosul de Thiepvol. Ao primeiro, os allemães to-moram pé om aliruns pontos, do onde, aliás,foram immediotamento cspulsos, Ao segundotilaque foram rciiellidos cm todu a linha, soí-frendo elevadas perdas.

Os alliados combatem juntosnos Balkans animados do
mesmo cnlliusiasmo e das
mesmas esperanças de vi-cíoiia
LONDRES, 23 (A NOITE — Os

como é seu costume, estão enchendo
de noticias mentirosas c elos mais
fantasias a respeito da offensiva tomado pelosaluados noa Balans. Segundo o critério a'lc-mão. as primeiras operações dos exercitas ai-liados foram mol miocedidos.
..A situação, porém, em conjunto, ó a maisfavorável possível que os alliados podiam dc-sejar,

Os alliados avançam para o norte, no con-tro, numa frente de 150 milhas, emquanto queos búlgaros, auxiliados por fortes conlingen-tes austxo-allemãea c turcos, fancm maior
pressão sobre os doas fluncos du extensa linha,tentando dobral-os e Impellinelo-os para e sul,na região dc Kavalla c na ele Florina.Si a situação militar c boa, a situação poli-lie- c moral é ainda melhor. Pelo primeira vez,com cffeito, os seis exércitos alliados se batemem uma frente, todos juntos, todos unidos, to-elos animados do mesmo espiirto de sacrifícioe das mesmas esperanças ele victoria
-•""*• —¦ ^Cflna »

repeilidos pelos

O discurso do Sr.Cincinato,
em resposta ao Sr. Carlos

Peixoto
A verdade è que a udmliilslraçíío lem si-

do, ulllmoiiicule, excessivamente dispendioso,
l.il.i ohsorve rendimentos maiores di> que os
cpie temos] Decorre dahi a iicccssidadu de fa-
/ermos uma administração mais modesto,
unia administração econômica du casa pobre.

Assim pensando, deve asseverar ó Cornara,
considerou, no entanto, o ridículo que sc-
ria o apresentar Individualmente emendas
para a reducção das despesas cm todos os ml-
ulstorlos, cm coda orçamento, uma ve/. que a
acção pessoal dc um deputado nada valo cm
unia obra destas.

Tendo divergido da orientação da com-
missão de finanças, deu as razões geraes da
suo divergência: nao entra cm detalhes. Pro-
pnz A commissão que ella chamasse n si o
odioso, o anlipothleo da tarefa nesse sentido,
anlipatlllco c odioso, mas necessário, Imprc-scludlvcl,

Não foi viclorioso ua sua maneira de ver
as eous.is, no modo porque considerava e
considera o problema. Com mais acerto, tal-
vez, a commissão de finanças, composta de
collegas tão patriotas como o orador, pensou
dc outro modo. Não sc julgou, por isso, olni-
gado a fazer mais nada, dando, apenas, cm
voto apressado, as suas razões de discor-
daiicia,

Accenlua novamente que não queria falar
sobre o assiunpto, sinceramente o declara. Si
veiu á tribuna, agora, não foi sinão para var-
rer a sua testada, permitiam-lho a expressão,
c desciilpein-lbe o elesalinhavado da exposição.
0 que o leva á tribuna é o tom um pouco ag-
gressivo com epie foi encaminhado o debate
sobre a elaboração orçamentaria,

Poro allendcr á situação de difficuldadcs
cm epie nos encontramos acha necessário cpie

fossem dados diversos passos, o primeirodos quacs seria o cõrtc avontajado dos des-
pesas. (Juiz, para isso, verificar essa despe-
sa e ciicoiilrou-o, iueoiiliiienli, cxaggerada.
Poderia a sua critica ser Improcedente, parao epie foi examinar comparativamente a eles-
pesa c nsslgnnlou que cila i sensivelmente
cgunl A anterior, quando devia e deve ser fa-
tolmentc, sensivelmente inferior.

Tendo verificado o extraordinário excesso
de despesa, com a administração recorreu no
exame do uma situação idêntica ú actual,
embora dc menos gravidade, a que se iniciou
ao termo do governo dc Prudente de Moraes
e eslendeu-sc pelo governo Campos Salles. E'
intuitivo que se devia verificar o que sc fez
então, o que era então vigente, a acção des-
envolvido naepiellc tempo.

I)o exame que fez rcforçou-se-lhc a convi-
eção dc que naturalmente o primeiro passo
que devemos dor é o ele regressar ú época an-
terior ás prndigalidadcs conhecidas.

nll-m'
o mu:
abscri,,.

a nossa própria so-

diz o Sr. Gar-

llll I If. [llll
Augusto Duarte ltibciro c outros, officiaesdo Directorio Geral elos Correios, propuzerampela 1" Vara Federal uma acção contra a União

para o fim de ser aiiuullado o octo do minis-Iro da Viação, que promoveu a chefe ele see-
çao o seu collcga Antônio Rodrigues de Cam-
pos Sobrinho, allegando que devia compelir oreíerido logar a um delles, por faltar ao cs-colhido o que a lei exige : — merecimentocomprovado por serviços c commissões im-porlanles ou notável aptidão profissional.O juiz, em longa c fundamentada sentença,considerando que, quando não assistisse ãopromovido aquelles requisitos, nenhum dosautores, que não são os únicos da classe, teriosubslituil-o, puro e simples, certodireito
aclual, não dependente de condição ou termocapaz ele reconhecimento nu confirmação ju-Clieiol, C, por isso. SO limllnvnm m .,„'l„,.,V „dieia
pedir
o

çao ipor isso, se limitavam os autores asimplesmente a millidodc da promoção,
, que quer dizer a derogação, não virtual oninclireclo, mas formal ou direclo de um acloadministrativo, julgou a acção improcedente cconclcninou os autores nas custos.

ury condemnou o
ineu a quatro

annos
f°i 

"""diis 10 horas do dia 5 de maio deJ.J14. Cvríncu Caldeira, sem vintém e comotazia Ioda vez que sc acho cm igual situação,a-rigm-se a casa de negocio á rua Cachambvn. iôi, no Mcycr, pedindo ao seu proprietário,&r. Antônio Muitos, uma certo importânciaemprestada. Esse negociante negou-seteader no pedido dc Cyritou para rJlle este
n ai-

neu c foi quanto lios-
„,;  , -. - sacasse do seu revólver,ourando sobre o Sr. Antônio Mattos repeti-O negociante saiu illeso c o cri-

preso cm flagrante,O Jury julgou hoj
annos.

das vezes,
minoso foi

condemnando-ò a qualro

tenenle
esposa.-

que
Octavio!

prc;en-

c, mos-
Ao seu
pensou

travesseiro, c, cego dc indignação, desfechouum tiro a queimo roupa.
A bala, atravessando o braço esquerdo deu. _ilah, foi ainda aprofundar-se-lhe nopeito, depois de ter cortado o ápice do pul-moo. Disparou elle o segundo tiro. mas

por inslincto próprio, D. Zilah tentara des-vencilhar-so, desesperadamente, dando cnse-
jo, assim, a que o bala, desvíando-se, fosseferir levemente o mão do atirador e se. alo-
josse na parede fronteira, Porque o tenente,bom atirador, atirava com ambas ns mãos,servindo-se na oceasião do crime da mão
esquerdo,

O resto jó Jiontem noticiámos.

tico, tomou o re-
também debaixo do i eção de morphina..

Essos declarações, feitas boje pelo te-
nente Paulo Pinto do Valle, foram tomadas
por termo pelo escrivão Scrpn, na presençado Dr. Vianna Marques, delegado do 2 Iodistriclo, na enfermaria do Hospital Centraldo Exercito, onde continua em tratamentoo protagonista da tmgcdia de Jacarépaguá.

D. Zilah, que jó havia declarado fer sido
o faclo casual, nõo pódc ser interrogadoho.ie pela poliria, pnr ter se aggravado o seu
eslado. sendo nece-sario receber uma snje-

O Sr. Barbosa Lima intervém, declarando
ser isso juridicamente impossível pela theo-
rio do dircilo adquirido.

O Sr. Clncinato Braga diz que, si tivéssemos
dc. manter a macliina administrativa tal qualfoi montada nos últimos nunos, será impôs-
sivcl qualquer economia. Temos que reduzir
o trem da vido ao que podemos supporlar.
Ii' o que o bom senso exige.

Do estudo que fez cntrc a situação Com-
pos Salles c a actual, pede licença para expor
alguns algarismos ú ("amara.

O gabinete presidencial do Sr. Campos Sol-'¦- custava 30:600í3000; o actual —70:0009000.
¦ " "io consta que. bojo, hoje, dous gobinc-• a dous presidentes...

.LTctaria do Senado era custeada, no
í',u. no Campos Salles, com 'AV2 contos; o or-
comento consigno-lhe, hoje, 711 contos c que-
brados.., Acaso atígmentou o numero de sa-
nadoresV Legislo-se, hoje, mais do que cn-
lão? E' a hyperlrophia doentio da despesa.

A' secretaria da Câmara altribuia-se, cn-
tão, 3í)0 contos; hoje, 988, quasi mill

A Policia do Districto Federal, Casa da
Detenção e Brigado Policial custavam, então,
5.000 contos; custam, hoje, 11.23GI

O que estamos votando c, pois, não juridl-
comente, mas moralmente, uma extorsão.

Estamos em um momento cm que podemos
presentir ura arranhão á
berouia.

—Arranhão só é oplimismo,
bosa Lima.

Nõo sou pessimista, nem optimista, diz o
Sr. Cineinalo. Tem tanto receio elo possibi-lidode áquelle propósito, que não quer ir á
probabilidade.

Não é optimista, nem pessimista. Si c ser
pressimislo acreditar que o Brasil posso des-
apparccer materialmente da superfície do
globo, não c pessimista; mas receia pela nos-
sa sorte no concerto dos nações, na vido dos
povos.

Nõo quer, porém, fazer uma larga divaga-
ção a este respeito e prosegue no estudo
comparativo entre a siluação actual e a do
governo Campos Salles.

O Archivo Publico tinha, então, uma verba
de 00 contos; tem, agora, de 181... Teria au-
gmentado o trabalho dc nrchirnmcnlo?
_—Augincntou o de desarchlvamento, inclu-

sive de mobílias, di/ o Sr. Maurício de Lu-
cerda. -

A Saúde Publica era, então, uma repartição
de grandes despesas cm umo cidade epidemi-
ca. Fizemos um serviço dc saneamento quenos^ cuslou os olhos da cora, Esse serviço de-
veria determinar reducção do despeso com o
de hygiene permanente, de defesa conlra ma-
les endêmicos. Acha que se gastava, então,
pouco com esta verbo; mas, agora... Eram
923 contos c são 5.000.—Apezar do serviço de hygiene municipal,
diz o Sr. Barbosa Lima. E V. Ex. sobe queeu, deputado pela capital, com sacrifício da
minha personalidade poiitica, revoltei-me
contra isso, no commissão.—E* verdade, diz o Sr. Clncinato. Dou o
meu tcslcmunho de quanto foi olevantada asua acção nesse senlido e nobres os seus pro-
posilos.

O luslilulo de Musico, prosegue custava-
nos, enlão, 127 contos; hoje, IM. Por que?
Que despesas são essas? Como se justifico-
ra ni ?

A* Bibliolheca Nacional consignavam-se 100
contos; absorve hoje 512. Pagam-se os leito-
res? Mas, mesmo assim, tão diminutos elles
são cpie se tornará necessária uma diário mui-
to elevada para justificar o augmento do
verbo.

O Sr. Clncinato Braga diz que tomou, pro-
posiladamenle, o orçamento do Interior parabase dos seus estudos, por ser o menos dis-
pendioso, o_ que menos pesa no orçamento.
Mas, si assim é, imaginem o que não vae
pelo Moção, pela Agricultura, pela Marinha,
pelo GuerraI...

Não ha, pois, oulro remedio: ou faremos as
reducções de despesas ou outros a farão pornós.

—O Egyplo! exclama o Sr. Maurício dc La-
cerda.

Acho que as imposições das necessidades
publicas justificam o facto dc haver o ora-
cjor enveredado poro a reducção do pessoal.Semelhante reducção porém, soffre natural-
menje as excepções dietndas pelo respeito aos
direitos adquiridos. Ninguém melhor do quea jurisprudência do Supremo Tribunal pode
guiar o orador na determinação das excepções
a que ollude; 6 esta jurisprudência que de-clara não serem dcmisslveis "ad untum" os
funecionarios de concurso, os ele fiança e os
que contarem mais de dez annos de serviços

públicos. Pretende citar um exemplo for-
necido pela magistratura, quando ó apnrteado
pelo Sr. Nicanor Nascimento, que lembra es-
tor reformada mesmo quanto aos funeciona-
rios de fiança, a jurisprudência do Supremo
Tribunal, O Sr, Cineinalo agradece o osclarc-
cimenlo do aparte, mos diz que, como rrc-tende argumentar eom os exemplos mais des-
vantajosos ás suas idóas, estabelece eme, de
accòrdo com o jurisprudência, nõo sejam de-
missiveis todos as tres classes que aponta,

E prosegue:
=-»Ninguem ainda teve a lembrança de fa-

zor o calculo dos funecionarios garantidos.

Despacho jcoHízcHvo
miMHir.ltlO DA GUERRA

Promovendo nn enjonlinrla! n 1' lencnle o
graduado Francisco !•'. Alves dos lieis.

Transferindo — Na artilharia! os capllães
Pedro Mania, dn IP do lü"- paia a _• do •!•,
e .loflo .lancho Tavares, desta para aquella.

Na Intitularia! o capitão Miguel .1. Macho-
do, da 1" cio II" do 5* para a 1' do II do ÍI";

Graduando — Na engenharia; cm 1° teiien-
le o 2» Mario Ary Pires.

Concedendo troca do corpos aos capllães do
7° regimento de Infantaria, Ataliha .lacintlio.
Osório, da I* do 10", e Henrique ltibciro Caiu-
pos de Vasconcellos, do if do ü!";

Reformando: o major aggicgado u Infanta*
ria, Tlburclo Peneira dc Souza; o capitão
dessa urina Anlonlo 1". do Aragão Sobrinho
c o cabo de esquadra do lii" regimento de ca-
çodores Manoel Corrêa de Mello.
MINISTÉRIO 1)0 EXTERIOR

Aposentando Anlonlo de Araújo Silvo uo
cargo dc cônsul neral de _,* classe.
.MINISTÉRIO DA FAZENDA

Sanecionando ns resoluções legislativas queoulorlsotii a abertura dos seguintes créditos:
dc 507 :li71Ç7I10, para atteuder ás despesos com
o transporto marítimo dos retirantes do
nordeslo brasileiro, no corrente anno; de...
Ü0:Ü51Ç930, para pagamento de dividas de
exercícios findos, o do 22:0018000, paro pago-mento da viuva c filhos do ex-ministro do
Supremo Tribunal Federal, Sr. Dr. Lúcio dc
Mendonça, em virtude dc sentença; c a que-concede um anno de licença, cm prorogaçiTo,com ordenado, poro tratamento do sonde, no
conferente do Alfândega do Pará Edmundo
do Rego Barros Pilho.
MINISTÉRIO DA MARINHA

Croanelo, aom augnicnto ele despesa, as C3-
colas de Aviação? c do Submersiveis;

Nomeando! os capitães de correia José' 51a-
chado dc Castro e Silva para os cornos dc di-
reclor da Escola de Submersiveis c de com-
manelanlo da respectiva flotillm. c Protogcncs
Pereiro Guimarães, para os dc director elo Es-
cola clc Aviação c de coniiiiandanlc da floti-
lha de aviões dc Kiicrra;

Transferindo poro o quadro siipplenicnlor
o Io lencnle do Corpo elo Armada Heitor
Alves dc Menezes.

PORTUGAL NA GUERRA
Doze allemães deportados

LISBOA, 23 (A. A.) — Partiram" poro ITcs-
ponho, deportados, doze subditos allemães,
pertencentes á guarniçãn dos navios allemães
Surtos nos portos ele ultiamor c que estão
foro da edade exigida poro o serviço militar,

»•»»-

A votação dos orçamentos
da Agricultura e da

Viação
^r^SS-, ^|rt,rii<&;*r-S'.C*;a.E5,

__. ©-pi.g3;^@'V''©i'»ái*iR.S-,
Proseguiu hoje, na Câmara dos Deputados,

a votiiçõo dos orçamentos, em 2" discussão.
Foram votadas os emendas ao orçamento

da Agricultura, clc 18 cm deante, sendo ap-
provadas as que determinam: que o governo
entrara em accòrdo com o Sociedade Brasi-
leira dc Animação á Agricultura, com sede
cm Paris, para que esta sc incumba do ser-
viço de expansão econômica na Europa, sem
augmento dc despesa; que se reduzam as
subvenções e auxílios ás seguintes: Inslitu-
lo Techuico Profissional dc Porto Alegre (50
contos), Estação Experimental dc Viomõo
(76:3008000), Posto Zootechnico de Viamão
(108:200S), Escola Theorico-Pratiea de Por-
to Alegro (180:800$), Serviço Meteorológico
do Estado de São Paulo (40:0005), idem do
Rio Grande do Sul (40:0005), idem de Minas
(25:000$), Instituto Elcctro-Tcchnico de Ila-
jiiba (50:0005000), idem de Porlo Alegre
(50:0005), InstituLo Oswaldo Cruz (48:0005),reducção dc_ 108:0005 de verba ele funeciona-
rios cpie deixaram de ser addidos; pequenas
modificações em algumas verbos.

No ftrçamento da Viação foram approva-
dos emendas autorisando o governo a ceder
oo Estado do Pará, por empréstimo, uma chis
dragas de sua propriedade e que trabalha-
vam no baixado fluminense, afim de ser uti-
lisada no serviço dc drogogerh do rio Arary,
ilha ele Marajó, correndo todas as despesas
inclusive a do transporte, por conto do go-
verno daquelle Estado; accrcsccntando 100
contos para a verba combustível da Oeste de
Minas e reunindo em uma só a consignação
destinado ao pessoal operário c jornaleirodessa estrada, augmcntaila a suo verbo de
84:4808; reduzindo mil contos, ouro, na con-
signação paro garantia de juros para os por-tos elo Porá, Bahia, Hio Grande do Sul e Vi-
ctoria; reduzindo clc 580 contos nn verbo
material dos obras do porlo de Beeife; redu-
zindo dous conlos nn verba expediente e 300
na de material dos obras do porlo do Rio de
Janeiro; reduzindo 200 conlos na consigno-
ção commissões dc estudo da verba Inspecto-
rio de Portos, Rios e Conoes; corrigindo cr-
ros de impressão sobre os vencimentos de
um continuo das obras do porlo dc Monáos r.
dc tres conduelorcs de 2" classe dos obras do
porlo de Recife, aqui para menos 400-"i e ali
para mais 3-10Ç; autorisand oo governo a des-
pender pelos saldos que houver no Banco do
Brasil, do empréstimo feito pela Viação Cea-
rei.se, a quantia de dous mil conlos, i ns con-
strucções dos seus prolongamentos, em 1917
ou no exercício vindouro,

Não houve numero para votar o artigo Io
do orçamento da receita, o que sc verificou
a requerimento do Sr. Vicente Pirngibo.

•o --rB&aO—-»

Mais recursos eleitoraes
mineiros

BELLO HORIZONTE, 28 (A NOITE) — O
tribunal mixlo do Congresso julgou hoje os
recursos eleitoraes de Guarancsia e Araxá,
dando parecer favorável ás facções Alberto
Alves e Franlclin Castro, respectivamente. -

pelo Supremo Tribunal; si alguém procedessea tal apuração veria que é pequeno o numero
dos funecionarios cm condições garanlidornsdos respectivos cargos. Assim d qnc se pode
reduzir em muilo o pessoal sem se attingir
os direitos adquiridos. Os collegas do orador,
inclusive os próprios membros da commis-
são dc finanças, não quizeram siquer fazer
a tentativa dos cálculos a que nllude e cslão
no seu pleno direito, porquanto, pode cada
qual considerar sob o prisma que bem enlcn-
der os direitos do nação c os interesses par-liculores. Que todos, porem, se convençam de
cpie a jurisprudência não lhes serve de bos-
tão á defeso pessoal — eis o quanlo desejo
o orador, que timbro cm declarar ser mister
se considerar qnc quantos pretendem cortar
apenas nas despesas de "material" estão an-
ti-democra li camenle equivocados, porquanto
as verbas do titulo "materiaes" são nquol-
Ias que sustentam os humildes, os operários
e diaristas; O córte do material reduz á fome
n classe dos móis necessitados e obscuros,
não acontecendo outro tanto com os cortes
do "pcssool", que atlinge funecionarios dc
categoria, os quaes bem podem reduzir suas
despesas, tal como nós que devemos ser os
primeiros a dar exemplos de economia ante
as difficnldndes por que atravessa o paiz.
Declaro ainda o orador que. si cm seu voto
vencido sustentou a necessidade financeira
dn reducção das despesas, agora pede júnior
aquella a necessidade econômica e moral.
Cumpriu o seu dever; a Coroara que vote co-
mo melhor lhe parecer.

Foi islo o que disse o Sr. Cineinalo Braga,
quando a mesa o interrompeu paro ndvertil-o
de que havia numero para votações, .. .

Um curioso caso de
habeas-corpus

—¦'. • '¦

Um furto, commottido em
1908, julgado pelas jus-

tiçasdo Brasil e cie
Portugal

Na sessão do hoje, o Supremo Tribunal
Federal sc occunoti longanicnto de um crime
de furto, praticado cm 1008, quando cra
chefe ele policia o Dr. Alficdo Pinlo, contra
a firmo do nosba praça Barbosa Albuqu.r-
que íi C.

A' delegacia do !• districto, eni 111 dc ou-
Ilibro diiepiclla anno, a relendo liriu.i apre-
sentou queixa do quo fora roubada, ein
110:000?, por Manoel Pereira do Oliveira e
outros, que, praticado o fuilo, euibauaroin
com destino a Porlugnl,

A queixosa, no por do Inicio do Inquérito,
conseguiu do então ct.efc do polida foiscm
passados telegrommas ás autoridades porlu-
uuezas paia a prisão do criminoso Pereira
de Oliveira, Preso imincdiatameute ló nn
1'ortugol, processado pilo furto que coininet-
leu aqui, foi afinal absolvido. I.ogo após
a absolvição, tratou 0 aceusado do voltar
oo Brasil, onde ultimamente a po'icla o
prendeu, em virtude de ter sido pronauuindo
uo processo contra elle movido pela P Varo
Criminal. linmediotomente correu eile. á
Côrlo clc Appellação, impetrando "h.iber.';-
corpus" cm seu favor, sob a ollogaçiío de
que, já o lendo ab olvido a Justiça dc Por-
tugal, pelo crime por cpie a justiça br.isl-
letra o processava, o constrangimento íllc-
gol que soffria cra manifesto, c esta n?o
podia ver crime onde aquella, cm processo
regular, não conseguira encontrar-lhe nem
indicieis.

A Córte iiígoi., porém, a ordem, e desta
(lecií..o recorrei' o pteicute para o Supremo
Tribunal federal,

Como auxllif.r e>p Justiça figurou no pio-
cesso o Dr, Jnno 1 rança dc Mirando .lu-
nior. Em favor do réo usou da patavto (
Dr. Thcodoro Magalhães, por parle da As-
sistencia Judiciaria,

I.ogo depois, procedeu ao relatório o Sr.
ministro Godofredo Cunha.

A policia portugueza, prendendo o necusa-
do, nppr-.hendeu-ibe cm poder duas leiros
p.goveis cm Alcoboça, unia dc 1 dioos, forto,
c nutro de 100?, elo mesma moeda.

Sobre cies documentos, prodüctos ainda
do furto aqui perpetrado, foi que calcou a
Justiça portugueza o suo decisão, c ainda
lambera sobre a queixa que U policia dc lã.
conlra o accusoelo, deu a citado firmo. O réo,
preso pela policia portugueza tt pedido da
brasileira, pelo crime que oqui cominetlcu,
c, pnrallelamcntc, pela queixa ou querclla
directamente contra elle apresentada, lá,
pela firma lesada aqui, suscitou incoinpc-
tencia dc foro, que, pelo Tribunal de .lus-
tico dc Lisboa, foi eleriniida, julgando a .lus-
liça portugueza, pela qual optou o réo, n
competente para proccssnl-o.

E estes factos serviam dc base ao seu pc-
dido de "habeas-corpus" oo Supremo, onde
foi o coso largamente discutido. As opiniões
estavam divididos. 1'ora alguns Srs. minis-
tros o constrangimento allcgado cra eviden-
te, palpável. Entendiam outros que a com-
peiciicifl para processar o ri-o dc crime de
furto aqui praticado era d." brasileira, visto
como aqui estavam Iodas os provas, 'l.','[!Í ''.'¦
sidiom as testemunhas.

Afinal, recolhidos os votos, verificou o
presidente do "1"? Ibunnl qnc o Supremo con-
firmara a decisão do Cõrtc, negando a ordem
dc "habeas-corpus", contra os votos elos
Srs. ministros Godofredo Cunho, Pedro
Lessa c Mibielli.
'-¦¦¦¦ * '-flT-fr i

aoteieso assaSto do largi de
Catumlíy

E
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«Moleque Mariníio» vae
gastando os cento e qua-

renta contos
Está n encerrar o inquérito existente na

delegacia do ü" districlo, paro apurar o rou-
bo de que foi viclima o capitalista fortes.
Muilo provavelmente, dentro cm poucos dias,
será remetlido ao Juizo. Como sc sobe, nes-
te inquérito ficou apurada a criminalidade do
ladrão Thomaz Marinho, vulgo "Moleque
Marinho", contra o qual existe mandado de
prisão preventivo, Até hoje, porém, a poli-
cia não conseguiu prender o outor do onda-
cioso assalto. No seu encalço cslão vario-S
agentes. Ainda ele hontem para hoje foram
cffectuadas diversas diligencias, todas, po-
rém, sem resultado, A policio prendeu va-
rios ladrões amigos c companheiros de "Mo-
leque Marinho", na esperança de conseguir
informações sobre o seu paradeiro. Alé ligo-
ro, entretanto, nada foi conseguido, !•', em-
quanto isto, voe elle gastando o produeto do
roubo...
.— .. —¦..,„ __,——,~t~*x4fa»a* i. ************ i ¦'¦¦!_»

resumo da sessão do
%?

Presidência do Sr. Urbano -autos, O Sr.
Metcllo leu a acto, que foi npprovhdu sem ob-
servoções.

O expediente lido constou de um offieio do
1° secretario da Câmara, submettendo ao voto
do Senado quatro proposições d.\ Cornara,
propondo abertura de créditos.

O presidente nomeio para fazer parle da
commissão mixta de defeso nacional os Srs.
Pires Ferreira, Soares elos Sanlos. Lan.o Sodré,
Iluy Barbosa, índio do llrasil, Mendes de Al-
meidn e Alfredo Ellis.

O Sr. Alfredo Ellis communica ó mesa que
o seu collcga de bancada Sr. Adolpho Gordo
deixará de comparecer ás sessões durante tres
mezes.

O JSr. Epilacio Pessoa, presidente dn com-
missão dc justiça c leiíislaçòo. ã vista da com-
mnnicação do Sr. Alfredo Ellis, pede subsli-
tuto nessa cornmissão para o Sr. Gordo, l.v
designado o Sr. Ribeiro Gonçalves.

Continua a falar cm defeso do governo o
Sr. João Luiz Alves.

A ordem do dia constava de duos proposi-
ções da Câmara, umo concedendo licença ft
mu funecionario da Centro! e outra que mon-
do considerar como crimes militares c puni-
dos com os leis c regulamentos militares os
que. tendo tal natureza, pelo focto e pela quo-
lidade das pessoas, forem praticados por sol-
dados ou officiaes dos corpos militarisados de
policia da União c dos Estados, c dá outro; pro-
videncias,

Sobre esla. combatendo-a, fala o Sr. Men-
des de Almeida, que acha ser nm perigo n
npprovnção dessa proposição,

O Sr. Epitõcio Pessoa defende-o, mostrai!-
do n sua perfeita constitucionnlidadc. O ele-
bale se ocolora c se prolongo, propondo o Sr.
Pires Ferreira que a proposição vá íi commis-
são de marinha c guerra, poro dor parecer c
o Sr. Mendes apresenta uma emenda, que sns-
pende o discussão.

Levanta-se a sessão.

©@m © mtf®
Communica-nos o Serviço de Informações:"A Brazil Tradiug Companj-, que tem sede

social em Londres, acaba de enviar um re-
presentante ao llrasil, com o fim especial de
estudar os mercados brasileiros, nofndamcn-
te os ela Bahia, do Rio dc Janeiro. Sanlos c
llio Grande do Sul, para o estabelecimento
dc tronsoeções commcrciacs regulares no que
concerne a cacáo, couro c café, A companhia
tem unia secçôo especial para os prodüctos
coloniacs, artigos actualmcnle muito pro-
curados nos mercados de Londres e do ITavre.

Os interessados que desejarem _ informo-
ções poderão dirigir-se a este Serviço ou, di-
rectamente, ao Sr. P. Osterrielh, q!, Minairg
Lane, Ev C.."-

0 "crack'' das agencia::
dos Correios

As diligencias oflectuodoj por funeciona»rios dos Correios para apurar os dcslalquci(Ias agencias do Districto federal Uni verUflcndo uma série de* Irrcgiilorldadcs. que. doimolo algum, poderiam continuar, O nno
!!"", *ím". (l,"vld." ó *1U0 " s"*» directoria do.imiabllldade abnu folluicio, por Incoinpu-cncia. Polo menos o exame da csciipliiroçâolem demonstrado isso.

Eslá mais quu provado quo os funeciona-rios clc alia categoria se mnneominunnroincom algumas agentes u 'udibrlarain outra».A (ipluioo geral nos Correios é ele epie ope-nos us agentes du Salvador de Só e Avenidasoo culpadas. Iv.lo,, a so lulgor pelo epiu
esta suceedendo, nada mais sof fre rã o eiuoum susto. Quanto á^ outras, a convicção ge*ral é do quo foram embrulhadas pelo of-flclal Arlindo Emilio Rodrigues, pois, iodoscilas dizem que entregaram o dinheiro acllc e algumas, não só apresentam o flrmidelle nos balancetes, como lambem dão les<temunho do pessoas Insuspeitas, que o vi*ram receber o dinheiro, como acoulece coma agente dc S. João Dnptlstn.

Não somos dos qne censurem o Sr. Cninll-to Soares, n.os S. S. pôde errar como qual-quer um, sanecionando actos encarados comoum gesto do protecção, nn ignorância de do-
terminadas clrcinmtnnclns, !•'' o cpie ncon-teco com a designação do cscrlpturnrlo do
Nictheroy, Alberto de Mendonça, para apurai*
a responsabilidade do chefe ele secção Al-vares de Azevedo. As relações entre essesdous funecionarios são m.iilo Intimas, é \oz
corrente. Havendo essa ligação c não tendo
a directoria necessidade ile lançar mão dc
um funecionario do listado do 11in paro essa
commissão, o aclo do Sr. Camillo Soares
pôde ser, cimo c-.tó sendo, encarado como
uma protecção ao Sr. Alvares ele Azevedo,
já taxado du co-oulor de desfalque por S. S.

Foi suspensa preventivamente dos suas;
funeções a agente dc Ür. fronlln. O offU
ciai lloul Gusmão foi designado para ba«
lanceor aquella agencia, onde, sc;:ui:do oú
presume, ha graves Irregularidades.

Também foi suspensa prevcntivamenle í
está com ordem do prisão a a«cnle de São
João Baptista. O Dr. Francisco Monteiro,
official de gabinete do Dr. Camillo Soares,
está balanceando aquella agencia.

Estão sendo mais detidamente esludndoíos papeis das agencias ele Pomos. Copaea«
bano, visto haver diffcrcnça nos balancetes
e as agentes nllegarem inuocencia,

Foi pedida á_ policia, pelo Sr. minislre)
ela Viação, a prisão do ngenle embarcado no
Lloyd llrosileiro, Moacyr Simoncltc.

Foi apurado ler elle" dado um desfalque,
que, pelo que eslá vei-Mfcado, já sobe a qua-tro conlos.

--?—«r3»2»— «-

O orçamento para
1917, de Minas, na
Câmara esíadoal

BELLO HORIZONTE, 23 (A NOITE) —
A' hora em que lelcgrúpho, a Câmara dis-
li-te o orçamento para 11)17, em terceiro
turno. Fúniífi íiprcspntadas varias emendas,
umas augmcnlondo a rêceiln e outras cor-
tondo despesos. Esse trabalho, cleclorarani
alguns depulodos, linho como fito estinMÇ
lecer-se o equilíbrio uo orçamento,

No correr da sessão falaram os deputados
Castcllo Bronco c liios Filho, ambos contra-
rios ao augmento de cem conlos para au-
xiliar as escolas superiores daqui, quandoforam cortadas em '-"f" "l" as verbas dc au-
xilios ás casas de caridade c quando também
o governo não pôde insinuar diversas co-
marcas pnr falta absoluta de verbo.
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COSVIIVIUNSCAOO^I

ícos moveis
Piano Bluíhncr

Vendem-sc todos os ricos moveis que guar*»
iiecem umo bem montado residência, ar.rra
como mn rico c solido piano allemão, do acre-
ditado autor Blutlmcr, inteiramente novo.

Todos os inoveis são novos, cor'.' :.;, ricos
crystacs, finos metnes, cliristoflcs c prata dc
lei cm obra.

Todos estes moveis serão vendidos em lei-
lão, amanhã, quinla-fcirn, 21 de o. islo, ás 5
horas da tarde, á rua Belfo.i j n, 5ü, Co-
pàcabníia, pelo leiloeiro J, Lages.

Lrs S-^rMii-\í^í» Vcítidinlios para meninas.cl l Oll|JLC - Uuxoviios para iiapliiiulos. —
Modas para senhoras, ftua du Assembléa u. 1CU.

rfí iTiilleurs» ile casimira inglez-
sul) medula. Conlo .ção de .Mine

Viirgns> Ofllcina do Palácio das Noivas. Itua Liu-
iriiiiviuia n. íi').

A INDEPENDÊNCIA
Moveis artísticos
Moveis de luxo
Moveis pai-a todos os preços

RUA DO THEATRO IM. 1

Dr. He&-bert C. Hôieiiardl ^-.
nos. Urugutiyaiiti, i'i. lei. Central l.blü.

mnicr-
ivcola-

1'ERDEU-SB cm um taxi um alfinete de
gravata, com tres cordas, enlre o Hotel elos
Estrangeiros c o ruo do Passeio. Gratifico-so
o quem o entregar nesta redaeção.

Comsneiiílndor João Mari
dos Sautos

Suas filhas, genros, cunhados
mão participam o fallecimento d
pae, sogro, cunhado c irmão,
incndador JOÃO MARTINS DOS
TOS, hoje, ás 8 horas. O seu ei
mento rcalisar-sc-á amanhã, ás 1

ras, saindo o feretro da ruo SanfAnn
poro o cemitério de S. João Baplista.

J11S

e i r-
; scil
COIll'
SAN''
ÍCI'1'0'
0 Im.
, 200,

Manoel Rodrigues Carneiro
Júnior

Os empregados cia casa "A' IVposi-
ção" convidam a todos os parentes a
amigos do fallecido para assistirem ô
missa que mandam rezar por alma do
mesmo, na matriz da Candelária ama-
nliõ, quinta-feira, 21 do corrente, á? íi

horas, pelo que desde já se confessam agra*
decidos.

Manoel Rodrigues Carneiro
Júnior

A. Soares í: Silva, sinceramente sen-
tidos pelo fallecimento de MANOEL

ã@» RODRIGUES, CARNEIRO JÚNIOR, pae
tle seu amigo e cx-socio Francisco Cor-
neiro, mandam rezar uma missa por
suo olmo, amanhã 21 horas, na

egreja da Candelária, agradecendo desde jo
a todos que comparecerem.

MANOEL CARNEIRO
Sua desolado familia faz celebrar

VR amanha, quinta-feira, 24 do corrente,
Slè& ás 9 horas, no capella do Santíssima

Sacramento, na Caudclaria, umo miss;
dc seliom dia pelo descanso eterno d!
sua alma, _

1

r
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COMMUNICADOS [Uma c.._ip p desapareço

SBanstãSBOí

â situação financeira
o

A tscíjueida partadloa-iscHrt.'.
iSo Si*. Cincinafo

Depois do procedida a votação orçamenta-
ria, leve novamente » palavra o Sr. Chiei*
nato Draga, quo Iniciou esta segunda parte
de. seu discurso, _i__l_iml_ o qtiaiito são
cxaggoratlus nossa» despesas militares, A Uel-

gle.i despende fiU.000 contos com um l"..ercito
ipio valorosamente resistiu durante lauto
tempo no Ímpeto do líxcreito allcinilo, eju'i_
qnc gastamos ii'J,iiuo contos com o nosso líxer-
cito, poderíamos resistir 21 horas que ioi-
sem aus exércitos aliemães?

lii despesas mlllla.es que tudo aconselha
devemos restringir, procurando no mesmo

posso dotar o paiz de defesa mais cffieiente,
A _ul.ii.ln, podendo enquadrar 3_(l.)0i) lio-

meus, g.isla apenas ,"'..000 contos com o seu
Uxcleito. Si o orador cita este e oiriros excin-

pios é porque pensa que o Congresso preci-
sa o qtiiinlo .mies estudar a orgnulsn.tio de
nossas forcas do terra c unir, afim dc desço-
brlr onde cst.i o defeito do nosso syslcmn
inlllliir. Para ttinlo e'' mister que se procure
remodelar as pastas da Marinha e da üuer-
ro, munidos de coragem para enfrentar des-
gostos profundos ti que mio nos pudemos
furtar.

Ninguém ousará tiffirninr que o r.xcreito
iielit.il é mais elficicntc do <i:ie o do tempo
de Campos Salles c, nn entanto, naquella épo-
ca despendíamos muito menos do que hoje,

Na Marinha estamos a ver os vasos da

guerra sem cfficlcnciu alguma, servindo ape-
nas paru despesas, e que bem poderíamos
abandonar, afim de melhor cuidar das uni-
(latles dc verdadeira cffieienci.1,

Passa em seguia á listrada de Perro Cen-
trai. salientando que ahi não só assombra o

portentoso aiigmcnto das despesas, como
lambem o facto tle andarem a passear pelas'rn.is 

da cidade responsáveis de descalabro.,
jjmo deveriam estar na cadela.

frge nioslr.ir .10 publico, pela censura e
repressão de escandalosos abusos, que. o exc-
trnlivo e o leglslallvo cuidam d-.is dinheiros
do Thesouro, afim de que possa haver nulo-
riflado moral para a votação dos orçamentos.

Detem-se no confronto d.is rendas d.. Cen-
irai e da Paulislti e, depois ele longas con-
sideracões, evidencia o aspecto falho do ar-
'gumento do Sr. Carlos Peixoto snhro n dif-
ferença tarifaria, insistindo na necessidade da

Um "film" da vida rea
Amores, amores, arrufos e...

policia
_rn nm raso sírio, A narrativa foi IVItn

com tis eôrcs mais impressionantes por nm-
dome, c o protngonlsln apontado era um

reiíucçuo uo
fazer Hilda.

Abordando
do, refere-se
«le Andrade,
«lonlo de vi;
contabiliihidú

pessoa 1 fine ali Lnimillllil sem

nutra parle do seu volo venci-
ás criticas feitas pelo Sr. N'unn

dizendo subscrcvcl-as sob o
Ia doutrinário, como thcorln de

publica, mas não como refuta.
ção á affirmiiliva defendida pelo orador, que
•se baseou nn exposição dos nossos "defieits

na relação entre ns despesas publica e as ren-
ilas da tributação auferidas duraute o anno.

Insi-ie nas razões com que provou ser pos-
Vivei a rcdnc.no de m.-iis nu menos -10.0(10 con-
to-;, papel, dos quaes 5.000 tirados da verba

-'•mat-ei i..-'' p diz <|iie os (pie combiitem o corte
rle pessoal parecem, ás vezes, contraditórios
ci-nisi.o mesmo, e, cm seguida, res;'-" ' ¦ uni
aparte do Sr. Vicente Piragibc, cmquanto qne
ei Sr. Nieanor do Nascimento revela ao ora-
dor que existem aclualmeiitc na Central J20
escreventes cominissioundos.

Chega, depois, no imposto sobre .Cít.gní
Lembra que o grande financista !'-''.'., que
tantos serviços acluainjç.Yi.c está prestando ao
seu paiz, numa Usta de impostos e tributa-
ções qii. ;>.-..'.'na de organisar sob a inspira-
çãd""uas necessidades da guerra, não regis-

—tí»ii esle imposto de carga, que o orador
con vicia me n te combate.

Erttre as muitas razões f|iie levam o Sr.
Cineinnto Braga a condcmnnr o imposto cm
questão, inilitam as epie se referem á nossa
já excessiva tributação e _ duvida do pro-
lírio orador em saber si o nugmcnto tia ag-
gravação corresponderá a um augniento de
rendas.

Cita vários exemplos favoráveis á sua dou-
Iriiiti, tirados quer do paiz, quer do estran-
geiro, e passa a tratar do imposto ouro,
ponto do discurso que e amplamente desen-
volvido c <iue o orador encerra defendendo,
ao enves do nugmenlo ouro. a diminuição,
porquanto a mesma nns traria, applicada
aos òbjectos manufacturados e artigos de
íiiimentnção, um augniento de importação,
que viria beneficiar o Thesouro; a se pro-
ceder nugmenlo. <pie seja escolhida a classe
dus matérias primai, lisla idéa i defendida
pelo Sr. Cincinato Braga com ciados nume-
ricos, que lè á Câmara, e com argumentação
que prova o muilo que assim nugmeutaviam
nossas rendas, pois, como diz S. Ex., o
consumidor lera que comprar ou elo estran-
geiro ou do industrial brasileiro, e, cm nm
ou outro cnso, o Thesouro teria a lucrar.
Desenvolve estes argumentos cm largo trecho
final de .seu discurso, e perora, sob uma
salva de palmas, fazendo a analyse elos sen-
limentos patrióticos, que o levaram a redigir
seu volo vencido.

Teve a palavra, enlão, o deputado Bar-
lio a Lima.

FALA O SI!. UARBOSA UMA

ia ver falado, hoje, na Câmara
, o Sr. Cincinato Braga, teve a
Barbosa Lima.

carioca começou por fazer elo-
ias áquelles que tomaram par-
que. se iniciara, os Srs. Bento

Carlos Pei-
em separado

Depois de i
<los Deputado;
palavra o Sr.

O deputado
giosns referen
le no debate
d,: Miranda, Cincinato Braga e
xo.lo, Não vinha discutir o voto
elo Sr. Cincinato Braga, mas adduzir consi-
deracões sobre a matéria, que se bnscnm, prin-
cipnlnicnte, na magua tpie. lhe oceorre por
não poder ver a confluência ei'1'ieaz, a syner-
fiia intclligcnle clc esforços do illustrc depu-
tado paulista e. do fulgurante orador que é o
vigoroso Sr. Carlos Peixoto.

Não é agora o mnmenlo de se voltar a l'C-
criminai' os desmandos elo governo do presi-
dente Hermes da Fonseca. Seria fúnebre-
menle. ridículo qne se o fizesse em um mo-
mento ela gravidade do actual, em que se. ai-
linie á possibilidade de um atlentado á sobe-
rímia nossa, de povo independente, em 1918.

li' em um momento destes que sc fala em
revolução. .Mas que mésinha é n revolução
na Ihcrnpeullea dos ]iovos 

'1 Curaria ella.
pela adupção de llieoricos princípios poií ti -
cos, a nossa enfermidade cbronica e agora
em período agudo ?

Não, l) seniimento palriot
tra esle pensamento. O que temo:
agora é, no conrario, solielai-isnr i
Micrifeiios, paia manlermos a imiti.
uni 

'

o protesta con-
le fazer'orços 

e
a i aclo-

,iNão concorda com os fpie aventam solo-
soes simplistas para tão complicado proble-ma. K' simplista a solução dos que acon-
scihnm novos impostos, novas tributações?
....o conhece nada mais simpliíla elo que a
formula da redacção elas despesas.

P.eduzir despesas,., O pnrasitismo buro-
era tico... Sim, reduzamol-as. Proponhamos,
porém, o extremo da questão para chegar ao
meio lermo, onde está sempre o razoável.

Jinlão eslaremos com Bakunine, com os
princípios principescos, mas não existirá
Estado, esta columna medular i
dade. Restará a Nação, pela re
finidndes ,íe- povo, pela correia
rcs.ses soeiaes, mas não existirá

3
i nacional!-
ação de af-
no de inte-
a soberania

desnppareec pm- não
por não encontrar o

que se esvne, que
o que n represente,
expoentes.

O Sr. Barbosa Lima prosegue noss.is con-
sidei-ições, dizendo que nada ha mais ódio-
so do que o impo-lo. A própria palavra,
Jymologicamcnte o indica: o que se impõe.

isto, <)iiainln se encontra uma snlm-áo
diz -

um
evolução financeira, qu

imposto — levanta-se

Poi
para a nossa
liem mais u
coro geral ile npplaust
essa solução. Nem
Dante, qne. qu.-in
jjiini.-i estava.

Certamente, diz n orador, ei
rosca, a

io

ios que
se recordam tia
mais devorava,

enganadora
de ira.

s. )¦:

e a mau
ia
ma

advogam
loba de

mais fa-

miragem
s verda-

iiinençal-o de
fosso feita

era
cavainciro filho do riquíssima família.

Paixão, vingança òu, mesmo, Icnncinlo ?
Ij.iill as ll,V|)Otlie,HCS que aeudi.Hil il qUOIll
ouvi-se madame falar. Depois ele um iiniio

q meio do bons aniiinles, ella o deixara por-
quo vlle se loriinr.i Insiipporlnvel. Seguiu-
tu uma terrível per.e.uiçilo, nlú no ponto do
um iissallo pelo cavalheiro, qiui n seguia de
tintoinovel, a um bondo de Santa Thcicza,
linha "l.ngoinhu", dc onde cila vinha, pela
noite de lionlem. tis coiulnrlorcs do vchl-
e.ilo, Avelino Hernurdrs c Abilio JosiS dc
Oliveira, defendemni .t'u. ti anlomovcl sc-
guiu c perticu-se iu iillurn tio largo do (Ini-
iiiarAcs. (Jnatidn miitlaine chegou cm casa,
á avenida (Somes Freire n. 11"). encontrou
,i poria arrombada. O cnpelrtnlio qne a ser-
via, amedrontado, contou que o moco che-
gani dc automóvel, abrira as malas, levando
as jóias c dinheiro, depois de
morte, com nma faca, si lhe
quitloucr opposlçáo.' 

_.— |2f ha q uinlo tempo estavam separados?
— perguntou o delegado a Mine, llenlriz
Palclnn, uma clcgauic argentina, que se fa-
ziu acompanhar dc uma bclln menina, sua
filha.

— ila Ires dias.'
(I delegado respirou. Serio forço-:imeu!.'

uma scena como as muitas que S. S. Icm
presenciado. Arm foi, ciúmes, que acabam
un policia, mas não duram mais que poucos
dias.

Logo depois da narrativa chegou n joven
. lodo ficou esclarecido. Trazia tudo que
tirara, de faclo, das malas du sua iimnnlc,
m.i-. Indo que havia sido dado por clle mes-
mo, e confessou que era uma paixão vio-
lenta, nina loucura qne tinha por ella, cs-
laudo por isso ale'- brigado com todos OS
•-eus. Quo não arrombara a poria. Entrara
com as chaves que possuiu, pois n casa c
delle.

12, momentos depois, mademe relirava-so
i!.i delegacia com todas as suas jóias, per-
doando já o amante, desistindo de toda
queixa, não querendo, rogando mesmo, que
a poliria não continuasse a sua aeçáo.
.. ¦¦___.¦ ¦¦—_._, —, »,,.«m^,g»^_-i-_¦_—¦•¦_-- --,.-.-.¦¦..---_-—

i_J-__s actrfiz p<s$© a Sal-
!e__&§@ ü® mm ©mimisa

tli@sfa.al

Um pleito que .sm 18
annos

Ao juiz da ¦l" Vara Civel a
nn Serra requereu a fallencia
theatral Arnaldo, l-'igueirõa &
(|iic esla se obrigara, por ci
gar ÜiãUO.-j por quinzena e

ãelri- Elclvl-
da empresa

C, allcgando
nitrato, a lhe pa-
3:000? por liene-

fieio, e -'0 libras para viagem de volta, não
tendo cumprido o estipulado.

O juiz dciicgou o pedido por não ser
comento apresentado titulo hábil para
cretação dc fallencia.

o do-
a dc-

continuava na tribuna.

Os deputados bahia-
nos e os novos

impostos
O Sr. Arlindo Leoni, "leader" ela bancada

baliiana. com quem conversámos, depois de
nos confirmar a nossa noticia de hontem so-
bre os novos impostos, disse-nos que a sua
bancada, depois de combinar com o Sr. J. ,T.
Seabra, ficou resolvido negar apoio a toda
o qualquer medida tendente a sacrificar o
funecionalismo publico, pois a este não ca-
bem as responsabilidades ela crise actual.

Sobre o augniento da quota ouro de 40 pa-
ra 135 "'" do imposto de importação, S. Lx.
era contrario. Mas veiu, mais tarde, a mu-
dar de opinião, uma vez que precisamos de
ouro, e o melhor meio de eonseguil-o c np-
pellar para os impostos alfandegários. Tem
palestrado, a respeito, com o Sr. Seabra,
que ainda não se manifestou sobre tal nu-
gmento, pois sobre a efficacia delle S. li...
mantém umas tantas duvidas epie, aliás, po-
deráo dcsapparecer. Individualmente, o Sr.
Arlindo Leoni é favorável ao augniento de
25 "i" du quota ouro que tantos protestos esta
causando no seio das classes populares e
conservadoras.
-. . t -aofca- ii i
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A voIIih cinustno cio Convfliito
do Cnrmo disc.udda no

Supremo
O Supremo Tribunal decidiu hoje um pie

In antigo, sobre o convento do Cam o,
lho convênio construído entre oh i
13-0 o 1690, nn pracn IS clc Nóvcmbi
gcnilo ii área da rua ^Selc de Setciíbro, cm
quasi todo o quarteirão, utò os números II
o 30, A cansa que motivou o pleito teve orl-
gem por oceasião da ehcg.id.t ao norlo do
Ilio de Janeiro, qunndo o Urnsil enj colônia,
da Família real portugueza.

O convênio tio Carmo, erigido pelo cnrnio*
lila Pedro Vi-inua, pertencia a esla ordem re-
llgioso, •pi.indn, em 5 de janeiro ile tf.03, che.
goti no Ilio do Janeiro I). João, príncipe re-
gente, acompanhado dc sii.i real família o
toda a côrle. Trntou-so dc ver um edifício
condigno tpie abrigasse os hospedes reacs e
o em condições escolhido foi o coiivenlu do
Carmo. Necessário, porém, se f.i/.in sentir que
sc mudassem os ri llitlosos carmelllas que o
habitavam, A inllrn brasileira, por Inlcrnie-
dio do príncipe regente, que, ua qualidade dc
grão mestre e príncipe, podia dispor
di, bens da cgreii, p.rnuitou com a Ordem
Carmelita o convênio do Carmo pelo semi-
iiurin c pela egreja da Lapa. 13 assim pôde
a mudança elos carmelitas ser feita, com es-
calas pula rua dos [larbouos.

Passaram-se os tempos', houve no Brasil o-,
nossos iiisios históricos o, porque o convento
abrigou a familia real, l"i sempre considera-
do próprio nacional, deliu u.autlo a União a
seu Ini prazer.

Ila 18 annos passados, a Milr.i entendeu que
e"se estado de cousas não podia ficar assim e
recorreu ao Judiciário, nccionnndo a l?nião,
para epie esla fosse cnndcmuiidn a lhe ersti-
lllir O edifieio c a área do referido convento,

l)iscutiu-se a questão e o juiz .nflniil, cou-
demnou a fazenda Nacional a rcsliluir A Mi-
Ira o referido convento.

A Cniâo, porém, appellnu pnra o Supremo,
esle confirmou n decisão do juiz. A este
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LOTERIA Dll VJ1, PAULO
Resumo dos prêmios dn 080' ext.ae.8o di

_0.'l« loteria do plano n. 33, iv.iti .ida liou-

mas
aecordi a
declarando

I .tzciidíi,
que a nm

cntito, oppoz embargos,
riloinlit do palácio do

príncipe regente havia comprado o convênio,
que a aulora não tinha capacidade pnrn estar
ini juizo c que. em favor dc sua prclcpção não
apresentara a Mitrn titulo hobil, provando o
domínio do bem contestado,

Ksses embargos foram (leniorndainciitc dis-
cutidos hoje. Foi relator do feito o Sr. mi-
insiro Viveiros dc Castro que, após o elnto-
rio, declarou rejeitar os embargos, por julgar
provado o direito da autora.

Idêntico foi o voto do Sr. ministro Pedro
l.essa, qne declarou sustentar o que anterior-
mente sobre esse pleito já formulou] Com o
relator votou o Sr. ministro Guimarães Na-
tal. Eram os votos do relator e dos dons re-
visores. O Sr. Dr, Muni/. Barreto, procura-dor geral da da Republica, pediu a palavra c
longamente defendeu a prctençâo dn Fazen-
da Nacional. Afinal, depois dc ter sido
questão debatida com cr.Ior, a
do Sr. ministro Pedro Mibiel
adiou o julgamento da questão.
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O lOpes
01quem il.i a lorinna maii rápida nai lolorlai c

,cniuiorcs vauliigciis no publico.
\/l!i!ll) 1.1 Itun dn Quitanda, 

"'¦) 
(can-

„_. ^,. . to iJuvMor) — llua l'i'i«
meiru Ou .M.uço, oi — ijliali ruaUuinto JcNuvcniliro

S. Paulo.

RUA Du OUVIDOR, 151

50-

Maria de Lourdcs llodrigucs. Ophclla Fer-
rcira, Marlanna Rangel c Violeln Costa, Ui-
ploinndas pela Escola Normal do Districto
Federal, na turma do 1015, participam aos pa-
rentes, amigos c demais collcgas que quin-
In-fòlrn, 'Jl do corrente, ás 10 horas, será ce-
lebrada, no nltar-m-ír da Cruz dos Mil liarei,
uma missa cm argila de graças pela tcrnii•
nação do curso.

A indifferença da policia do
23* districto

Procurou-nos honlini O. Rdllli Moreno,

que h< queixou aitinrgaiiiciile) do ilcscnso il.in
iiiitoihliiiles polieliics do 33' (JlltlictO poltl»
ceelaiiuiçrtrs do publico.

Conloii.ioh essa lunhorn <iiie i.u nmrltlo,
Carlos llourlque Pinto, com ella rcsiilenlc nn
Malin C.rosío, trouxa pura esta capital, com
o 11iu dú o matricular em um collegio, ?cu li-
lho \l|Mo Itnno llussell, de 10 ani.os dc
•tliilt', elivgaii.lu ."qui em novembro ultimo,
Como '.o i ri'", por motivos commcrclaci,
fi.-ssu i .n;„u! i u vi/!l!i' n Mallo C.osmi, dei*
Sou o i.',.'"' . :••! i bsiequlo, cin cisa de I).
Ilrnsillua Itodrlr.uci dns Santos, então nora-
doei ii ritil l'Vrii;ti.iíi'!> ;.:ii't.'iliO II. 51, estação
,u- Mailurvlru. ,, .

Ha Ires mezes, imosfcrlucln sun rcsldeíiula
p.int o Ilio, D- lídllli procurou I). lirasiliuii,

para quo clln lhe e-nlre-,u-.e seu filho, ô quu
foi negado sob nllegnção de Ignorar seu pu-
l,oleiro.

Procurando o dclcüiulo do '-IJ0 dlslriclo, ostu
dcelaoni que nada podia fa«r, poi» u aceusa-
ila iiegiivii-sc a dnr iului- açoe-s positivas A po-
lida, v esla sé) poderia a':'r depois tle ler uma
plbtn bcguru,

mm DB CARNE VBRUB
No eotreposto de 8, Ulopo

O Irem chegou com 35 minutos tio nlifi/o,
Vendidos : 530 3 1 I',, lii p„ 3,'l c, c
(is preços foram os seguintes i

. iliü a tH_IO| pnreos, do 1.050 a líPHi{
ros, du 18000 a i*-_»'¦«•. o vltclhts, dü
. 100.

15
¦vi, tio
enrncl*
*-.'.!-> 

j|

No mnlndoiiro tin Penha

Abolidas boje : 31
l'A|iorliiçfio

1'C/l-S.

A firma Caldeira
para cvpnrlnçào, 130
das hoje para os
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FUMOS EM 1'ACOTl.S

MARCA VEADO
— Excellcntcs qualidades——Recusae as imitações—

;._'
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Commendador Cândido A'>
íonío ôq Barros

requerimento
li, o Supre-mo

Só

0 imposto de 25 •[. será
apurado na Gamara

._.___-#—

Mas o ilo fré.c cairá
Conlra o augniento da quota ouro arre-

cadada nos impostos alfandegários ha na
Câmara uma forte corrente opposicionista.

Como, porém, o governo resolveu empre-
slar-lhe o aspecto de uma questão fechada,
essa opposição tende s diminuir considera-
velmeule. Assim, o Sr. Cincinato Braga não
conseguirá mais que uma meia dúzia ao rc-
dor dos princípios sustentados no seu voto
cm separado, pois ó muito provável que a
própria bancada gaúcha, contraria, segundo
communicação officiosa dc seu "leader" á
imprensa, a qualquer augniento elo impôs-
tos, cerre fileiras ao lado da medida gover-
namental. Apoiando essa. medida, lembrada
pelo relator ela receita, estão as grandes ban-
cadas, Hoje, devidamente autorisados, po-
demos affirmar que o augniento dc 1Í5 "|° ela
quota ouro será votado pela Câmara, pnra
o que o "leader" da maioria, Sr. Anlonio
Carlos, já deu as necessárias instrucções.

O imposto ele 10 °i° sobre os fretes será,
ou eliminado, ou substituído na il" discos-
são, por outro de que resultem as rendas que
delle se esperam.

*¦*"-—***"•***•—•—•• ...u— Q»_-^:t'Jtw»"_»'" --w—¦¦¦' li i ¦_¦—-«—•*

Succedesíi-se os reuniões na
Associação Commereial

Esteve reunida hoje, no edifieio da Asso-
ciação Commereial, sob a presidência do Sr.
Francisco líugcnlo Leal, a commissão cucar-
regada do estudo elo commercio ciando-tino,
chamado das "Andorinhas". (Is Srs. com-
mendador .losé Pereira de Souza, Cornelio
Jardim, .1. l.eile e coronel Miguel do Nasci-
mento apresentaram c discutiram as providen-
cias tomadas pela Prefeitura c pelo Sr, bispe-
clor da Alfândega,

Para amanhã está convocada uma grande
reunião dos grandes e pequenos fabricantes
cie cigarros, para tratar dc uma questão ur-
gente dc interesse para essa classe.

amanhã,
noite, o «Leon XIIL-

chegara

Maria Guilhermina dc Barro? Tel-
seira, Joaquim Libnnio Comes Tci-
s-"i"ii c seus filho . Herculano l.e.il e
senhora, José Anlonio de Burros, filha
genro e netos do coinmcndatlor (IANDI-
I)t) ANTÔNIO DI-: UARHOS. convidam as

pessoas dc sua amlsndo a assistirem á missa
do 7'' dia que mandam celebrar, ei.i suffragin

Imn do finado, na matrz da Gloria, ás

Á&

da
1 ;i horas do dia 'Si do corrente.

Os agentes da companhia do navegação
proprietária dn paquete hcspnnhol "Leon
XIII" conimunieam-nos que, cm virtude da
grande ccrrnção que faz no sul, retardando
a entrada do referido paquete no porto de
Santos, o mesmo só aportará ao Itio ao eahir
da noite de amanhã.

da
9E-.

Gracinda de Castro
aiGESIMO DIA DO SLU FÃLLECIMENTO)

José n.-inho ú.\ Silva Carneiro e
esposa mandam celebrar amanhã, 2-1
do corrente, uma missa por alma de
sua sempre lembrada afilhada __..-.-
CINDA DE CASTRO, ás 9 horas da
manhã, na capella dc N. S. dn Con-

eeiçãQ e Dores, da rua de S. Januário.

MANUEL CARNEIRO
Braga, Carneiro _ C, convidam os

parentes c amigos de seu honrado
chefe, Sr. MANUEL CARNEIRO, para
assistirem á missa que mandam ceie-
brar quinta-feira, 21 do corrente, ás
9 1'2 horas da manhã, no altar-mór

egreja ela Candelária.

_._--.t- _j. --i -_-_..» g
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IIA PEUIGO ESI GAZES NO ESTÔMAGO

Os medico» rccommcndani o uso de magncsln
As pCSSOns SU.ieil.lS .'I iiulij'.- '.ôes 011 dvs-

pepsias devem ler f-i m.-ulo <!"<' a presença
dc gazes ou do pres .o no cstoinago ú '.i-

gnnl indiscutível de <.-•¦¦ elle sc encontra sob
0 influencia de nm t.c.s-o de ucidez. Esle
ácido faz com que u pi idtiza a fermenl.i-
ção dos nlimciilos, c p..r sua vez, os nli-
mento-, fermentados j: ram ga-.cs nocivos.
ijuc distcndcni o estoihiigo, prejuilicamn nor-
mnlidade das funecões dos orgnos iutesti-
uae-s, produzem fortes Cnsaqiiecus, cnlorpo-
cem a acção tio cornçiln e carregam ns arte-
rias de agentes deletérios, que forçosamente
deverão arruinai- .i mude. Os mcdicos de-
ciaram que pura pruinptamente dissipar-se
uma accuinulnção perigosa de gazes lio cs-
loningo, c para se pôi termo á fermentação
dos alimentos, que 6 » causa dn producção
desses gazes, c preciso iictitrallsnr-se
dez do estômago, e quo para isso
piielo comparar
chá, de "Mogil

tV; Filhos abateu lionlem,
iw.es, ipie foram rciiuilll*

frigoríficos do c'- do pnrto ^

F5m
m
_r w

[limpador o polidop universal

. GDA A PARTE- -fV I m- Jil _» «MU*-*-

Si FÜIBBB
MISSAS

Itesam se
Ercdcrico

na egreja d
ruldinn Alv
na mesma;
Lobo Valle,

.. ,>'';í..y,

..uiaiihã tu seguintes.
Alfredo Krnsinmin, ás

- S, Prnnclsco do Paula;
i-s KiirbiiMi da Silva, lis

IJ, A mi.* Victoria dos

9

ás !) II- n.-i incsiin
Urlto, arcebispo de Oliinla, ás !
I). .Itllln Mosíi llrn/. il.i l'onsi.
egreja dc Nossa Senhora dn
rua General Câmara: Joio Peri

hora',
I). (ic-
!) I..
Sanlos

ij moiiM-iii/jc
i, na mcMiia;
en, íis I), na
Conceição, a
elra llnrbedn.

logo depois das refei
pouco tPagua. Será o

a aci-
nada se

i mela colherinhn, das .--
ia Uisurada" pura, tomada

ics, dilluida cm um
msliinto pnra neutra-

usar ímmcdlalamcnte. o ácido, fazendo as-
sim cessar n fermentação u ti conseqüente
formação de gazes, e habilitando o esto-
mago Inflnmmado a distendido a proseguir
na sua ftinrção era condições normncs. A
"Magncsln llisurnela" encontra-se cm qual-
quer phnrmacia; porém, como existe mu-
gnesia sol) muitas lòrmas diffcrcntes, é es-
sencial pedir claramente a "Magncsln Disu-
rada", que os mcdicos rccomnicudnm, e sen-
do aeondicionada em um frasco azul, a su i
conservação será Indefinida.

¦_*««_-

0 pecial

A
o

dissidência paulista e
conselheiro Rodrigues

Alves
vim ia que os Srs. Cincmal

1 Jm_iio de Andrada fizeram no
lheiro Rodrigues .Alves foi, cm

liraga C
, conse-

Paulo,
por alguns jornalistas, con si de rada como O
prenuncio de uni possível accordo entre
áquelles membros r!a dissidência e o P. R. I'.
Ksses commentarios ecoaram até esta eu
pitai.

Palestrando hoje, na Câmara, enm aquel-
les dous deputados, fomos informados da
nuc a visita cm questão não c mais do que
um acto de cortezin. Amigos pessoaes do
Sr. conselheiro llodrigucs Alves, apezar tle
sc encontrarem presentemente em campos

ipostos, no que diz laspeito A polilica es-
tadual. não p-idi

1,
h

rações,servindo a exp
que a de um_ velha e antiga amisade.)

na via
outra

i.a, que esta
manifestação

Sobe a 340 o numero dos
alistados alé hoje

Com os moços in eriptos hoje, elevou-se
a il-10 o numero dos candidatos a volunta-
rios das próximas manobras,

Na sua maioria, esses moços são estu-
dantes e funecionarios públicos; todos, po-
rem, estão possuidos do mesmo enthuslas-
mo, acerescido agora oem a resolução elo mi-
nislro da Guerra, mandando emprestar-lhes,
desde já, o fardamento com que farão os
exereieios preparatórios no 3o regimento tle
infantaria.

Esses exereieios realisar-se-ão pela ma-
nhã c á tarde, todo os dias, inclusive do-
mingos.

Como já dissemos, findos os exereieios os
candidatos prestarão o exame clc habilita-
çao de recruta, que consiste em evoluções ele
infantaria, conhecimento de toques, manejo
c estudo cio fuzil.

Além desse exame, os candidatos sujeitar-
sc-ão ao exame de saude. que terá logar na
junta medica d;\ 5n região.

Conforme informação da 5" região, os
candidatos a voluntários de manobras ne-
nhum compromisso terão com o Exercito,
embora tenham inscripto os seus nomes no
livro de alistamento, sinão após os exame--,,
quando jurarem bandeira e forem incorpo-
rados. Até então o compromisso será ape-
nas moral.

Muitos empregados em casas commereiaes
desta capilal tem se dirigido A 5a região,
pedindo que esta interceda junto nos 

"seus

patrões, afim de epie. sendo-lhes concedida
licença, possam também, como brasileiros,
tornar-se voluntários. A região nada
pôde fazer, entretanto, por se tratar dc ca-
sas particulares.

- ¦¦¦ _._¦¦¦- ¦ _... ... i ¦ -""ti. fi*-*1 ¦ i in !¦¦

parada ile. k Setemiro
_»—1>—

Os alumnos do CoBSeato Mílííap
de Barbacena virão ou.

irem especial
Esteve hoje na Central do Brasil o Sr. ca-

pilão Sotero de Menezes, do Collegio Mili-
tar de Barbacenn, providenciando sobre o cs-
pecial que deverá conduzir os alumnos da-
quelle estabelecimento a esta capilal, afim
de tomarem parte n agrando parada militar
do dia 7 ele setembro próximo, O numero ele
alumnos ti transportar é ele 174, partindo o
especial de Barbaeena n.i noite de 5, deveu-
elo aqui chegar no dia seguinte pela manhã.

Ao que nos informou aquclle official, c
provável que esses alumnos sejam aqnartc-
lados no Coüegjo Militar, á rua S. Francisco
Xavier, e não na Praia Vermelha, como sc
pensou a principio.

O resultado de uma
traquinada

O menor Adolpho do Espirito Santo, de 8
annos de idade, filho dc Antônio Ferreira,
residente á rua Chicborro n. 23, pretendendo
tomar um bond em movimento, no In 'go de
Cnlumby, culiiu, recebendo diversas escoil.a-
ções.

Medicado pela Assistência, foi internado em
seguida na Santa Casa.

¦ i*i- ¦

SJS_'72SJS_'
f_iOVE.S A PRESTAÇÕES

M. Gomes de Andrade
-*MKS_-

Doenças do apparelho digas-
(Ivo e do sistema nervoso. —
Raios X. — Dp. Renato dz Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.
¦—¦-¦¦ .i _.. 1.1-1-. 8 «-fi-K-*"-1 •*-——-. ¦*¦  ..

JlIItlvO

R0SITA ilODItlGUEZ.
MAHGAIUTEG.VUT1-II
IIIIIA-MOIIA . . .
CRIOLLI'1'A. . . .
Gb'0-LYDHOn. . .
LOLADU IIESPANIIA.
LOS MIN Kit VI.NI . .
L0L1TA DEL CAMPO .
0LCA ItltANDIM

Gabarei Restaurant
130

i -lub Tce-bb-SS do E- iafco

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE dita !) ás -l horas, exito completo pelos artistas
sob a direcç5o do cabareticr JUSTINO MINEHVINI
Succosso incgualavcl deMIHKO, eximiu imitador do

Mello .Sexo ,'i Iriuislbnnnçào
. , . , liuitiitlor clc cantoras á

transforinaçfio
Coupletista mexicana
l.iiiisas cio cnnicler.
Cantora internacional.
Cantora criolla.
Cantor italo-lianccx.
Coupletista hespaiiliola
Ductto iliilimio
Coupletista liospiuihola
Cantora italiana.

Variado corpo do bailes sob a direcção elo proles-
sor CVltO. Sueeesso pelu TIIE-DIABOLIK- TZtCANE
ÜRCIIESTER,

BREVEMENTE ESTUKAS conlraladas pelos nos-
sos representantes em S. Paulo, líuenos Aires e
America elo Norlo.

ás !> I|2, na maltiz dc SanfAnna; conde a
Carlos Monteiro tle llnrios, fls 0, na mnlrlx
da Gloria; Ma. Arthur Knslritz, ás !l, n.i
mnlriz cio Sagrado fioraçSó dc Jcsu% .'i rua
llcnjaniln Constant; Francisco Soares Da-
plisln, As 0, na egrcl.. (Ia S. Pedio; Manoel
Carneiro, ,'is !) I '.', na Cntiileltnlni Luiz l?cr-
reira tle Carvalho, ái !). nn lunsina; Manoel
Itodrlcüics Carneiro .lunlur, íl< !), un mesma;
Manoel liezen-a do iMn:tr-t. -Vi !), na C({ici.i
tia Luz, á run D, Aiinn Ncry; .Albino do
Castro Fernandes, .is U, na mnlriz de Santo
Anlonio dns Pobre.; Targlno Itlbclro Sur-
mento, ás !), 110 Santuário dc Maria, á mi
Cardoso, no Mcycr.

L_.Tr.__OS

Serão inhlinindos fim .rílitl .
N'o cemitério dc S. Frnnélsco Xavier : a in-

nncente livnngcliim, lilhii dc Maria de- Macedo
liiccii saindo o enterro As 11 hora.., ela rua (Je-
neral CnldwcJI, 132.

No cemitério dc S. .loão li.iiili»'..! : o im
tllistrlill .loão .Martins dos Sanlos, saindo O fe-
retro as 10 horas, da rua SanfAnna, '_"U.

Sir. Bonifácio d,\ Cosia Ex-iiiletilC
lios ll'lí|ii-

Inos São Francisco tio Paula e Miíerlcordln. Mcdim t
upcrniltir, Cura rápida tia jjononliíii, opcniçrius ema
ancsllicsln local. Con». o lies. Av. <.'..onc» l-Vclir, i'.'"'.
Das U ás 7 horas ila tarde, i liamadosa i[uali|iici In ia,
Tclepliono -I..9.1 C.

 i ¦_-.!?-— ¦ ¦-——-—

Guaramsia l
PARA O ESI O MA GO E' i.X-
IAU.IVEL. UM CAL1X AS RE-
FEIÇÕES...

-««_-

_*-M_-

A Liga do Commercio communica aos Srs,
sócios ejue o seu consultor jurídico, Dr, Os-
car du Moita Mala, estará diariamente na sii-
se social, A rua Buenos Aires n. 13(i, das 11
ás 12 horas, para o fim de attendcl-os.

Rio ele Janeiro, 21 de agosto de 191 ü.
Antônio Camacho Filho, secretario.

M— «„»H_»—-__¦¦-.. ¦¦-¦!¦ _«-.-_^fr«>__üfffrfit»-.--t-' -- —*.,—.,-. ¦—__,

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Uspecialistas am doenças dos olhos, ouvido,
nariz o gar_atita; Consultas da 1 ás 6.-.Ai.
sembiéa n. CO.' _-.< ..

. i . ii "^f. .Tnr t -¦¦¦¦¦-—m im  in

lll ia mm i
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0 Or, Jo_o Ruy é Furtado
cão de raça

n'_m

BSos-reu
"Baliiana''

c|uc, pelas

•©j3e_itís.afi_.eBite

CASA MOBILADA EM BOTAFOGO — Alu-
ga-so por ti meizets uma boa casa mobilada,
para pequena familia de tratamento, com 'I

quartos, 2 salas, sala do Jantar, banheira es-
maitada, esciucníndor, piano, teleplione, luz
clcctrlca o fogão a gaz. Preço módico. Pnra
informações telephone n. 2.101 sul, das 15 ás 8
horas da noite.

¦ ¦ . -f_» 

assim era conhecida a preta
ruas da Saude, de tabuleiro á

cabeça, diariamente era vista n vender os
doces da terra do norte.

Ho.je, ao passar pela rua Barão ele S. Fe-
lix, "Baliiana" foi aeorametllda do uma
syncope, morrendo instantaneamente.

O seu cadáver foi removido para o necro-
lerio da policia, não sendo conseguido o
seu nome,
¦¦'-  — -..-«..„--»-____;.8fia»-:

MODISTA
Confeccionani-so vestidos sobre os ultimos modelos

ele Paris, llua Pedro Américo n, 0, casa 0.
- T —if^lT** "—- "-

Correspondência da
A NOITE

Attalo Bento r-i 1") As despesas_ só come-
çam a correr por conta do Ministério ela
Guerra, depois da incorporação elo volunta-
rio; 2a) prejudicada o primeira parte; quan-
to ú segunda, os exereieios, ou sejam, as ma-
nobras, sò se reallsarão durante os últimos
15 dias de setembro; il') só em setembro,

Um acadêmico — Durante o tempo que du-
rarera as manobras, as repartições federaes
são obrigadas, por lei, a pagar sem desconto
dc um real, aos funecionarios dessas reparti-
ções porventura servindo eomo voluntários
nas taes manobras.

DUQUE E GABY
dcspetlctn-sc do Brasil em '2$ deste mez
noPalace Tlieatre.
Festa artística de DUQUE

Bilhetes

C_
no Pidtie^e Tlieatre.
-*—__•.

^er_ipB.e a Mpi
o

uma
Maiioe
annos,
d

Sr. ,Tosii Victorino Coe
victima dn Light. lies' 

n. 130, ali
pelo menos,

io Júnior . m.iis
lente á rua Silva

sempre pagou, lia quatro
8í> niensnes do sen nu .Io

\\z. ilouve, porém, que, cm abril ultimo, a
Light mudou, sem epie lhe fosse pedido, o
reiogio, passando n pagar, poi nit* - maio,
junho c julho, lii?, 2..SC0H . 25.-7-Í0. O Sr. José
Victorino juntou a estas declarações possuir
somente tres'bicos de gaz cm sua casa, .indo
os iiuguientos referidos da Light vuiciacleira-
mente escandalosos.
»_¦!__¦  ¦¦ • '--it3-. jfl— -¦ ' '-' '-——¦—¦ o. -,
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tnanna
ESTRÉA

a SUBLIME OPERA

ÍL SECRETO
L\u_

E
t < COYESC A. S'

o
o

| §pâffl

OU A VERDADE NUA
Ho «ODE-SM» hoje

Sueeesso sem par 5!

:_
O csp.iti_ tia vista só deve

pessoa muilo habilitada; caso
rá de gravíssimas conseqüência..
Vieitas assume toda e qualquer
bi li cinde
binete, á

ser feito por
contrario, se-

A Cas...
responsa-

pelos exames effccluados oo seu ga-
rua da Quitanda n. !)!).

KOLA SOEI-
Tonic i nas anemias cm

-___5<tig»-—--¦ ¦ . .I..I--II
era!

em

C....*__k:_. á pcsiÜG- A-

Na sua recente viagem A Argentina, n Dr,
João Ruy Barbosa adquiriu um cachorro de
fina raça, trnzcnclo-o cnmsigo. Porque c.-.tra-
nliasse a mudança de clima, o caeliorrinho
adoeceu. Estava cm tratamento, quando, hon-
tem, desappareceii. Tratando-si
caro e havendo suspeitas foi
tivesse sido roubado, o Dr.
sentou quei... ,i policia do 1,1"

Prensa de ei
CouifU*:»-* li:

Propostas . rt;,.
^I)rs3 Viunua^

. nue e
tio C&n

de um animal
tes de que elle
.1-n. . lluy apre-
districto.

ir nação
u, tô, com í Sr.

Vestidos muito elegantes, em "TaffetA"
superior — Chies figurinos — Hs. lõüiíüül)
-- Reclame de Mme. Laura Guimarães — H.
do Theatro n. 7, sobrado.

-___.—, ___-._a-.fi.r__-..-* __u ., __,

If. _0ü..l0 rr.iFficfleswarcIIio <¦ i.- leiii.iui.
, lt. Carioca, 21),

nla Misericórdia. Opera.
vias in

obrado.

S.r
peio

E-^- *í >-•¦. i* __ í»ti..,. t ao Tratamento di_<. {>U1 üi)iaiHCS Tuberculose
Pn.uiiiotliorax — _u.l S. losé I0(i ás 2 horas

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

e-sa uma cuin inngnilicas arvores Irulilcras,
...ccw leiteiras, «ves de raeti, etc Iiatar com o ir. àe-1 v«« Uaiitas, rua üae_e_,o» 'Ok

LEITURA PARA CREANÇAS?

Bilhetes á vencia na casa
DHjUVIO, Avenida Rio Bran:
n. íOõ.
._k. •¦.i-._—-¦(¦¦i-ii ii t¦ __«_5í>j>u.-i-i !-¦¦ ii—.--—.-»--

As negociações com os ai-
lemaes na capital argentina

BUENOS AIRES, '.. 
(A. A.) —Um vapor

norueguez, procedente de Nova Yurlt. Irou-
xe para e.-,le porto nm carregamento de car<
vão consignado a unia firma nrgeutina dei-
ta praça, Quando devia descarregar o car-
vão, o consulado da tJrii-lirelunlia coinnitt-'
nicou ao capitão do referido vapor que im-
pedisse a Ucquisiç;ão do carvão por negoeian-
tes aliemães aqui domieiliados. O c;

(r episódio. Completo)

4 estréa dc um pequeno polícia amador

Sairá terça-feira, 22 do corrs_íe
Preço: 200 réis

-_J«!ta-

Sociedade União Commereial dos Varejistas de
Seccos e Molhados

Edifieio próprio — RUA DO HOSPÍCIO, 215

TELEPHONE 3.050 NORTE
CONVITE

Aos sócios e não sócios
A directoria desta sociedade convida a elas-

se ele -le ramo de comi. creio para uma grande
reunião. <jue nc effcctuará no dia '2 ¦ do correu-
te, ás '_ 112 horas dn tarde, no seu edifieio
soeial, á rim do Hospício n. _17, eseniina da
Avenida Passos, liara tratar ele assumptos j, -a-
ves e vexatórios por epie *siá passando o seu
commercio

StvreL.iriii, '.í .1. agosto úc líJüí.
. O secretario interino,: -— Gomes Júnior,,-

norueguez, receando
na "black-list", nl
mando com essa eo
lari.-i iniciou iicc-Âo
raí contra o conu
juiz ordenou o cm

in •lu-
u.

a

io ei
>.' à o
finv

rante o .
iidanlc do
;;o |-i Cvenl do

regamenlo. Kêo tendo o cap.ilão iiorur
obedecido á cita.ão para comparecer pei
o juiz, este declarou-o rebelde e, por
tença, ordenou a inimecliata entrega do
vão, condcmnaado o capitão a pagar
nino. o prejuízos e as custas,
do Ministério das Relii.ões Esle
seja cassado
Grã-Bretanha.

"e..e<|ua!ur" no cônsul

o seu nome
se cou for-

ia consiga:'.-
hil~o l-eeie-

>: ¦{ a o

ca r-
íiic-ií
anle
sen-
car-
da-

solicitou
iores, epie

Ia

('¦T^W

DANSANTE
ida os Srs. sócios c sü.is
ra tom irem parte no chã
!o,-<ar ivi séele soeial. na

:l do correute mcz, das

CHA*
A directoria conv:

Exmas. famiü.ns pa
dnnsantc cpic terá
próxima quinta-feira,
Ki ás 1!) hor-if.

Avisa-se ans Srs. socio-i n'.io cm absoluto
não será permittido o mjrresso ás pessoas
(pie realmente íiã'.1 façam parte de snas la-
milias, e que a cilas venham a_£re_,_aas. ,

Secretaria do Jocltey-Club, em '-'. tle a_os-
lo dc 1016, - Octavio Guimarães, .eci.l..i:>.

GUARANÁ'
Poderoso fortiflcauta do sangue e regnlatlqi

de Iodas as funeções orgânicas: Coração, r

gado, Rins, Estômago, Intestinos e cntw.iuc-
cimento dos Órgãos Gcnitaes. Vão, 3S5B0. Ue-

positarios no Rio — CÜA1.UTA1UA PARA j-j
l**»»ii-. ¦*• ia*'
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Da phíéa
AS PRIMEIRAS

••Sonho do artista", no H, Jo«é

Nova peça dou-nos liiuileiu n mognlflea
Viiiipaiiliin dc itiimlcii e lialle. que ora Ira-
>iillin mi Silo Josí. iniiiiii., ¦«• "Siiiiho de
Hisla". li uma piinloiiilina Inleressanle em

feno a "Iroupe" Molastu leni ocçimlflo de evl-
(.•iieliii- ns suas ntijiciitiroí iiuiillilnde» nonso
illffiell gênero de Ihealro. II SAo José upu-
iiliuii uma tii-a regular, i|iit< :,|ipliiudiu coin
jin.ii, 1 11, liiibalhos tini exímios diiiisiirlnoi,
ilessii eoiiipiinhln llojo, nn soguniln Resino, a
foiiipaiilila Moliisso repete n rcpreaontnçfio
Idcssa peça.

NOTICIAS
A trasladarão dn estatua de J«no Caetano

Será niiiiiuliã, As 17 lima:;. Inaugurada nn
iiraçn Tiradentes a estatua dn grande aclor' brasileiro .Inàii Ciieliiiin dos Santos, trnsla-
«lada do parque du praça da Republica. Pro-

«move essa t-ciluiona, que vae rcvostlr-Ro dc
extraordinário brilhantismo, a Caixa Ileno-
ficeule Thealral. A estatua do ciniuenlc ar-
INiii ficará cm frente ao lliealro SAo Pedro,
que em lircvc deverA dciioiulnar-so João

, Caetano.
A despedida da

A companhia
publico carioca
Palace. deve ser, porlniito,• Pura esse resultado ludo con
so, hoje é a li* récila
peça niiva "II Toreador'
lon, e a "scrala d'onoro'
apreciado cnmico, que

Vllale — A ft-sla do ílcrlinl
Vilnlo despedo-so boje do
O cspcctaculo de hoje do

brilhantíssimo,
•ire. Além dis-

de nsslgnaluro, eom
dc Cai-yll o Monk-
de Halo llcrlini, o

é n primeiro aclor
; dessa synipathleo companhia. Por isso mes-

mo haverá no Inlcrvallo do segundo acto
uma surpresa an publico, por ítalo Dcrlinj c

•a interessante nclriz Maria de Maria.
A estréa dc Isadora Duncan

A afuinadn bailarina Isadora Duncan já sc
nchn nestn capital. Sun esfria será amanhã,
no Municipal, com uni bello programma, as-

sim organlsiido: 1" parle: — Ifigênia cm Au-
•lis, tle ülucli; 2' parle — Ifigênia em Tniuis,
<le (iliu-li. Ambas as parles têm partitura
por uma orchestrn tle írlnlii professores, re-
gid.-i pelo maestro tJumcsnll. Decerto que o
publico iiilln do Itio irá amanha apreciar a

belleza csculplurnl tle Isadora Duncan, pos-to scrvie
pc

tle mui orle, In
mais clvllisada

justamente cc-
, pluléas curo-librada pcl;

péas e americanas.

I 
"II scgretlo di .Siizanna", amanhã, no Lyrico

Teremos amanhã no Lyrico a primeira rc-
¦ presenlaçáo da festejada opera do Wolf Fer-

i-ai-i "11 scgrclo tli Suzannn". Ilepresenlal-
n-A uma "Iroupe" italiana organlsnda espe-

t clalincnlc para esse fim, recentemente, cm' 
Buenos Aires. Antes da representação dessa
opera, uma grande orclleslrn executará a cc-
lebre producçno de Henrique Granados —
"Goyescas".

O Thcatro
Devemos

da Natureza vae
ler no dia 7 do

rcsurginiento do Thcatro da
ra, sob a dlrecção do netor .1

A nova temporada do "pleln

rcsurgir
mez vindouro o
Natureza. Ago-

ur.lino Marques.
nir" do campo

Ide SonfAniia será abei-la com n representa-
çãc do drama de José de .Alencar, "O (lua-
'rauy", com toros c grande ensccnncno. Em
.seguida será reprcseniiulo o "Quo Vadis".
Companhia Lucllia' Perez

E' defintivamente n 1" do mez vindouro a
estréa no Lyrico da companhia nacional de
comédias c "vaudcvilles" l.ueilia Péres. Na
peça dc eslréa dessa sympnthica e festejada
"Iroupe", t|iie Leopoldo Fróes lão brilhante-
jiienle dirige, enlre outros novns elementos,
o fniblico carioca irá apreciar o trabalho do
galã dramático do lliealro Republica de Lis-
boa, o nelor Alves da Cunha, artista a tinem
n critica portugueza tem feito rasgados elo-
igins, o que, sem duvida, é uma acquisicão va-
liosa para a companhia patrícia.
As recitas tia moda no Carlos Comes

Iro dc Lisboa
intuía no Car-

a delicada pe-
presta pa-

A companhia do Éden Tlie
inaugura anianliã as recitas ti;
los Gomes. Será representada
ça "No paiz do sol", que muilo se
ra o inicio doses cspectaculos elegantes. A
empresa tl.i companhia portugueza do Edcn
reserva grandes surpresas para as senhoras
que freqüentarem essas récilas.
Napierhowssa, no Palhé

A celebre aeiriz russa Mllc. Napierlsowslca,
iue o nosso publico dc cinema bastante co-
phece e aprecia, por exccllenles trabalhos
apresentados em films dc successo, reapparc-
ce amanhã na tela do Palhé. A festejada
bailarina tia Opera de Paris tem um bello
trabalho lia fita "A filha dc Ilcrodiade",
cinco imponentes actos da Palbé-Fréres, que
amanhã o elegante cinema da Avenida offe-
rece aos seus "habitues".

Espectneulo de caridade no Thcatro da Na-
turezá

1" na tarde de 3 do mez próximo que se
cffcctua o grande efstivol cm beneficio dos
ipobrcs protegidos pelas senhoras tle caridade
dc São Vicente tle Paulo. O programmh está
quasi completo, contando números tle gran-
de novidade executados pelos primeiros ar-
listas dos nossos theàlros e por distinclos
Amadores do sport, dirigidos pelo illustre

Írófcssor 
Sr. Enéas Cnmiiello. Haverá um

iriihante cortejo romano, lula, concerto pov
bandas militares, acrobacia, etc.
'() Thealro Pequeno já pensa na segunda peça

E' admirável a boa vontade que está mos-
Iraiulo para trabalhar a nova companhia do
Thcalro Pequeno. E, por isso, os seus dire-
dotais já entregaram a Olympio Nogueira a' 
segunda peça a ser representada. E' um"vaudeville" destinado a grande successo.
Acham, os que já o leram, superior ao"Águia", (pie Innlo agradou no Trianon.

Kssa cngraçndissima peça, traduzida do
franecz, será levada á sCena em substituição
:i "Telhados tle vidro", no dia '1 do mez viu-
douro, pois o programma do Tliealro Peque-
no é mudar o cartaz todas as segundas-fei-

O CINEMA
DA MODA Cine Palals O CINEMA

ii CHiC ii
SPOWTS

^Vi íiíi ii li A

QUINTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
24 DE AGOSTO DE 1916

CflfvNM AS DE AM0ft
(O UliTIJVIO AJVIOH)

Virginia Pearsora
é a incomparavel prota-«jonista deste vibrante
drama de intenso amor
Monumental trabalho

de arte em seis longas
partes

líscola viva dos de-
leitos da sociedade

moderna e da
dc todos os tempos

— O —II —

Mise-en-scene luxu-
osa e de acurado

gosto
Scenas arrebatado-
ras e de desempe-

nho aprimorado
£c3cção díT FÒX-FÍLK3
Emfim um cspcctaculo gran-

c digno da culta platéa do

PALAIS —
dioso
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,f «Corridas

fas.
A festa tle Duque

E' a 28 do corrente, no Palace Thealre, que
o daiisnrino I.. Duque realisa a sua festa.

Nessa noite, a ultima cm que o casal Duque-
Gaby sc cxbibirá ao nosso publico, será exe-
cutado um grandioso pro."ramma dividido em
duas partes-: na primeira será representada
a comedia "Micróbio do amor", que tnnlo
successo alcançou no Thealro Pequenoj na
segunda, que será de literatura; musica, cho-
rcographia c variedades, tomarão parte, além
de Duque c Gaby. Mme. Jane Marny, a actriz
Elllllin Pola, .loão do Rio, B. Tigre, Olegario
Mariano, Haul, Calixto, Luiz Peixoto c o
aclor Carlos Leal.

Duque c Gaby parlem para a Europa no"1'risia", a 30 do corrente.
"A dansa do Salomé" no cinema Pathé

"A "mignonc" e deliciosa bailarina russa
Nanierlcowskn, que boje 6 uma fulgurante es-
trelln da cincniatograpiiia, interpretará ama-
nhá, quinta-feira, no cinema Pathé, "A filha
de Ilcj-odiades".

Num drama intenso de amor, elh encarna
dous papeis de responsabilidade e durante
os cinco actos raramente sae de scena.

Com a gi-aaç que a sua bcllc/a natural rc-
alça, interpreta numa festa dada num palácio
a dansa tle Salomé e, semi-nua, lnscikva c
cruel, pede a cabeça de S. João Baptista. De
anle.-mão garantimos o successo pois ha muito
que não sc via bailado tão suggestivo e tão
original interpretação de Salomé. A photo-
graphia de Pallié Frércs é simplesmente im-
peccnvel c, facto raro, é para dar parabéns á
traducção dos sub-litulos, verdadeiramente
lucraria.

 Iislá funecionando á
cisco Xavier o circo Europeu,
um elenco de artistas cujos
agradado geralmente.

 Entrou para o elenco da companhia
Lucilia Peres o actor Eduardo Pereira.

 Kspcclaculos para hoje: Palace, "II
dor"; Recreio, "A TiçÕosinho"; São
"A filha do mandarim, "Sonho de ar-' e "A mimada de Paris"; Carlos Go-
"No paiz do sol"; Republica, variado.

Consultoria Medico
(Só sc responde a cartas assignadas nom

iiiiciacs.)
P. V. da S. —

grs.; cafeina, 1,25
Para ampnulas csícrilisadas
Uma jiijecção intramusCular
sai-

Ralicylnto de sódio,
e água dislill., 50

de dous
diária.

8,75
grs.
cc.
Ces-

ua São Fran-
que dispõe de
trabalhos lém

To.vcíi
José,
lista'
mes,

| Historia dolorosa àa^^e^TtÇL 8
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A Caixa Econômica envia
mil contos ao Thesouro

Para os cofres do Thesouro enviou hoje a
Caixa Econômica do Rio de Janeiro mais a
importância de. mil conlos de réis.

Em oito mezes essa repartição remetteu
ao Thesouro a importante somma de oito
mil e cem contos dc réis.

apenas obtido o cffeito.
T. II. — Sublimado corrosivo, 0,20; for-,

mol, 0,75. ncelonn, 10 grs., e álcool cam-'
phorado, 100 grs. Applicaçõcs locaes (exter-
nas) de manhã c á noite.

.Mme. X. — Gyraldose.
C. — Qual a nossa opinião sobre o mer-

curió'? A que merece: a melhor possível.
Para o senhor aconselhamos dc não usal-o
por ter o nervo óptico já compromcltido.

A. Z. — No periodo cbroiiico dessa mo-
lestia só o tratamento local pôde dar re-
sullado, devendo ser feito por um especia-
lista.

A. E. G. — As lavagens dadas com cui-
dado não provocam accidcntcs.

E' necessário o exame da urina.
L. E. A. — O seu caso não pcrmiite

uma indicação sem exame.
J. P. A. — Uso interno: Urotropinn, ben-

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

F. S. (Niclheroy i — Não ha inconvenien-
le cm usaT-os.

C. J. G. (Enlre Rios) — As suas infor-
inações não são -sufficientes para formar
uni juizo sobre o seu estado.

C. M. S. V. — E' conveniente verifi-
car bem a causa, .porquanto pôde provocar
um accidente desagradável.*

R. O. — Tome o Geraseptol.
F. A. S. — E' necessário mandar exami-

nar n urina.
A. S. O. — Não concordamos com o sc-

nhor sobre a causa da sua moléstia e, por-
tanto, havendo, duvida sobre a origem, não
podemos dar-lhe uma indicação.

B. M. R. — Muitíssimo obrigado.
F. R. V. — Idem.
P. R. — Por esses dias.

DR. NICOLAU CIANCIO.

As eleições no Uruguay
MONTEVIDÉU, 2.1 (A. A.) — Os "

cionalislas" declaram-se favoráveis á
opção do syslema eleitoral argentino e
zem propaganda nesse sentido.
m ¦ n ii .—..,,,,.,- ., ,, | aflfHiH %,. ii nl '¦¦-
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A VERDADE NU'A

o

OU AHYPÕCRISIA
Hoje no "ODEOfffl»

record das encB^entes!

i.inj.ir II i-i-ali-,.ii,ãii
nniliil.i eiierglni ne

Al nova* partida* no Jui-Uy-Cluh
A tal dòihbuiio eliegun o procedimento dos

Joclioyi, por neciiKlAn das parlldan, dlfficiil-
lamlo-a» do forma a doiarr
dus |iiiii;r.iniiii.i-,, que uma nu
impunha.

Essa medida JA foi concertada o ler» den-
tio om luuve posta em execução, graçiiü ao
Sr. Alfredo dos Sanlos, starler official do Jo-
cUev-Club,

Hontem, pela ninnlia, presentes propilela-
rins, entrainouri e Joolioys, o Sr. Banloi en-
galou, im Prado Fliimliiciisc, um novo syito-
ma dc pari Idas, que deu os melhores resiil-
Iodos,

Pelo que foi visto c apreciado, a Idéa do
Sr, Sanlos alliada A energia que se torna In-
dispensável ct>utru os Jncltcys, senl de cabal
resiillado e nanara o mal que dcsmorallsa 0
nosso liuf das infindáveis saldas falsas.

IC mais um serviço que so ficará devendo
ao coinpelenle e honesto starter official do
Jocltoy-Gliib,

Footbaül
Os malclioR do domingo vindouro do Metro-

polllana
A (arde de domingo proxlmrt será de gran-

dc animação pura o carioca afieioiuido das
pelejas tio Associallon,

Nada menos de seis inatcbcs, Iodos prnmet-
tedores de cmocloiiaiiles lutas, sc anniiiiciain,
delcnniuadas pelas tabellas das trcs divl-
soes,

O primeiro a sc animnclàr, c que avalia
cnlrc os demais, Já pela col locação de ambos
os aiilagiiiiislas nu tabeliã (Io Ia divisão, já
pela cxccllcncia c fortaleza dos conjuntos, é
o malch!

America x Flumcngo, no campo da rua Pay-
sandu'.

A seguir, ainda na tabeliã da 1' divisão,
leremos o malch:

Antlnrahy x llolafogo, no campo da rua
Prefeito Scrzcdcllo.

A' primeira vista parece que ha superior!-
dade da parte de um dos combatentes; mas,
attendendo-se á animação c nos constantes
trainings do leam do Andaraby c á circum-
Stancia tle ser a luta travada no scu groiind,
o equilíbrio entre os verde c brancos e os ai-
vi-negros sc refaz naturalmente, prestigiando
uma linda c forte peleja.

A seguir véin os malchcs determinados pela
tabeliã da 2'1 divisão:

Palmeiras x Mangueira é o primeiro cn-
coiilro, já relurno, como os demais jogos des-
ta serie. O campo da lula será o do S. Chris-
lovão A. C.

Segue-se o inleressanle encontro do
Guanabara x lioqueirão, no anipo do Flu-

niincnsc F. G„ (pie promcltc ser dos nielho-
res a serem travados. Finalmeiilc, ainda nesta
classe, ha o match:

Villa Isabel x Catlelc, no campo do Jardim
Zoológico. O Caltetc, que vem progredindo
assombrosamente, tem o máximo interesse
em infligir ao scu temível adversário, collo-
cado cm primeiro logar nesta tabeliã, uma
derrota. Isto é bastante reclame para sc Ima-
ginar o que será esse jogo.

Entrando na tabeliã da 11" divisão, temos a
anniinciar um único jogo, que será entre ns
equipes dos

Icorahv x S. C. Brasil, no campo do Bota-
fogo.

Além dos malchcs destas trcs divisões, a
Metropolitana annuncia mais este:

Villa Isabel x Fluminense, cm proseguimen-
to do campeonato dos terceiros teams e a
réalisar-se-á no campo do Jardim Zoológico,
sá 8 12 horas.
A sessão de hoje da Metropolitana e o officio

da A. Paulista
Na sessão de hoje da Metropolitana ti>

Sports Athleticos será lido um officio da
sua Co-irmã de S, Paulo, a Associação Pau-
lisla, a respeito do ultimo malch jogado na
capital do visinho Estado, entre os scratches
carioca è paulista.

Neste officio a Associação, eommiinicando
á Metropolitana a -punição de Rubens Sal-
lcs, còm uma suspensão dc Í10 dias, por fa-
cios lamentáveis verificados durante a clispu-
ta do campeonato interestadual, pede-lhe eas-
ligo )iara os players cariocas C. Netto c Vidal.

Realmente, á "comfriuhicaçno á Mclropolita-
na, da punição soffritla pelo cxcellciite center
bali' paulista, foi uma satisfação dada ao pu-
blico, não só carioca mas paulista também,
que traduz perfeitamente que ninguém cm S.
Paulo está de accordo com o gesto violento
dc R. Salics. E' agradável registar semelhan-
te facto c tanto quanto é desagradável rc-
gistar-se o pedido da Associação sobre um
castigo para Vidal e C. Netto. Não que dis-
contemos desse castigo, mas para C. Netto
apenas, que foi também um aggrcssor, tal
qual Rubens, embora aquelle lenha a alte-
nuanlc de, não lendo provocado, ter agido
em defesa do seu collega Vidal. Punição pa-
ra esle é que não vemos razão que a juslifi-
que, pois Vidal foi cm tudo á victima. Quan-
do muito, este player caj-ioca poderia ter si-
do alguma cousa bruto" no chargear, mas
para isso havia referce no malch, com a obri-
gnção de punir quaesquer faltas.

E si houve falta da parle de Vidal, foi
falta dc jogador para jogador e nunca dc
cidadão para cidadão, e de cidadão para pu-
blico, como foram as de Rubens e C. Netto.

E, principalmente, achamos criticavcl o
acto da Associação, porque, embora puna um
jogador merecidamente, reclama da sua col-
lega egual punição para os jogadores delia,
sem se lembrar que a Metropolitana nada lhe
pediu o respeito, hão a coagiu, por simples
cortezia. Dessa cbrtezia é que queríamos que
tivesse usado a Associação, esperando sileu-
ciosamente que a scu acto enérgico fosse
aqui imitado, sem haver necessidade de re-
ciamos.

JOSE' JUSTO.

noiteChamados médicos á
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães

PATTHI
AMANHÃ -QUINTA-FEIRA

¦¦"- afrflg-
A mais liclla fila ale hojo apresentada por

Mlle. Napierkowska
Famosa bailarina russa da Opera de Paris

Um drama dc amor dn vida moderna
alit.ulo nu ctllüO OClOB luxuosos por1'atliii Frércs sob o titulo:

A FILHA
DE

48 llc. IVapierkowska repre-
senia o papel <lc

VIOSyiWFtó
ua stfoiia dramática da vi-
ila moderna c interpreta

rtói. L LXi V \-y >' iA.'7'tiL d
e dansa o celebre liai aclò

em loriio da cabeça dc S. Joa» Oapüsta no poema iy—
i'ico 

A iF^illia. de Herodiade
Uma Obra-Prima i<ira! — O 1* film da coUof.ção Pathé «-réroa

.j! vjiíi. .-.-jjjref, , uri •

Wütm

I celebre
Baia de Ealonié

"Atioile Mundana
INNIYE11SARI0S

Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Joaquim Moreira, clinico cnT

Polfopolis; Heitor Kibeiro da Cunha, neso-
ciante nesta praça; general Carlos Augusto
de Campos, Dr. Olyntho Ribeiro, Dc. Ni-
can,'. Nascimento, d, pulado federal; Dr.
Gastão da Cunha, embaixador do Brasil em
Lisboa.

data natalici''.,
'essoa Ramos,

Jtlhgú; rcecherá, á noite,
as pessoas de suas re-

Lisboa.
Festejando amanhã sua

o Sr. Joaquim Francisco
pharmaceutico em
em sua residência,
Iações.

Fazem annos hoje:
Os Srs. vicc-nlmirnnle Eduardo Augusto

Veríssimo de Mattos, Dr. Getulio dos Sanlos,
intchdente municipal; o acadêmico de di-

Varady; Francisco Anlonio dercilo Raul
Mendonça, negociante nesta praça; Mllc. Ma-
ria de Nazarcth, filhinhn do Sr. Armando
Cunha, fiiiiccionario da Light; Mme. Theo-
uila Dutra Santos, esposa do Dr. Violanlino
Sanlos, inspector sanitário e filha do Dr.
Aslolpho Dutra, presidente da Câmara dos
npnnf fwlns

Telephone 5.955 Central
RUA DA COüSTITUiiÇÃO N. 6

Deputados.
Faz annos hoje o Sr. Octavio Torres,

filho do Dr. Christiano Torres.
-.  Passou hontem o anniversario nata-

licio dc Mlle. Carolina dc Almeida Carva-
Ihaes, filha dn Dr. Antônio Augusto de Al-
meida Carvalhaes, director da Beneficência
Portugueza.
CASAMENTOS

Con Irai ou casamento com Mllc. Darlailc,
filha do capitalista Annibal Cardo, o Sr.
Chriaitiano Ribeiro, negociante era nossa
praça.

•—¦ Cnntrntou Ipasamento eom Mllc. Zu-
leida Lamctiha Lins, filha do comniantlaiitc
José Libauiò Lamenha Lins, o acadêmico de
direito José Hygino Duarte Pereira, jfilho
do fallccido jurisconsullo Dr. José Hygiin
Duarte Pereira.

No diii 17 do corrente, com Mlle. Her-
cilia <le Faria Rcgoa, contratou casamento
o Sr. Henrique Cosia, antigo interessado da
casa Paschoal, de nossa praça.
CONFERÊNCIAS

Na Bihliothcca Nacional realisa-sc no sah-
bado, ás 20 horas, uma conferência do Dr.
Mario Gameiro, que escolheu a seguinte
thesc: "Da especialisação do direito penal
milii.ar perante a pbilosophia evolucionis-
lica", dentro da qual abordará, pela primei-
ra vez, o estado de evolução do syslema
nervoso dos militares, cm face da contem-
plação c do uso dos objectos de morte.
CONCERTOS

No salão do "Jornal" rcalisa-se no dia
29 do corrente, ás 21 horas, o recital do
joven pianista patrício Rubens de Figuci-

-• r— »i==?SJ.S53»i3

redo, primeiro jircmio do Instituto Na-
cional.
VIAJANTES

12' esperado hoje pelo "Demerara", v
tio da Inglaterra, o Dr. Rezende Enont,
nico nesta capital.

Chega amanhã, procedente do
Grande do Sul, por via terrestre, o Dr.
trogildo tle Azevedo, intendente tia cid
de Santa Maria tia Boca tio Monte,

Regressou tle Alagoas, a bordo do
quete "('.cará", o industrial Sr. Anlonio
Mello Machado.
illSSAS

m-
cli-

Rio
As-
ade

pa-
dí

Còinincmòrnndo o primeiro aniiivcrsnrio
do passamento da lvxma. Sra, !>. Jíiirgarida
Augusta tle Azevedo, viuva do ex- i goelant(J
desta praça Sr. Francisco Lucas dp Azevedo,
será resada amanhã uma missa, ás 10 lio-
ras, no allar-inór tl.i nialriz da Candelária.

TemiDorada Lyrica
A SORVETERIA ALVEAR pailit-ira

a sua lixinn. Ii-egueziii quo n seu luxiiuso osinlielccl-
niciilo funcciona iliaiiiiiiioiilo alé 1 lioni ú.t manhã,
com um csinerailo serviço ile ('.II \', C1I0C0I.ATI2, S0R-
VETES e granile vaiielailc em PATISS1ÍI1I12 Mu.,..

Concerte ledas as umle- até tá,'lÓ.
AVENIDA RIO BRANCO, 113

(JUNTO AO PATHE'

&SMOLAS
Do Sr. Francisco Guimarães recebemos a

quantia de it-'? para os pobres, em intenção ao
li" anniversario do fallecimenio de Maria J.
Guimarães.

lista quantia está em nossa redaeção, á dis-
posição da irmã Paula,
"-¦ i nrjt t* i

lill? M [fiSlilltt
(r episódio. Completo)

5V estréa ic um ^e^vie,^o vo\,\.c\.a awiaiot

Sairá íerça-íeira,29 do correníü
Preço 200 reis

E' a 20 de setembro o grande
raid de cavallaria

Está marcada para o dia 20 de setembro
próximo a realisação do grande "raid" de
cavallaria cm que tomarão parle os regi-
mentos do Exercito aquartehulos nesla cãpi-
lal.

'SKsrsa:Em3EaíE2^^

(20) FOLHETIM

iiifwwn ¦^»a^niaL'f-jegin»»a?rrta^»«gpY--iJ^lll^|nl^1, aa—ma—WBUl iVt.IWrnTT^

Emocionante romance da actua-
cs lidade, de Gasfon Leroux • Ia PARTE

-ses-

l+l
Quanto a Rosenheim, esle não fazia cousa

alguma com os seiis dez dedos. Usava uma
corrente dc ouro, que se ostentava - sobre a
iúa respeitável barriga e parecia um babi-
tante da cidade.

Kssa corja que vinha não sc sabia dc onde,
se havia inslallado nessa encruzilhada, qua-
tro annos antes, comprando por bom dinheiro
fcssc velho casebre, botequim .para carrocei-
ros, no qual o seu proprietário, o lio Lalhuile,
sonhara morrer um dia, depois de bebido um
Último gole. O velho fòi-a expulso da sua
casa, a tiros dc notas de mil francos, e a sua
choupana sc havia transformado, após três
mezes dc trabalhos de pedreiros, dirigidos
por um mestre de obras desconhecido no paiz,
a. Hospedaria tio "Cavallo-Rranco", com ga-
rage para automóveis, num recanto do paiz,
onde essa necessidade não se fazia absoluta-
r.vnle sentir, ,

Essa gente não podia 
"fazer negocio . E

Jião fez negocio. A ninguém isso surprchcn-
(leu. Nada Mirprchcmlia aos francezes!...
De que modo vivia essa gente? Porque essa
gente vivia fartamente"; ninguém procurou
flverigual-o!...

E' preciso dizer, que velhos "ranzinzas",
como François, não achavam essas eousas na-
tuiaes; mas, quando abriam a boca para di-

zer que era bem possível que talvez houvesse
eousas de espionagem ahi encobertas, zomba-
vani delles e elles calavam-se, para não ác
tornarem ridículos.

François conhecia o local. Melteu-se pelo
pateo deserto. O seu projecto era o de pene-
Irar na despensa, que dava de um lado para
o palco, e do outro, para a sala particular
dos Rosenheim, e na qual se abria a adèga.
Antigamente não havia adéga; existia única-
mente a despensa; Rosenheim, porém, man-
dára cavar uma adéga sob a despensa.

Si conseguisse chegar á adéga sem ser
vislo, François occuparla uma posição de pri-
meira ordem.

Si o avistassem logo a entrada, ou si fossi
descoberto depois, elle eslava resolvido a
tudo arriscar; a contar o que vira c ouvirá
Rosenheim dizer no bosque "Saint-Jean",

explicando a sua disfarçada curiosidade pelo
desejo "de tomar parte", si lhe pagassem
bom dinheiro.

E fingiria offerecer a sua mercadoria, a
enl segurança, dopois que Tcind aque

7criosamcnle L tal caixa deconfiara lao niy
cartas.

O plano era bom. François começou a ex-
cculal-o com uma audácia cheia de calma.
Por uma janella da cozinha entreaberta para

o palco, chegavam-lhe rumores dc panellas e
louça, prova de que a senhora Rosenheim en-
tregava-se com afan á sua oecupação predi-
lecia. Thasie estava no armazém. Tobias fi-
cara de alcatéa na estrada. Só poderia recear
o apparecimcnto de Rosenheim, que não da*ii
signal tle vida. O dono da hospedaria já de-
veria, no entanto, ter regressado á ca\sa ha
um bom bocado de tempo. Era preciso estar
de guarda. Temendo vel-o surgir da cocheira
ou da garage, François caminhava rente á pa-
rede, com a precaução de conservar-se, tanto
quanto possível, na penumbra. Era-lhe ne-
cessario para •hegar á despensa, dar, assim,
a volta do paleo, cuja porta principal ficara
aberta para a estrada. Durante alguns mo-
mentos François teve á_y vista a estrada, c,
mais além, os campos, ás maltas, aâ verten-
tes, a floresta immensa... Tudo isso appare-
cia c desapparecia, acompanhando o movi-
mento da lua e das nuvens, mas, Subitamente,
houve uma outra movimentação que nttrahiu
a attencão do guarda. Os carroceiros acaba-
vara dé se retirar do botequim e afasta-
vani-se, fazendo estalar os seus chicotes na
trazeifa das carroças carregadas. Tobias, dc-
pois da partida de todos elles, fechara as por-
tas do armazém e preparava-se para fazer o
mesmo na poria principal, quando, deten-
do-se na sua tarefa, pareceu muito interes-
sado pelo que Decorria no campo. Bastou a
François seguir a direcção do olhar de To-
bias para avistar, lá muito longe, para os la-
dos da floresta de C.hampenoux, uma espécie
de cliamma muilo branca É muito brilhante
que parecia deslocar-se na estrada, num ba-
louçar para a direita e para a esquerda-, .

Tobias entrou immcdialamente em casa,
correu á garage, voltando com uma lanterna
de bicyclota, das de acetyleno, que accendetí»
Então, á alguma distancia do portão, no cen-
Iro da estrada, elle poz-se á balouçar lenla-
mente o pequeno apparelho, da direita para
a esquerda, a principio, cm seguida de baiio
para cima, por três vezes.

Quasi imiúediatamente não foi apenas pgra
os lados da floresta de C.hampenoux que
François avistou fogos fátuo3, mas, lambclh,
nas Ires estradas que iam ter á Encruzilhada
do bosque "Saiuí-Jean", isto 6, í hospedaria
do "Cavallo-Bra»»*'-

Tobias foi guardar a lanterna na garage,
fechou a porta do pateo e entrou na hospe-
daria pela porta da despensa, que deixou en-
treaberta.

O guarda aproveitou-se immediatamenlc
dessa opporlunidade inesperada. Passou "de
galinhas" junto da janella da cozinha, de
onde se. exhalava um perfume dc salchichas
dos mais appclilosos, c, em seguida, met-
teu-se por sua vez na despensa.

A porta interior dessa despensa abria para
a cozinha, que era de boas dimensões e que
servia dc sala de jantar para os Rosenheim.
Esla poria estava também aberta; François,
na penumbra, via, porém, a senhora Rose-
nhcim illuminada pelo lume do scu fogão. _Elle metteu-se por entre dous barris e fi-
cou á espera dos acontecimentos.

Estes não tardaram a se produzir. Pri-
meiro, foi a senhora Rosenheim que disse cm
voz alta: "Não poderias ter fechado a poria,
Tobias?" E atravessou a despensa para fe-
char á porta que dava da despensa para o
paleo. Ao voltar, ella deixou a da cozinha
abcrla.,. François sentira ò vento produzido
pela siia saia. Ella de nada sc apercebera.

Muito próximo de onde estava, François
viu- surgir do solo um vulto. Era Tobias que
vinha da adéga com algumas garrafas, que
foi pôr sobre a mesa da cozinha.

O fundo da despensa estava tão escuro que
o guarda não avistara o buraco pelo qual se
descia à adéga; poderia ter cabido dentro.

François pensou que desde algum tempo
uma certa felicidade conduzia c protegia os
Seus passos. Agradeceu mentalmente á Pro-
vldencia, dizendo de si para si: "Comlanlo

que isso durei..."
Nesse momento, uma voz que elle reconhe-

ceu por ser a do Rosenheim, dizia: "Allôl...
Allôl..." "Hom'essa, ha um telephone na
adéga!"

XVII
UNIA REUNIÃO DE SALCHICHAS

Mas, si elle ouviu: "Allôl allôl" François,
no entanto, apenas conseguiu perceber v,m
grande murmúrio de todo ò resto da con-
vbrsa. Era pouco, mas çra o suffjcieute para
prbvar-lhe quo fi hoçpedana do "C.avallo
Branco" não precisava ufiUsâr-se ágs íld» da

administração franceza, que aliás nunca at-
tingira essa zona, para conversar com um
myslerioso correspondente; o isso, alé á fron-
teira allemã, a acreditar na troca dc palavras
que surprehendèra no bosque "SainlJean."

Como poderia ter sido estabelecido um fio
dc semelhante importância sem que disso li-
vessem lido siquer a minima desconfiança?
Era isso que provocava immensa eslupefa-
cção em François e enchia-o de raiva: "So-
mos, então, uns imbecis?" dizia coinsigo
mesmo.

12 ainda não attingira ao fim de suas sur-
presas.

Rosenheim saiu por sua vez do seu buraco.
Parecia radiante. Eiicaminlioii-sc immediata-
mente para junto da sua cara metade, deu-
lhe um lapa affccluoso no hombro rechon-
chudo, que ecoou mim som cheio e retiim-
banlc; fclicitóu-a pelo perfume das queridas
salehichasinhas c declarou-lhe que podia rc-
gosijar-se, pois que "antes de um mez elles
seriam proprietários de um castello cm
Paris!"  -.-;.

Elle lhe havia dito isso cm allemão; Fran-
çois comprchendia e falava muito bem o nl-
lemão. O que ouvia, embruleeia-o absoluta-
mente. Essa gente parecia não estar a gra-
cejar. „

"Ia! Ta!" respondia a mulher.
E cila beijou-o.
Nessa oceasião, ouviu-se uma forte pan-

cada dada na porta do armazém. Os Rose-
nhcim calaram-se. François ouviu a voz de
Tobias que perguntava:Quem está ahi? O armazém eslá fechado.
Não se vende mais nada a essa hora 1

Três pancadas mais foram dadas, em sc-
guida duas, obedecendo a um rytlimo deter-
minado. Tobias abriu: alguém entrou no ar-
mazem; a poria exterior foi fechada; de
onde estava, François pôde ver entrar na eo-
zlnlia o tio Fouare. O homcmzinho não disse
palavra, locou no boné c sentou-se aspirando
o perfume das salchichas. Estava mcllido no
seu éfisaeão de pastor. Fouare curvava-se
todo e huseav.1 um ponto de apoio no scu ca-
ceie. Parecia ter cem Annos e Ser um hon-
rado ánélão.

r— Ê' b primeiro que chega, disse-lhe Roí'

senheim... c, num geslo instinclivo, fechou
a poria da despensa,

François ficou pezaroso, mas logo se con-1
solou, quando, npproxlmando-se da poria, vc
rificou que poderia, através das taboas tles-
unidas, não somente ouvir, como ainda, pe'
los seus interstícios, ver o que oceorria na
sala ao lado.

Com a breca, foi preciso conter-sc para não
deixar escapar uma exclamação abafada, rc^
conhecendo o obeso Rlchard Thessein, o
guarda cancella da passagem de nivcl de Brê-
tilly-la-Côte.

Assim que chegou, depois de tirar o cache-
nez que ihe protegia o rosto, declarou:

Amigos! creio bem que desta vez nãa
falha. Recebi uma carta de Rale dc meu
primo, o lavcrnciro, que me communica qua
teve noticias de Thabeii-Sur-la Saar. Os visi-
nhos eslão mobilisantlo desde o dia 10 dc ju-
lho! E isso, sob o pretexto de uma "kaiser-
parado!"

Rosenheim poz-se a rir, seguindo-lhe o cx>
cmplo a mulher e Richard Thessein, iam-,
bem... Esse giiarda-cancella era um bona'
cheirão que cm tudo achava graça. Só a i.léa
da "kaiser-parade" fazia-o rir!...

Ah! que exeellcnle "kaiser-parade" vai
ser offerceida a esses cães de "Welches!"

Na expectativa, posso dizer-lhe que as suas
salchichas cheiram appel itosnmcntc, dona1
Zelma. (Zclma era o nome de baplismo da
senhora Rosenheim.) lia hoje então grande
reunião de salchichas?...

Julgo, respondeu o patrão, que seremos
seis ou sete, no máximo. Os outros já estão
cm serviço!

François viu entrar suecessivãmente c com
o mesmo mysterio dous indivíduos-desconhc-<
cidos, c que vesliam fatos de cnmponczcs; cui
seguida, um certo Barnef, caixeiro viajante da
armarinho com_ o qual negociará mais de unia
vez, como si tora o mais honesto caixeiro-
viajante do mundo, apezar da sua pronuncií
que affirmàva, naturalmente, ser alsaciana.
Barnef era amável, sempre prcsl.il ivo e dis-*
poslo a ceder a sua mercadoria pelo preço do/
custo "para continuar a ser freguez".

\ (Con.i/iúa.)

IX



OI 111'
Companhia Nacional
de seguros dc Vida
A mui* nodorosn Com-
panhia Sul-Amerlcuiiu

Fundada cm 1895
Convida V. S, a pedir ex-

ímpios ile liquiuaçocü
ént vida, cficctuatlas nu fim
de 20 annos.

Exhibe resultados nunca obtidos
por nenhuma outra companhia

nacional

S5WISTR0 PAGOS i
-39 MiL CONTOS-

Fundos du uarantia :40 mil contos

Peçam informações no escri-
ptorio central

PI 11 Ulli i
CALÇADO

CASA tili\EltVA|
Travessa S. Francisco dc Paula, 38 8

j Calçados finos, alta moda em 1
boias e sapatos. Sempre va- f
íiedade em novos modelos §
e creações.

Montepio Civil
Prescreve no dia 31 deste mez

o direito á restituição das quo-
tas atrazadas; informações com
o Sr. Martinho, rua do Cai-
mo n. 70.

) mme. SUZÃBI&IE
.3 Picviue a sua iiiravcl cliciilellii
!* que partirá lireveinenlc para Paris.
y o fará grande reilucçiio nos preços
I do seu sto.-k de vestidos do pas-
a -cio, ile thenlro e costumes tsil-
gleiiis. HOTEL AVENIDA l« ANDAJt
S QUARTO N, 205,

CACHORRO
Desappareccu um, preto, de

raça inglcza, que attende pelo
nome "Black''. Gratifica-se a
quem der informações á rua
Presidente Doniiçiap/1 ti. 172,
Içarahy.

Grari bar e rotisserie
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco de Paula, 4-1
Telephone 3.NI l-Norlo

O mais confortável salão. — Primorosa
cozinha.

MENU
Aiminliã uo almoço:

Salada ile vitelia ii italiana,
Pnrhcro á lie.-| iiuliola.
Çíuurii á liuliinna
Frango á linancier.

Au juntar :
Pcn'i recheado.
Frango com aspargos,
Peixe á povoiill.
Oslrns, legumes paulistas.

CONCERTO DUO DE CY-
THARA DAS II ÁS 22 HORAS
GENUÍNOS

VINHOS

DINHEIRO
Empresta-se sobro jóias, roupas, la-
zendus, metaes e tu.Io que represou-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPHONE L979 NOIITB

(Aberto dns 7 liovas tln
manhã ãs 7 dn noite)

J. LIBERAL & C.
BB/Mt .,.•¦ E3ES

Perolina Esmalte-L^'-
preparado i|ue adquire c conserva a liei-
iézn du pelle, approvado pelo Instituto dd
B.elleza, .Io Paris, premiado nu Exposição
di; Milunu. Preço ilÇOUO. PO' DE ARROZ
PEItOLINA, suave e cmbellczador, Preço
4*000, Exijam estes preparados, á venda
em Iodas as perfumadas o no deposito'desle e ,le outros preparados, á rua Sele
de Setembro n. 209, sobrado.

Vende-se na Garrafa Grande
<—- ——-.—.——______

Ci' IS GACÁÜ
Poderoso diuretico

DEPÔS iTO:
General Gamara 128

CINEMA-THEATKO S. JOSE
Empresa PASCHOAL SECRETO

Companhia M0LASS0, da (piai luz parlea primeira bailarina ANA KHEMSEU—
Dramas, comédias, musica e grande*baiados—Director da orchestra, mães-
tio MANEI.I.A.

HOJE HOJE
Tres sessões—A's 7, 8 3/1 e 10 1/2

Espectttculos de completa novidade para
famílias—Arte, luxo e moralidade—Nu-
iieroso elenco, luxuosa montagem—To-
ias as noites novidades.

Primeira sessão—A FILHA DO MANDA-
{IM. Segunda sessão - SONHO D'AR-
ÍISTA Terceira scssão-A MIMADA DE
Í»ARIS.

Grandes surpresas! 0 maior suecesso
Ibeatral ! A maior novidade 1

Do regresso do sul, estreará este mez
neste theatro a GRANDE COMPA-
[MIA NACIONAL do operetas, revistas,
¦Inicias e mágicas, fundada ha cinco
Jnuos e tão querida do publico carioca.
k e>tiéa se dará com a « premièerc .) de
uma peça que se destina a grande su-
ccesso.

A empresa reserva-se o direito de ai-
terar este programma.

A&IJL9. 1-- ¦-¦.¦- J--J 
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Curso Normal de Preparatórios
Ai nulAi dente curto, vmtlítjotemaiito conhecido pei» PO.NTUALIDADB, ABRI'

uiiiiHciiL-lii de «eu» |ii.iiV':iiiic} iuin'1'ioiiiiiii cem a iiimíiiiu ro-IIIIIDAIIK -
Iliiliuldiule.

Corpo iloceiilo. Dlt. AA8TA0 nUCII, DÁ". MESCIi
HUIH, pn.li..-,n.". du i:\tiirimtv Ü 1'mlio II; 1)11
AliTIUN DOURADO, proreiioro» da frccli) Militar; DA, IIKN
pillUCllU i !,|- àll. .1.1,1 110 ciiIiciiimi ile (I, 1'llhilMll fllll '.}.
|'|.MO. iini|nHnor ilo Colloalo Milllui ; DU, AUGUSTO ANR8I, autor do vulloie»
Ii.iIi.iIIi.i-- .li.l.i.h.-.n; Hll. lCIlNA.Miii SILVEIRA, conhecido nrofosíur o Hlllroí.
.Milu ¦ praticai du MMIIEMATICA e UIIMU.A. Uouí proietioros puro tf flituild ila
uniu iiiixinu Iiiiuii.i, mu d.i p.uic tliciiiicti o outro iiinllco. A* uuUt ilo aulAi «Ro
l'..hi:i.ipli.iilii!,. Men .iinluili-, nioillriig. Curtos DIURNO e NUCIIiUNV.

Anui- do i.'|ii'iiçAu paru un aliiiimo* quo ue iiialriculiiioin om «traio.

aKnAafeo |o|lB 1aram

luiiliir
A aóile do cumo foi mudada dn nm útii Ourives 20 par» UMJGUAYAÍjA 89
or—JUIIUBNA DB MATTOS, director.

\ H»} (tu '
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E' preciso doml-
nar a multidão

elegância força
oexlto!

PREPARADOS
- DE

III Mil
22,Uruguayana, 22
Enlre Seto dp Setembro

c Cariíca

601,70$ 8
Ternos por

medida
... DB ~

cheviots,
dingonaes c

casimiras
c|as n^çlho-
res marcas

inglezas

A Mk üamç de Paris
M ¥IWM com

© áisconto d© 2o 'i
Em todas as mercadorias

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA

Capital 12.000
Saques á vista

e a prazo sobre
todos os pai/es.

Depósitosá oi-
dem e a prazo ás
taxas mais vanta-
iosas do merca-
do.

Empréstimos
c aucionados.

Agencia na Cidade Nova-

^^HÍelí^tó^i

FUNDADO EM 1864
contos fortes

„ Descontos, co-
brancas e todasT as operaçõesban

4 carias.

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA

f --ALFÂNDEGA

PRAÇA 11 DE dUNHO

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

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

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

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

de um real e linsta que nos escreva, ucumpanlianrto um enveloppe com o vosso
endereço, franqueado a

R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
inilicando-nos o mez do vosso nascimento, súmenle, e, pela volta do correio, esta-
reis seientes dos meios indispensáveis para alcançar uma vida prospera e feliz.

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

ÍI II n
Chi.Idill o iiouYrosi» vuciiiiMiliiiii-

tv O V.V.N,\|MOL. Ali llilllIliK Sinli
defliixits

tu (
riflcns
Ou r<
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jilhi

cfllixiV.i e iiiflucnziia
ili-llg|ii'irr|iiiii(iil'li|i.Vnj AIUl-lluiiiiii'1'liiilüiirlii

VINHO JtJlllJHHHA Vau MU-
TA «ura ntl cljfrriiildiiilcs do fljjiip
do. O OlEO CALMANTE 8, CAR-
Los pnra uorcx Uo ouvido, ncvrnl-
Kln*. l'tc.

O VEGETAL PAULISTA, pnr«
^ojÍÂWe UMAO BRAVO, nfu.
mndo pnf« tpsfv ií prouchílo». c «sr
rfim como tbuos os prcpnrádorè ue

DQBlFICAfl BBoilti'n eii|lc<li
mütipacoct d
os. triitaiíjcnt

tõnilHi ofi dc 
'iújfí^Ujtii 

C uuiâs d
(JÇQtoR, c ívitum as fbbtcs fl£ \\{ti
óafftclcc.

Note bem •
O VANAMÔL ó 6 ppderoío re-cpnstltitrnfo 8M qito «igoraí,

uoRpqrlii ò «ilpêlJU, trhr ii -iftudc
perdida, fegeacra o orgnnisino frn-
co o dcponjicráuo; cura n ycuras*liicnin, clirii n achyidadç iffivòsn,
E* uconsclliiido por iodos õs nií-
iMcos, .

O LICOR ANJIPSOtUCQ, oltçrr
niido com os Pós Dciuinitivas On
toip i\s Piluhjs Pcpurnliviis feitas
goni os nicümòs Pós ücumativos
dc Mendes, são puramente conlMi
Ioda a espécie dc empigens òu

(inrtliros, 
feridas ou uleeras syplii-

iticaá.

ifw
sen» dieta c fualisn

Nas pharmacias e
drogarias

DEPOSITO:

Silva Gomes & C.
Rua S. Pedro 42

PNEUé
Preços feitos directamente

da fabrica.
O director-gerente, enge-

nheiro Octavio Gusman, de
unia das fabricas de pneuma-
ticos, cuja companhia se com-
põe de quatro fabricas distin-
ctas tia America do Norte,
acha-se actualmente nesta ci-
dade, onde permanecerá pelo
espaço de duas semanas, ac-
ceitando contractos directos.
Pode ser encontrado á rua
dos Ourives 85, das 4 ás 5
horas, nc eseriptorio de Pra-
do Costa & C.

A fSIU&Ifi
Moveis e tapeçarias
- RÜÀi S. JOSE' -

Teleph. 5.324

Dynamo
Vende-se um Bleriot,

ccmpleto. Rua Haddock
-Jyobo n. 2ó%, Garage

LOTERIA
DE

S. PAULO
- '-

Garantida pelo governo do

Sexta-feira, 25 do corrente

40:000$000
Por 3$6oo

Terça-tejra, 22 do corrente

15 :0OO$OOO
Por i$ooo

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

Curso de corte
Senhora franceza, di-

plomaiíu pela Academia de Paris, #i-
rante ensinar em 12 lieçOes a cortar
e conlecciuiinr quaiquei' vestido. Cur-
so especial de cc-tlcte e cliapcus.
Corta c alinhava qualquer vestido ou

ataillcuri) por preços módicos
Av. íliu Branco 103, i« andar—Tel.

3.383 N.
¦W

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

0s novos próprictjiríçs eliamuin a atlcn-
ção do publico para os seus preços de
reclame.

Tem em seu estabelecimento grande
e variado slock dê louças, ferragens, tih'-
tas, vernizes c sedentes novas.

Queiram visitar o nosso bazar para se
convencerem.

' ' ''..' ' ',. 
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I LOMBR

V

LttipM
«•mpMhli tt Uí«rW HwlonMi

flMAlJ.ExtrutíçfleB pwWlertl. H<* a ÍI.. ,
mivAii do itoVerAo federal. As Ü l|'J«
nós tiiibhadòs te II

YliJtlftM de Itul)
horas) á rua

OI.1I1.V 11. lü

AMANHA
344 - í:lWi

Pôr 34000. cm quintos

Sabbadp, iè do corrente
A's 3 horas da tarde

50:O0O ÜOO
, Por .4SO0O, cm quintos

edidos dc bilhclcs do Intc-
:vem ser acompanhados dc
Jfl Klls para o porte do Cor-

rclo c (lirik'iilns aos micnlcs tfçrac9
Ntluntcth s "• *: ' - •'¦ '

IGAS
Sao (^penidns com d

XAROPü flUmM DB PERESTRELLO
I ao pilmlnr, ÜRO Irrlttt os Ínt«»linoi, íliu tom ülolu nem pilva af cronn-

mi do M'u» hábitos

f'l'Gl> 
(•fiftfieTnr.M.O « ÍHxalivo « o rtil u»n H d« nrr«itn ««(rnro Unto

eancaiPio p|» Oi ailultoa. VÍilró. a$000 Uciuuttu-au nokvOjrrolo um
lio fúr 4püDiíoiü vidrm, por 18$ri00, c «Uir.o vidro», |wr U6>tK)0.

Qsrlof
ms' 1 c (iiriciiins ao

11a do Oilvidor
n. 'Jl, iv)iixa 11. 817. Tclcc. LU8-
VEt o ila casa F. Giiimaraos, ilo-
Siiflo, 71, esquina do peco dnij Can-
ccllns, talxn dp Correio n, 1,279.

' 1 1 
'¦ 

., ¦> 
' ' '" *i 

m*

0 Homífogonol de Alfreilb de
CowplfiO il 0. ufijco que Çjijá csiii
tírfivej nlolostia; iiiiiumcros atles-
lai|os, £

A venda nas boas phqriiiaçias o
drogarias du llio c dos KstinlQs.

Deposito: — 10, Rua 1" de Março.
- ltiu.

Agradável no pjiuiíiir, nHô Irffitt ó» intimliinn, m tom dlntu nem priva as cronn-
Mt do M'ii» hubllos

O VKnMlfUQ 
"^ "*

para ui oíemi
vidro |

Vende sena A QARRAFA GRANDE
Kua Urufluivuna, 66-Pereglrello & Filho

¦ ¦> 1 1 11 ^mÊ\mÊãSSs\^SSH^s\^k^s\wSsWsWr'
SOCIEDADt RIO OWNOtfSE DE SORTEIOS

"CLUB PARISIENSE"
:«>. FUNDADA EM 1042

Capital realisadó Rs. 3oo:oooj>ooo
(Autorisndn a funccionnr cip tinia a Republico)

Banqueiros: BANCO DO C0MMBHCI0 DB 1'OftTO AI.K-
Clttío ÜANC0 PHLOTENSB

qjede —porto Alegre
Sorteios Mensaes-- Contribuição 10$000

PEÇAWI PKOSFECTOS
Rua da Quitanda n. 107- 1? andar

RIO PE JANEIRO
AGENTES — Acccitam-sc, desde que apresentem EB

boas referencias c fiança. y
I9fgnawgr??rryagn3

jii ^^C^bJK^^w.

¦ f w^^^P^Fmw

]\imm

Rcsi3GrsalLeâo de Ouro

tosa especial cm pitíds á portugueza
e peixadas á lialiiânü.

Ilujc ao jantar:
Capão com arroz dc molliu pardo.
Perna de porco com panadié dc lc-

guines.
Anianjiilao almoço:

Forncdor aoMorcolial.
Aojnn^r:

Frango ao Rossini.
Colossal feijoada cm canoas.
Além do prato do dia o cardápio t

serupie váriudo, tendo os preços marca-
dus ao ai 'a,t>ce de todos.
Deliciosos vinhos dc mesa de Alcobaça e
Gnlfio.
Avenida Rio Branco n. l83

(Juato ao Trjanori)
Aberto ate 1 hora da noite

Compna-5e
qualquer quantidade dc jóias velhas

oon| ou sem pedras, dc qualquer vaiuí c
caiilclás dó «Monte de Soccorrot>; paga-so
bem, na rua Gonçalves Dias ri, Í17.

Joaiheria Valentim
Telephone 991 Ccnlral

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler om 30- licçües (dc

meia hora) pela ai tu maravilhosa do
grande poeta lyrico João de Deus.

Voiilade e nieinoiia, e todps aprendem
em ili) licções, homens, seiihoras e cie-
ancas. Explicadores ; Santos Braga c "Vio-

leta Braga.
S. JOSE* 52

CAMPESTRE
«f/4 DOS OURIVES 37

Teleph. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço n

Cozido colossal.
Rabada cpm carurú.

Ào jantai* :
Leitão 4 brasileira.
Além dos pratos do dia o

«meou» e variadissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas e bacalhoada.

Preços do costume

I Leio de penhores
Em 24 de Agosto de 1916
i l. ÔeKTHIER & C

Henry & Armando suecessores
CfiSnFUNQADAEMia67

45- Rua Luiz úe Camões kl
Faiem leilão dos penhores

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

[1 r iGA.
íltestauraiit ,.;¦ ¦ ¦¦ .miciii as molho

res familias. IUj,-.-.. . iv-eulha feita dia-
riainenle, em cailies, cai;as e leginnos.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços médicos.

RUA S. JOSE', 81 -" Telep. 4.513 C.

BOB2M

CAPE* SANTA K1TA

RUA DO ACÍ5E IN, 81
t^UgPHÒNg 1 40A NORTE

e RUA MARECHAL TLORIAN0 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

Ói6 adquirida ou hereditária em todas ns

IBlM 

nianlfoilações. ithouinatismo, Ecze-
alV ma-, llccras, Tumores, Dores museu-
lil 'arcs ^ ósseas, Dores dc cabeça no-
lal cturnas, cte. o todas doenças rcsul-
im títulos dc impurezas do sangue,

curam-se infallivêíinciilè com o
Unicò que com um só irasco f«z dcsapparcccr qualquer m

colher apus as reloições. líni iodas as pliarmacii'amiiwi—M—¦MM——
anilcstnçüo. Uma |

^ iW^bAGHíJVe^4
Fabrica mnviüú a p.lectvtoidade

A

Especialidade em
todos os artigos

dc viagem
Venda por atacado

e a varejo

<ro

^Malas para
^moslruario

— de —-
viajantes

V
- Hua Lavradio n. 61 HIO DE JANEIRO —

WnRÀCAHOUT
dos ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
para os Convaleacentes, para os Velhos
e para todos as quo precisam de fortilicantes.

19, Rue deB-Salnta-Pères-, PARIS o Pharmacias

>nwÁ!!i)iwi

Wèêè

Stadt Munchen
Café, restaurant, gabinetes ao

ar livre.
Almoço, jantares e ceias.

Fraca Tiradentes o. 1
AMANHÃ :

Gfi*ande feijoada
Ao jantar c no terraço.

Canja especial, sopa à 1'oignon
Ostras frescas.
Preços ao alcance de todos.
Cozinha ao-paladar de todos.

Pó ile arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

lumado. Lata aífooo.
Perfumaria Criando Rangel

Vendem-se
jóias a preços baratissimos: na

rua Gonçalves Dias 37

Joaiheria Valentim
Telephone n. 991 — Central

Dentista
A. Lopes Ribeira, cirurgião dcnüs-

ta pela Faculdade de Medicina do Itio
dc Janeiro, com longa pratica. Traba-
llios garantidos. Consultas diariamente
Consultório, rua da Quitanda n, M.

ESCOLA DE CORTE
Mme. TdleN li ili tiro ensino

com nerfdçflo a cortar sul,
iiHilltía o com os muppds, cm
itó llçflofli

Pnitlcn por tempo íntlelir-
min.ido.
Moldesexpeiimeutiulos c;ili-

IlIlilViUJOS.
Accvitam-HO fazendas paravesi idos meio confeccionados,

Aulas <le chapéos. Av. Rio,
Branco l37,.f andar,Odcou &
direita do elevador.

A "Tindlnha dos Aluados''
ANTItiA DE I.ISU0A

Recentemente rcorganisadq,
sob a direcção do provectò
"Rclga" Ignacio Van Geem.

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

conde dc Maranguape n. 17.

Não precisa dc reclame

LAMBARY <+
Água mineral natural

DEPOSITO GKIIAL
Rua Thooplillo Ottoni 11. 31

TelcpllOIIO Noi lo llój

WEMÍ3ÍI-SE
Vende-se barato o prcdio da

rua Antônio de Padua n. u,
Riachuelo, próximo da rua 24 de
Maio, com duas salas, cinco
quartos c mais dependências e
grande terreno; trata-se no
mesmo com a proprietária.

MAItCA REGISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1' desta capital

Autos do luxo pnra casamentos c passeios
rrr: escriptorio : =

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

Rua Relação, 16 e 18-TeI. 2464 central
RIO DE JANEIRO

TelFs Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável^.

Inlroduzida no Brasil desde
18r>5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO.

HEíia KHaç&iselo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 2361

I * ^oe ErNeSToSouza

DOS NERVOS ^,_,.fi
NEURASTHEiNÍ^

fAAO *HÚ10

Jonicooo EsiortAco
OYSPEPSIA
eflXAQÇÇÇj

Tônico
00 imesTiMO
ErtTERITE
£M t/t'Mi'Cl/1.0 CALMANTÍ

OS MELiSSA í AN/2

GRANADO a C.»<—I it Marco, I«

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

tuuuão da "

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.
Freqüência arinimi dc 20.000 clien-
es. Diária completa, a partir do

10$000.
End. Teleg. — AVENIDA

ÍUO DE JANEIRO

CABARET RESTAUltANT DO

Clüb dos Poíiticos
NA ItUA DO PASSEIO 78

O mais chie e concorrido salão de concertos do Rio

Concort-chantaiit ás 2>t horas era pbnlo, todas as noites, soba direcção do ap-
piaudido cabaretier FRANCO MACLIANI ^ 

'

A NENETTE, chanteuse mignonne—FLORY, ilalo-fran-
ceza - PURA JENELTY, ésfrélla hespanhola—GiOCONDA,
italo-argentina — LA MILAGRITÀ, bailes òrientaes — IA
BELLA CONSUELITO, cantora creola-JENNIE LHSSV,
chanteuse apache—LA BELLA TORCAZITA, cantante in-
ternacional

Suecesso da orchestra bohemia do professor PICKMANNt.
Estréas: quarta-feira—THEO-DOItAH, lyrica franceza.

Quinta-feira—T1LDINA, cantajite italiana.
N. B,— Tüdcs os artistas são contratados pelos agentes exclusivos Porisi *

Molina.

ARTE... ELEGÂNCIA... BEIXEZA..., MUSICA...., FLORES...
¦MD

Theatro Carlos Gomes
Grande cjiiipiinliia dc stssões, do

Edun-Tliealro, de Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

HOJE HOJE
Duas sessões, ás 7 1/2 e 9 3/4

0 espectnculo dns familias
A revista-lantasia, de costumes

portucuezes , em dous aclos, de
CARLOS LEAL e AVELINO DE
SOUZA, musica dos maestros TI10-
MAZ DEL-NEGUOe LUZ JÚNIOR

iNO PAIZ DO SOL
Les Lusitana por HENRIQUE AL-

VES e Maria do Minho por" ELVIRA
SANTOS. Maravilhoso cxr'o de vo-

calisaçâo pela cantora MEUINA DE
SOUZA eJOSE' MORAES nos duettos
Tricana e na Allarroba. O cívico in-
tcrprele irresistível pelo aclor BRAVO,
RERTIIB BAR0N, JOÃO SILVa, JAYME
SILVA, e TINA COELHO nmrcandu
um verdadeiro triuniplio.

Toma parte todo o delicioso con-
juneto.

m wrt

AMANrlA»-Qümtafeira-AMANHA
Granâiosa Inaiigiuração dp maii luxuoso e con-

Na rua do Passeio 78

O Cabaret "Restaurant do Club dos Políticos
Absolutamente reformado! Totalmente modificado ! oniae inauguração,—A's 24 horas cm ponto lera logar a 50I

com uma «sojicc » de gula, do escolhido programma do canções o bailes íriloriiaciqriaoj
Artistas especialmente contratado^ para esle Cagarei—Çabaróticr— Si-, FRANCO MAül.IANI, bnrjtono

FLOllY, excentrique—A NENETTE, chanteuse mignonne— ÇIQÇQNDA, italQ-argen-
tina—LA MILAGRITÀ, bailes òrientaes—JaNNIE LESSY, chanteuse "realiste—JANNY 

RO-
DIER, cantante internacional— DELI/V PERES, crioula.

Orclicstio dirigida pelo popular professor 1'ICKMANN.
N. B—A Dlrectoria do Club tent o ensejo dc oflcrécer ás genlis senhoras e diatiuctos cavalheiros galantes brindes.

^?*®*«* Kiega«çia«»a tBellesa^ üissêoa»»* ^lores^N

THEATRO RECREIO
Conipiinliia ALEXANDRE AZEVEDO

a Tuurncc » Cremilda d'0liveira

HOJE=

A
À's 7 3/4 - A's 0 3/4

:HOJE

Tiçãosinho
Comedia em tres aclos, de CA-

VAULT, autor da MENINA DO C110-
C0LATE.

Protagonista, CREMJLDA D'0L1-
VEIRA.

Brilhante desempenho — Magnifl-
cos scenarios.

No il» acto—O \òo da pèija, por
Cremilda de Oliveira e Ferreira de
Souza.

ii Mise-cn-scèiie 1 dc JOÃO BAR-
U0SA. Moveis da MARCENARIA BRA-
SILE1RA,

^manlià, át 7 8/4 t 9 3/4 — A TI-

mmmaggmsggmegat*.

CLUB DOS BOHEMI0S
RUA DO PASSEIO, 54

RESTAURANT E CABARET

Grande suecesso da nova « troupe s
chegada de Buenos Aires, dirigida pela
sempre applaudida calmietiérc

LAURA DE SADE
Mlle. TILDA MANCINI, cantora ita-

liana.
Mlle. EANNY ROLLIN, cantora cosmo-

polila.
Miss ARLETTE,exccnliiqiiehollandaise.
LA TR0YANA, exito mundial.
A IBÉRIA, bailarina hespanhola.
LA VA1.ENCIAN1TA, couplctista hespa-

nliola,
Orchestra Izigana dirigida pelo mães-

tro MESSADAGI.IA.

Esta semana -*• Novas estrdas.

I40«E»M«»»«H«-M flIII IIMII !!¦!¦ III1MIWIW II

PALACE TggATBE
CYCLO THEATHAL BRASILEIRO

Ultima recitada companhiaVITALE

HOJTHÍOJE
IL TOREADÜ

Primeira da opercla em tres aclos
A's 8 3/4

Adeus ao Rio de Janeiro
11» recita dc assignalura—Festa

artislica do primeiro aclor cômico
ÍTALO BERTTNI.

Uma das mais queridas operetas
do publico carioca.

Toma parlo Ioda a companhia
No inteivallo do 2o acto, o bonc-

lidado, juntamente com a Sta. Mana
De Maria)V... (aqui é ipie está a
surpresa.

Sexta-feira—Estréa da companhia
dramática, de que faz parle a iiclnz
Emnia Pola—Primeira representação
neste theatro do vaudovillc-MICRO-
RIO DO AMOR.


