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A SAUDAÇÃO CO GOVERNO FEDERAL AOS PRESIDENTES DOS DOUS ESTADOS
A dnla de lioje flcnrA nn lilsloria «Io

Jlrasil cuinu n da victoria do bom íenso.
li como ns vlclorlns do lioni senso são muito
yiüi*» raras u mui-» difficcli que na violo-

0 Sr. Wencesláo Braz
rias pnnhns pelo sabre ou pelo canhão,
todos o; louvores são poucos aos viecorio-fu»-. de hoje, que são os Srs. Wcnccshio
lir.iz, Affonso Camargo c Felippe Sehmidt.Tara honra nossa e ]>ara gloria dessns
Ires pntricios, os despeitós, os interessos
subalternos, as Iheorias retrogradas e or a.--
dores, filhos da falta de diluíra ou da igno-raiicia, finam vencidos pela intuição.pátrio-
tiea dc que o Brasil é um só, e de quencinia dessas pequeninas competições regio-
mies que só aproveitam á classe negregadndns politiqueiros, deve pairar a visão' deuma só 1'alrin dos Brasileiros.

Honra, sobreluijo, aos dous prqsidenlcsque souberam ouvir o appello nllaincnlc pa-triqliçp do Sr. Dr. Wencesláo lira-': ao dcSanta Cnlharinn, por ler nobremente abertomão de unia pnrcelln riquissima de um ter-rilono que era legalmcnle seu P cuia po>">tinlin cila o direito e n dever üè reivin-dicar a qualquer momento, c honra ao SrUr. Affonso Camnrço, pela sua nobillissimnabncgnçao, indo de encontro a preconceitosarraigados entre cs seus conterrâneos, paramuitos dos quaes a posse do Conleslndo
paranaense primava á pa? publica e á pro-prin integridade nacional.

Ksses dons presidentes c o Sr. D,". Wen-ceslíio Braz bem merecem da gratidão nn-
çional, pelo magnífico exemplo de pntriotis-nio que acabam dc dar, e. que, queira Deus,seja uma semente p.m boa hora lançada.

jvtdicinria

_ Achamos opporlnno rememorar as prin-cipacs plisses judiciarias do litigio que teráfim cm,, 0 accordo hoje assignndo¦Na necno que o Estado de Santa Catha-
Jiiia propoz vae para annos, no SupremoJiibjinal Federal, coulra o do Paraná pe-"iq.no io&se este coiidemniido a respeitai'ps limites legues entre os dous Estados e arestiíui,. os territórios pertencentes a Santa.allinnnn, dns quaes eslava indevidamentefie posse, alem dos seus limite.-.". Prbnuri-ciamio-sc sobre a questão, o Supremo, co-"' *c 

fahe- ' «i .Sniilio de causa ao Estadooc Sanla Calhnrinn.
Passou-se algum (empo e esle ulliino Es-tado reso ven iniciar a execução do üccbr-nao que lhe deu ganho de causa, c pediuque o Eslado do Paraná fosse intimado anpprovar arbitro para, jinitamónte enmn nomeado pelo requerente e o terceiro queosso designado pelo juiz para n caso deenipnie proeedor-se á demarcação e medição«a linlin divsorm nos pontos cm que nãocsiivessc iiiilludivclmonlc dclerniinndn"

. J-eila a eilação, o Eslado de Santa Calha-'•¦na deixou a causa pnralysada c, passadosfJiiniro_ nnnos, reappnrcccn para iniciar aexecução por um modo differenle : roque-rendo que o Paraná fosse citado para entre-gni'-lhc a cousa .certa", o território objoclb«a contenda, declarando desistir das düi-fcencins nnlcriormenle requeridas. EslaWinse-occorreii 'ainda não lia muito tempo.iJ.isInbuido n .feito; intimado o Paraná orelator, ministro André Cavalcanti, por des-lincho, nbriu a discussão do feito'. Aeeusa-cn a citação, n Paraná offereeeu embargos» execução do accordao. Nn execução, a sen-'ençn poderia ser reformada si o Paranáapresentasse documentos novos que modifi-cassem a convicção do Tribunal. Nos ehibnr-(.os alem dos documentos, que, nn seu en-"puder, deveriam produzir evsc effeito su;-
çilou duas questões de direito das mais iu-icressnntcs.

Suslenlnu cllc que a acção de limites énmaacçap toda especial, creada pela Con-MiUii.eno, pnm a tmn] ,,.-;„ ha lei (|p exc_euçiip, e que, antes de'votada essa lei, nãose^podera saber qual o processo a seguiri_an!n e. assim, argumeniava elle "que
nij quatro annos o visconde de Ouro Preloadvogado de Sanla Cnlharina, iniciou a cx«-
çuçiio de um modo e actualmchlc o Br. Epi-incin Pessoa dá-lhe fôrma inteiramente dif-lercnlc".

Esla formate a dn acção tlc reivindicação«inc Sanla Cmlliarma suslentnva ter lodocabimento; por ter sido o Paraná eondcii.n.i-no a entregar cousa cerls, que é o terri-torio conleslndo, ao passo qüe o PnrãninUegava não poder ella sm* admiUidn porsetratar de uma i'civindicação do jurisdl-rtjiin ç não de uma reivindicação de'cousaKstá-se, pois. a ver, por nhi, a extrnor-ujnarin vantagem do aclual accordo. Era adiscussão complicada e violenla, que revivia.I» Paraná, em seus embargos, declarava
que pro varia ser o julgamenlo dn Supremonullo -- |)or incompetência do Tribunal, por
jinpropriedade da acção proposta: por pre-tcrlçãó de fórmulas essenciaes e por ausea-cia (le lei federal (pie regulasse a execução
de sentenças sobre limites dos Estados.

Eni seu favor obteve o Paraná um pare-cer do conselheiro Rhy Barbosa e outro dowr. Cloyis Beviláqua.
Em sua resposta á consulta, disse o coc-sellieiro l!uy Barbosa :
!No tocante á execução da; sentenças pro-nunciudas cm laes plcilos. não se" conhe-6*. cm toda a legislação republicana, acto

lçKislalivo, rcfiiilnmenlor ou rcgimcnlnl, queUm dc forma."Nno estando, pois, traçadas era parlo nl-guinii du legislação brasilcnu ao Supremoiribunal Federal ;is regras n que cllc deveobedecer, «•¦liando exerça o encargo consti-lucionnl de proceder á execução dns sentei].'.•as prororidas nesses litígios, a questão vema ser si llio é licito desempenhar essa fun-cçao, o como, cm quanto não existir lei quea regule." '
Depois «le csludar profundamente esta

questão, (|»ie se jiropoz, termina o consc-
Iliciro o seu parecer com Inos palavras :Seja qual for, pois, o nspcclo a que cn-c.ircnios o assumpto submettldo no nossoexame pclfc consulta, ns conclusões, n qnecliegainos, são que, ante o nosso direito
çonslilucioiinl, eom as leis netuaes do pro-cesso, não tem cabimento n evocação da sen-lonça obtida por Santa Cnlharina contra nParaná, r, nfio havendo, na lei processualexistente, meio dc executar os julgados dcsl?natureza, ao Congresso Nacional compeleaçudlr n essa lacunn da nossa organisação
judiciaria, com o remédio, não difficil quea sua importância está exigindo, pnrn asnlislaçao dn .lusliç.i c o desempenho dcuma das funeções mais eminentes do Su-
premo Tribunal Federal."

Vê-se bem que havia probabilidades «le n
Supremo nnnullnr o necordão nnterlòr mor-menle si considerarmos que esse Tribuna)actimlmento se. compõe dc uma maioria de
ministros que ainda não so pronunciaramsobre o coso.

O que, aliás, cnnstllue lambem forle ar-
gumenlo favorável r,o nctual nccôrdo, que.de uma vez pnra sempre, removerá laes dif-
ficuldudes e conlendns.

Imagine-se o (pie seria vir ngorn o Su-
premo, recebendo os embargos «Io Paraná,
dar a esle p.nnho <le causa n.i questão do
Conleslndo !

Não eqüivaleria lido n um forle o pode-roso sopro nos resquícios daquella memo-
ravel fogueira do Contestado, onde sob a3
cinzas ainda luzem algumas brazas ?

f> accordo 6 a solução reclamada. Dil-oo Sr. conselheiro Kuy Barbosa, uma voz
que, como sc via d2 seu parecer, reconheceu
que o Supremo não poderá nunca decidir
aquella contenda, porque ler-i quc delimitar
território, que não (¦ sua attribuição, c cou-tra .1 execução deste seu julgado encon-tra elle forte o argumento da falta de leifederal que regule o assumpto.

A resistência n opinião, quando dcsvnlr.i-
da, constituo, ás vezes, o futuro pcdeslnl «In
mais bolidn popularidade. Não sei qunl será
maior: Tlllers, continrinndo i> multidão dc-
liraiilc, que f)lm?jnvu n guerra, ou Thier»
declamado como salvador da França, «io-
l»ols dn humllnaçito dc. S.odiin. Modelo dc
ostndista, si o procurarmos entre os mortos
apenas, encontraremos em Croniwôll, Pom-
bal, Çotcglpc, Campos Salles ou Joaquim
alurtinlio: guia. inspira, diripe n multidão:
não se deixa nvnssnllnr por ella. Assim fi-
zestes vos: emprogasles o próprio prestigioc autoridade no sentido dc apagar rlvnll-dades de fronteiras o conseguir que os elei-
los do povo anteponham n nm regionalismo
estreito um patriotismo larjo, orientado csadio.

Coube a vós a felicidade rara dc necupn**
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O que nos cisseram
alguns senadores

Os Srs. Ubaldinn do Amaral c EpilacioPessoa, advogados do Paraná r de Santa
Catharina

cm momenlo histórico exco-

/^audi^çãojdogoveriio federal
aos presidentes dos dous Es-
tados
Foi n seguinte a saudação proferida peloSr. Dr. Carlos Maximiliano, ministro dãJustiça, em nome do governo da União :"Srs. Drs. Affonso Camargo e FelippeSehmidt. — Em nome do governo da Repu-

"'¦"''"'" -'""'' mi * " Mat«"*-a«»*BMÍBal

Os Srs. Affonso Camargo
Sei, 111 iil I

c Felippe

blica, reverente eu vos s.uulo. Ciiryo-mennle a nobreza do vosso ;;eslo, rendo ho-irienagem ao desassombro da vossa condueta.
lia momentos cm que. as nllitudcs se não

medem pelas gradnções da hierarchia. C.lie-
fes de executivo local, atrnvessaes esla ei-
dade cumulados de homncagens jielo g/ cr-no do paix. Sois ns triumpliaddres; confim-
dimo-nos, presidente c ministros, com a lür-ba (pie vos victoria.

E por que '?
Pesava sobre os vossos hombros responsa-bilulndc tremenda. As contingências da po-lilica exigiram que trocasseis a placidez deuma vida dilo/, pelas-agruras do poder cmépoca de sobrésaltos.
I'jn paiz lorlurado pela crise, econômica cfinanceira, deflagrava n nnarchin regionalnliiiicnlíida por um litigio dc fronteiras. '
Dessangravíi-se o Thesnuro cxhauslo, comexpedições mililarcsj ínálbavaliiva-so a bra-vura indígena em refregas Iratricidas.
lai-liu do alio um appello á concórdia,bsculnslcs comniovidos; mediiasles sobrens vossas responsnbilidades; c, resoluto,accoilaslos propostas de paz.Logo cslrondeou ,1 demagogia nas ruas •

oradores concilnrmn n multidão a um mo-viineiito de protesto. Pelo menos de um devos n popularidade pcriclilavn. Não houveuni gesto dn recuo, nem vacillnção siquer.1. possível (pie cpliomcro prestigio grau-gcicm os que vos combatem; si não commct-
ii ,,S ' 

"ln'S eravò' tcndes r;lzílu de con-tiiiiiiir serenos.
-Murmuram qne vos esperam dissabores •

porem, e por isso mesmo ouc vos admiro.lovernar nao e ouvir a vozoria dos apol-xoiiiidos e deixar-se. arrastar como um au-loniiito. Ii examinar ns problemas que sur-item buscar a incógnita precisa e verificara solução encontrndn. Cumpre, em regraaiiscti lar a opinião e agir eom prudência.'Descoberta, entretanto, a vereda certa emmomento critico, cessam as vacillnções. Pro-tes e, gnje, revolle-sc quem quizbr; 0 esta-
çlistn nao cede; avnnça cauteloso, porémimp.avioo, varonil ,0 firme, o^enlnndo co-rageni tranquilla ante o tcmpesluar dos ran-cores, e o prestigio renasce, intenso comouni culto. %

Irrilnm-sc as lurlias, quando contrariadas*
porem, depois seguem, empolgadas, a ener-
gin dominadora que apparenlcmciile as des-
preza, porque marcha direito a um obje-divo alto sem volver ollia.es pnra o ladoonde rugeni os cortejndores da popularidade

Palmas resoam mais vezes para os qii"satisfazem paixões do' que ante. os que ser-vem a pai riu.
Quasi sempre n verdadeiro estadista Irans-

poe o pórtico da historia coberto de lou-ros, porem |nccrndo de espinhos.
Nno- constiluiram excepçfio única os fi-lhos da Jud-.-i: nfio raro os povos crucifi-cam os guia-, incõmprchendidos, para depoisbes erigirem altares, ou, nulo menos, es-latiiiis.

a presidência
pcionnl.

Urgia csenlher: ou nfundniieis na vulga-ridade, ou brilharieis para sempre
Tivesles n resolução prompln c* a coragemlinne: soubestos apanhar a oceasião peloscobellos, como diria o Grande Frederico da1 russia, qne tão bem applicou esse processo

ç com elle venceu; estivestes á allura da si-tuaçiio; sois, para o Brasil inteiro, os doushomens do dia, os triumphadòres natrioti-
camente acclamados.

Confesso que o vosso espirito dc fidalgatransigência e concórdia civica devera- con-correu para._ grangear o seu titulo de glo-rja mais rutilante, e quiçá immarccssivel oSr. presidente da Republica.
Nem por isso, entretanto, avulta menos a

personalidade de cada um dc vós, apóstoloscorajosos .«la completa unificação nacional.Chovam as flores da gratidão do paiz so-bre ns fossas cabeças beneméritas.
Acredito nlé que se acalmem os que voscombatem, vendo, nestas homenagens do go'-verno da Rcpunlica, do povo do Rio dc ,ia-neiro e das classes armadas, os primeiroseonsidcranda" do julgamento da posleri-ande.
Homens, ncabaes de cumprir a palavraempenhada; Brasileiros, servistes com des-assombro á vossa pátria. Continuac nessarota, porque só nos fortes e dedicados aoliem estão reservados os npplnusos do luta-ro, sempre sinceros, únicos definitivos.V

S^j|Í^-i-í!l?^^'3£iJZ£iPucio
de Abreu

Abrindo hoje a sessão da Câmara, o re
oZrS'J'!,,lD' Sr' Vespuci0 dc'Abreu,recordando os gravamos com que tem arcao o pniz nasjulíis do Conleslndo, depôsde proferir cxpr*essivas. palavras sobre o luto

Fstado?¦:,(SV0lv,,dS 
lan,"S fi,mi,ias d°s%o«

limi sS 
cl}1.I)cll,lados numa accesa porfia delim les, disse que se sentia desvanecidotendo o prazer de comniunicar a Câmara

unid.?dTíir(!r',rfi"Í1-ÍV0 en,ro af1»e'I«s clua.s
no-Saci^dó'& "^ h°je i,ssitínad0

leve ainda algumas palavras de congfa-tulnçoes ao Sr. presidente da Republica oconcluiu convidando todos os S? depu-fados a assistirem, ás 17 horas, á nságin-tnrn, em palácio, do referido accordo.
viròs nnn«™V r"116 bcm ~ «cUmawnivanos cnngrci'|(stas

fl, oMnmcnlos da «lcspesn^c receila parapróximo anno ostúo rrcobendo os ullimosrotoques nn Câmara c no começo dn prosl-ma semana serão enviados para o Scnudo.l.onfornie os precedentes, os orçamentos nnnossa Câmara Alta «offreni grandes modifi-
çaçucs. A s vezes a illuvifio de oiucudas á dotai ordem que constituo um novo orçamento,saornniontado pelo beneplácito da Ca-mniii, no clássico apagar das luzes,

Foi por ísío que icsolvemos fnier um li-gciro inquérito entra os senadores mói',mente porquo tivemos informação dc que 110Senado iam ser tratados vários pontos dcimportância .orçamentaria, dentre os «pinesso destaca o referente no imposto sobre 1
u'n-° 1|,c informa quo o Sr. Leopoldo(te milhões vae propor nov.1-1 fórmulas paraobter o nngmenlo da rcccltn.

Eis o que nos disseram os senhores em-uaixadores dos Estados :
0 Sr. Pedro Borges, 1" serrotnrio do Sc-nado, respondendo 11 noss*a pergunta sobroos orçamentos, disse-nos .*
r-A minlin orientaçfio na votação dos oi*,

çamentos cslnrn dc nccôrdo com a dn cora-missão dc finança:.
O Sr. Soares dos Snnlos deu a sua opiniãonoslcs lermos :

Acompanho n condueta da bancada domeu listado na Câmara, de accOrdo com onosso chefe, o Dr. Forges de Medeiros. Nãonegaremos nenhum auxilio no governo. Vo-tarei de nccôrdo ooiu oi seus desejos c sins emendas da nossa bancada não 
'lograrem

npprovnçiin, rxhimir-nns-cmos de toda n re-sponsabilidndo que únhi resulte. Foi esto o
pensamento do Dr. Borges de Medeiros «
que lem seguido nlé aqui.

O Sr. Alfredo Ellis disse-nos que h.i muiticousa nss crçamentos que precisa dc mo-dificnçoes.
_ 

-- Mas -- nceresccntoii-nos S. Ex. '*- i.*,oc nina cousa que depende de estudo. Demomenlo não se pôde dar unia opinião se-
gnra sobre os orçamentos.

O Sr. Antônio Azeredo declarou-nos:
Estou proniplo n auxiliar o governon.-.qnillo que estiver ao meu nlcance. Quantoaos impostos, sou pelos quo forem neces-.yinos. Sou contrario no coilc dos nddidos.

A minha orientação será o de diminuir asdespesas que disso forem passíveis. E 6 só
o que lhe posso declarar no momenlo.

< O Sr. Leopoldo rtü Bulhões não nos qui.!(mr a sua opinião sobre os orçamentos, ul-legando a sua posição de membro da com-missão de finanças e relator dos orca-nientos.
O Sr. João Luiz Alves, que também 6membro da commissão de finanças e rela-tur dos orçiimerilos, tiisse-nos : 

'
A minha posição não me permitle daruma opinião antecipada sobre os orça-menlos.

Como insistíssemos por ella o senador es-
piritosantensc declarou :Pois bem; acho que todos os orçamen-los precisam de maior esludo e todos elles
precisam ser modificados.

\wmu Bahia, assolada
>*^m**t*Smmm* ********<¦ t***t****t%Mw*********** "***'**•**

WÈSJÊÊJÊÈ
BUBÔNICA OU <PEBRE

DO CAROÇO
Não vae nm mo? cíniin que n A NOITE pn-Micou uni tclcgrniiiina do seu corrosponden-

te especial cm Uo.n Vistn, F.st.ido de Hernom-
biico, nolicluiido o appnreclmcnto dc umn
enorme quantidade de peixes mortos, desceu-
«Io o rio S. Francisco, ü nosso correspon-
dunle informava, rntáo, ser nli supposição
geral que tantos nearys -— os peixes mortos— houvessem comido os gatos o cães cm-
postados dn bubônica o jogados no rio, no
ohvís dc serem queimados. Lembrámos tal
toiegrmnmn porquo dous outros lioje recebe-
uios do egual procedência. «>s quaes viio n sc-
guir a oslns — um relativo a mnn peste do
enracter )ici'lgosIsslmo, nlerrorisndor, reap-
parecida era Jonzciro, o outro sobro o pheno-
mono «íue foi a mortalidade dos nearys — e
porque lambem, nos últimos jornaes' vindos
da Bahia, encontrámos a noticia clomorosn
de que n '•pede negra" assola n(|tie!la ei-
dado bahiana, ú margem direita do S. Irau-
cisco.

Mas será mesmo n bubônica que eslá «li-
zimando 11 população joiizcircnsc, ou n pn-vorosa "febre do caroço", nomo que o povo
deu ú epidemia que, ha annos, grassou na re-
ferida cidade do sertão da Ruína c que. ago-
ra, rcappareeen matando assombrosamente?
As autoridades da hygiene bahiana negam
recrudescesse n "poste* negra" em Joazclrò,
quando ô a "Folha do Povo", dessa cidade,
que fornece a seguinte estatística: dc junhonlé ha pouco, foram notificados, entre óbitos
ç doenles, 47 casos; c, cm setembro, n cifra
foi assustadora — 19 cnsr,;, lendo sido inter.
nados 8, fnllcccndo sem .assistência il pes-tosos.

Dc qualquer sorte, ns notícias, os trisles
noticias, ns fílrjorJinaria'*, notícia", quenesta-, linhas damos, merecem n maior nl-tenção das autoridades cnmpelentcs, mnnici-
paes o eslnduncs hnlilanas o ns frder.ics. Me-
recem-lhe n maior attenção, porque a inibo-
nica, si se trata desse horrendo mal, ora se
alastra pelo norte do paiz fanlnstieanicnle,
cm que pesem a3 denuncias que temos, a ca-
da instante, pessoalmente e por cartas c lc-
legrammas, c cm detrimento das informa-
çôes trazidas para o Rio pela no remissão ins-
peclorn dos portos dn Republica, cm virtude(Ias qnae.s foram «Icsembaraçado.s os portos«In Bahia e do Pari; morccem-lhes a maior
nllcnçáo, afinal, porque a "febre do caroço",011 cousa que o valha, matando como diz o
correspondente dn A NOITE, é assim umaepidemia de extraordinário raio de acção.
uma terrível peste c um mal enorme que de-ve _ ser estudado e que «leve ser com-balido sem demora.

BOA VISTA. 20 (A NOITE) - Uma velhade Jonzciro contii que ha annos grassara aliuma mortífera epidemia, nppcllidada pelo po-vo de "febre do caroço".
Agora, o intendente fez urnas exeavaçõesretirando a terra do local onde os cadáveresse encontram como foram enterrados
Os operários qne fizeram toes escavaçõese o transporte de terra foram atacados da

peste, tornando-se o local terrível foco dcíhfccçno.
BOA VISTA, 2(1 (A NOITE) - Cessou nmortandade dc peixes nearys, em todo o riofc>. I-rancisco. Entretanto, ainda não se conhe-ee a causa de semelhante mortandade Osmais edosos habitantes daqui affirmam run-« cn lerem visto nem ouvido phenomeno egual

0 triümpbo da
turfa nacional

...iiJgiVi....

0 resultado de suecessívas invés*
ligações pela commissão do Cltif»

de Engenharia
Toda n ncllvidndo (pie de cerlo tempo aesla parte sc vem desenvolvendo em expc-

neiirias, quasi aempr.i coroadas de exilo. 30-
lire a turfa, o carvão nacional, o petróleo
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Ao Laboratório Driesdler : r> Dr. Aloys
procede, cm sen gabinete, ú analysc ciasturfas (te Hio Preto daí: Torres, no feü-tado do i.spiriín Santo'

A GUERRA
-UWU.VUU tjuai.

ALLEMÃES ESGOTAM-SE

em contra-ataques, no Somme

O ins Füctor da policiamineira atacado de croup
Pn™LL0„ 

HORIZONTE, 20 (A NOITE) _Fo recolhido no hospital de isolamento ocapilão siusso Drexlcr, iri.sfrnctor dn Força1nblica, o qual sc acha atacado de croup.

MODELO DE ECÕNÕiÃ
Para que um casal prospere é necessária acolaboração dos dons cônjuges. A economiapode nao ser o mae dc todas as virtudesmnsc a mãe. de todas as fortunas. Não ha'opiniões divergentes a esse respeito. Porissji nao o necessário ser adivinho para va-tic-mar aos esposos Oliveira uma grande for-tuna dentro dc. poucos annos.

¦^„Í,P'tl'eYaA^ons.l',nçtqr c empreiteiro. Amulher administra a casa, cria gallinhas de
mestiça C" 

° Sal'"° pam ° consnm° do-
Sua freguezia è temida, pelo vicio que ella

fadua 
rerjaeaT aii vcncer ° vendedor pela

Madame Oliveira entrou ha dias em umn
rciros "" 

° "fír'J"nt0'1 se í,ay''1 assuca-
S/m, senhora, de louca, esmaltados deporcellanu c de melai, dc todas as qualidades.uepois de fa;cr baixar ao balcão metade dosíocl; da casa; pareceu fixar sua preferenciasofre 111/1 assucareiro de louça ordináriaQuanto, custa esle ?7'res nii'Z réis.E sem a tampa ?Sem a tampa não sc vende. Fica desir-manado.

Mas as senhores annunciam que vendempeças avulsas e por isso é que tomei o Ira-valho de vir até cá.
Hem — disse o negociante, para com-

2SüoT 
C°m a fve'J"c:a ~ sem a tampa cnsla

/wiíí/o a tampa, só custa um tostão ?.Min, senhora.
Pois en fico com uma — disse MadameOliveira, c.ollocando um niekcl no balcão ocnjiando a tampa do assucareiro na bolsah saiu. sem que. o negociante, perpteropnt -r.se embargar a esperteza. Madame Oli-vara restaurou a integridade do seu assuca-raro. cuja tampa se havia quebrado.(I mando não lhe fica atrás, como oamoiver.

R.

EM TORNO DA GUERRA
"i «HO ¦

Von Kluck pediu reforma
LONDRES, 20 (A NÒITÊT— Annunciam dcBerlim para Amsterdnm «pie o general vonKluck pediu a reforma c manifestou desejos

dc^se retirar para a Suissa.
Esta noticia causou grande impressão nos
»?. .

*< '< <,"w\>xSi •,':.:¦¦¦¦:.¦ :.V ¦;.¦--,:¦
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^a frente britannica o.s allemães pronun-riaram também, sem nenhum resultado po-sitivo, contra-ataques perto de Courcelette e•10 norte de Thiepval, sendo sempre renel-lidos.
Os inglezes realisarani com suecesso diver-sos "ralds" sobre as trincheiras allemãstendo ne|la3 peneirado nas proximidades deLoos e 110 sul de Arras, fazendo ali prisionei-ros o infligindo outras perdas ao inimiiío.

Mo sector francez
PARIS, 20 (llavas) — Communicado offi-ciai do hontem ii noite:"Ao norte do Sonuno os allemães tentaramatacar as nossas linhas a norte e leste deSailly-Saillisel, mas inutilmente. A nossa ar-tllharla annulloa completamente o esforço doinimigo, infligindo-lhe perdas consideráveis.
Ao sul do Somme, entre Biaches e Maiso-nette, obtivemos novos pro-j-ressos,
O total dos prisioneiros feitos hontem pe-los francezes ultrapassa de 350, dos quaesdez officiaes.
A*os outros pontos da linha de frente na-da houve."

e outros fnclores de nvullnda riqiie-*a nflclo-naL_ apenas demonstra clonuentemenle aíTiminosu indolência 1 iu que lemos vivido,alheios u uma n et i viria de qne se impunha
dc lontioí annos para qp,- hoje nSo estive ¦
r.i mr.-. cru estudos prellminnres, mas ivni
plétin exploração da riqueza incnmmensurii-
vel rio solo palrio.

A turfa, por exemplo, nio foi r.crn razão
que entrou, outrosim, r.o capitulo principal«le nossas cnffitnções econômicas. .Nüo fúrs.vis co.çitaçôcs dominam por cstilioras of-Jielnes, sinão lambem, e com mftior valiaem círculos de consumidoras p-irlisulnre-.'O carvão "coke" d hoje quasi objecln c\aluxo - mi o exagero do sen preto, por lo-nelada, do modo qne s6 os nababos indiu—nas podem constimil-o cm suas necessidades
particulares. As usinas, as forjas, as caldoi-ras cm gerai, lem de se sujeitar ao preíoshyloliiauo do custo.

/Quando, entrelnnto, sc assiste íi entradavlclonosn de um combustível como a turfaile forma n substituir vantajosamente aquel-lc. elemento (lc economia geral, fica-se de-veras satisfeito com a esperança dc que osuccednneo do "coUe" lia de dominar o mer-cado ern próximos dias, fomentando asoiinuma industria nacional de iui/iieiosb iu-turo.
^•Vs..no.ssns turfeJrns alô então. corJ.ecid.isnao satisfaziam a certas condições que annalyse chimien exige para o completo des-empenho de seu papel como t-xcellente com-bustlvel, e, abordando o themá dessas cii-cumstnncias, ns confei/âiicias officiaes vie-ram concluir determinadov pontos com iú-formações plenas, a respeito.
15, de todo csse insano trabalho, ficouevidoncindo onde melhor se conseguiria aturfa excellente, encontrada no Eslído doEspirilo Sanlo, em zona limitrophe do doHio dc Janeiro, rica jazida lurfeirn, cujosestudos foram concluídos com npplnusosunanimes do Dr. César de Campos e almi-ííiiile José Carlos de Carvalho. As analysesclnmicas confirmaram este conceilo e ns px-

periencias, outrosim, 0 têm demonstrado."
A turfa em questãn, de procedência de llioIrelo das Torres, 110 Eslado do Espiritosanto, foi analisada no Laboratório Dries-dlcr, cujo resultado foi absolutamente no-silivo.

***** ¦-

Iswliiíisüira
*m

Um ovo duplo ou um ovo
dentro de outro ovo

Da esquerda para a direita: von Kluck e
vou Ludendorff

círculos militares, pois von Kluck póde-scconsiderar completamente restabelecido dolerimento recebido niinin perna e falava-se noseu próximo regresso ás fileiras.
Diz-se que von Kluck foi obrigado pelo

quartcl-mcstre-gcricrnl von Ludendorff- n pe-dir reforma, porque este se negou a dar-lhe ocommando do seu antigo exercito, no Somme.
Perrnuta de prisioneiros

LONDRES, UO (A. A.) — A Allemanha ne-.
gociou com o governo da Grã-Bretanha a eu-trega do príncipe Salm-Snlm, que caiu prisio-neiro dos inglezes, sendo em troca entregue ocoronel William Gordon, aprisionado em com-bate pelos allemães, sob a condição expressade que nem um nem outro voltaria a penrem armas.

AS GRANDES DATAS
O Club dos Fur.ccionarios Pu-

Micos Civis enviou ao deputado
Joaquim Os.orio um .caloroso íc-
legramina de felicitações pela dc-
fesa acerca dos feriados nacio-
naes.'

¦ !¦ ¦¦HMiiMi ¦•¦•¦«¦iímbhviiih **********Twm**m*m***********»^mm

NA FRENTE OCCIDENTAL
—— -^ili» —

A situação
LONDRES. 20 (A NOITE) - A batalha «IoSomme prosegue com o mesmo ardor de par-te a parle.
Os allemães, quo ultimamente levaram paraali importantíssimos reforços, contra-ataca-ram com vigor os francezes entro Sailly-Sall-lisel o Rancourt. Foram, porém, rechassados

com onormissimas perdas, deixando no cam-
po militares «le mortos e feridos.

Também nas duas marçens do Somme, naregião de Biscltes e, mais ao sul, nn regiãode_ Berny-en-Santorre, oh ataques dos alie-mães foram Iodos repellidos. Somente ao suldo Somme o.s fraiieezes capluraram honlem.i.id homens, entre os «íuae* «lia officiaes

Radiophotográphta do phenomeno, tirada
pelo Dr. Benigno Sucupira, por uma gen-lileza para com A NOITE
Ao cortantes uma laranja, quantas vezesnau de.parareis com uma cxe.rcscenciasinha no

polo inferior qne, examinada, revela uma 011-tra laranja rudimentar ? E' a fecundação de.dous óvulos. A" uni phenomeno de. qcmmipa-ridade. Mas o caso aclual, esse ovo com outroovo dentro, é o mais raro dc todos. Parecemesmo que a historia da •fecundação aindanao registou um caso egual. Profanos, comosomos, fomos indagar de muitos scientistas aexplicação do fado. A explicarão iodos a de-ram, mas ninguém disse ler lido faeto sane-llwnlc. Iratu-sc de um ovo fecundado no in-terior de outro ovo! Como nasceriam os donspinlmhos ? Ano se repeliria nm ch.vo sane-Diante ao daquclle. engenheiro que, depois delicllio, foi operado para que se. lhe reliraiseda região do fígado o esqueleto dc um irmão-si nli o !
—***

- Muito bem!... .\;,'or
decrete quanto nnlcs "da
de tão patriótico gesto 1

a e pie ei
In naciou

so que se
ai" o dia

*

Quer-se a nomeação do
Sr. H. Pires para cônsul

do Brasil no Havre
PARIS, 20 (A NOITE) - Numeroso, com-merciniilcs do Havre constiluirnm-su em com-missão que recolhe agora assignaturas entreos maiores exportadores c importadores da-

qucllii cidade para uma mensagem que vae serdirigida 110 governo do Brasil pedindo-lho anomeação do Sr Hamilton Pires, actualmeritevice cônsul em Mnns, para cônsul no HavreA mensagem cm questão rissignàlii os ira-ballios rcalisados pelo Sr. Hamilton Pires esalienta as suas idéas defondidns cm confe-rencins c em livros a respeito da reforma con-sulnr, pondo também em relevo ns suas "i-nn-
aes sympathias pela França e o seu ardente
patriotismo.
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Ecos e novidades]
A l.lgbt J.l começou um novo e pequeno

trabalho ile impreiisu puni levar u Cousullio
JM.ii.t. .i'..t n iralar " naturalmente u njmro"
v.ir o ifiti prujecto do modlfloaçüo da tarifa-
(Ao t.-l.'phi.iil.... Ninguém (ÍUVlda do exilo
•l' «mi empreitada, porque ns eouiai mal» ali-
ninli» -.<.« fitclltueiite consofltlldns poln com-
imuhiii eanadpnse, que iicuha du lanei' n uon-,
«iiii-.t.i. « I... ..!..", com o nono npplnuio, dos
lelopliQitos Intcr-chiiiilunei, Nao aorn, porem,
tem o nossn Inslgiilflcniila pr.»tc*tu que u
iniiiilclpalhlado conoodorn A i.i.-.i.i u iiibMI*
tulçilo propostn. sob o proloxto do hervir no
Bubllco, mns em verdade para aiiRinentar eu-
yantosamento as já muito grandes rendas da
•ua lecçlío do lolejihones,

< Nilo queremos, entretanto, dlioutlr aqui
#•••••» prctciiçã.» d» l.lght; vondo em ulguus

Íornai'» 
a» insinuação» a ti Ia referentes, lem-

iiaiiiu-ii.ii dc uma interessante questão, (|ue
vivou durante alguns dias, mas da qual mio
liouvo mais novas nem mandados, llrfcrium-1'.lios noi enganos descobertos nos balanços di
Tolophoillcn «lur.iulo a admliilsliaçAo do Sr.•Hiviidiivln Corre i. quo chegou n nomear umn
coinmlssíla .io perito-.. Segundo as Informa-

•voes seguras que opporllinniiieilto oblivemos
.» publicámos, esses peritos chegaram a ré-
tultado positivo, apurando quu com esse» eu-

llfanos n Prefeitura fora lesada com a dlml-
ínulçfio do rondas quu propositndnmcnto figu-
lavam no» balanços. Depois... depois 0 tein-

. po correu, o Sr. Itivadavia Corrêa deixou n
Prefeitura o u questão ficou como Inexls-
tenle.

Taes são os processos c Ini c o poder da
Liglit,

A QUESTÃO MAIS SÉRIA NO BRASIL

ATS QSAFFLUEHTÊS E CQHFLUEHTES
tio tozônss estão secoando!
pttmAtmWêwmr-: *9***^»if9^w*m9y'mm!m
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UMA CARTA DO Sli FAUSTO FERRAZ
Do Sr. deputado Fausto Ferras recebemos

A Câmara npprovou hontem uma medida
altamente niomlisndora, problblndo que os
funecionarios dos corpos diplomático ou cou-

. lar venham servir como exlraiiumcrarios no
lltamaraty. O abuso «pie essa medida procura
evitar .- dos mnls inveterado» >• escandalosos''os que sc praticam naquelle inundo A parto d.t
Administração publica do paiz que é a Sccrc-
tarla das Relações Exteriores. Miujslro», sc-
cretarios, cônsules ou addidos, a quem não¦c "vinha servir no posto designado, ou porque
i\ . posto não fosse o posto dc seus sonhos,

iiiu i rquo os sous interesses pessones e de'taniili:. o.s prendessem no Brasil, arranjavam,
por meios ele cmpcnllOS, que fossem chamados

!»o llio, ..: de eram considerados funecionarios
i-xtraniimcra.-ios, recebendo os seus veucimcn-
tos "cm ouro'", como si estivessem cm servi-
ço, e muitas vezes poreoliendo até gratifica-'ções especiaes para Iiadn fazerem!... Ainda

(hn dias, pelas informações mandadas A Ca-
mara pelo Itnmnmty, viu-se que o numero dc
.funecionarios nessas condições é netunlinciitc
dc 31!

Pois uma medida dessa ordem foi hoslili-
sada por vários dcpuludos — poucos c verda-

!de — entre os quaes o Sr. Afranio de Mello
l-*ranco. listo parlamentar, para provar n neces-
sidnde dos funecionarios serem pcrlodlcamcil-

.te chamados ao puiz -- como si elles não li-'vesseui ns férias rcgulariicntnrcs para essa vi-'bita -— contou o caso dc um secretario de le-
íiação, seu conhecido, «pio perguntara uma vez
si-, a capital de Matto Grosso não era Goyaz!

O deputado Afranio acreditara porventura'quo esso secretario ele legação, que conseguiu
ou cujos protectores conseguiram do goverrio
a sua nomeação para um cargo tão iniporlan-

ito, apezar da sua fundamental jgnoraii-
Via, viesse aprender cm dous ou tres annos de
'Brasil os rudimentos de chorographia qne elle
não soube aprender uo collegio, durante vários
nnnos de estudo, e com o fantasma dc um' exame a fustigar as suas aspirações açode-
inicas?

, Não, esse moço viria apenas, como ton-
tos du seus collegas, gastar nos clubs chies e"cabarets" os seus vencimentos "em ouro",

,e passear na Avenida, mesmo nos dias de vc-
vão, as luvas e cartolas, característicos dessa
notável raça ele brasileiros...

/ O abuso c tão inveterado que a emenda que
o procura matar não se limita, em prohibir'a ausência desses funecionarios dos respeeli-

l vos postos; a emenda chega a empregar o nd-
verbio "absolutamente". Ella diz: "é ábsolu-

, tamente proliibida, sob pena" etc. O caso
é talvex único nos amiaes legislativos... At(' ugora, quando uma lei queria impedir os pro

, hibir qualquer abuso, dizia -simplesmente «pie
. isso ou aquillo ficava prohibido. O nosso
ltamaraty, porém, nem ao próprio Congresso
tem confiança, c por isso vota-so uma lei pro-'riibindu "jibsoliitamcule" a pratica dc uni abu-

I ao. A prohiliirâo pura e simples não bas-
*«"•¦*
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.tm qua3i todos os jornaes rccom-chcgnelos'de Buenos Aires encontram-se referencias

!pouco lisonjeiras ao êxito artístico ela com-"panhia Guitry, onde, segundo esses jornaes,
«lem do eminente artista quo lhe ela o nome,
'encontram-se apenas duas ou tres figuras di-
Ignas de serem vistas. Mas, não è só quanto
Juo elenco que a imprensa platina faz restri-
i.'ções á "troupe" Guitry; tninbcm cila a achou
infeliz, quanlo A moralidade, a escolha de
rertas peças, e sobretudo os preços exagera-
([tos cobrados pela, empresa'.' E' essa "troupe" que estréa hoje, no non-

Íio 
Municipal, de toma Viagem, promcüeiKloJ 

~
i mesmo repertório representado em Buenos,

(Aires e-cobrando aqui preços ainda mais
televados quo os IA cobrados 1 Esses pre-
vos são ou parecem ser realmente ai)-
!surdos, principalmente tratando-se de uma
empresa que, na pcor das hypothescs para'as suas relações com n Prefeitura, tem o'theatro de graça. Conipreliende-se que se co-
brem preços elevados para uma companhia'lyrica, com unia porção dc "cstrellas" e ar-
tistas caríssimo.», numerosa orchestra com

ivários regentes de nomeada, vastos coros,
scenarios luxuosos, coinpiirsdriã e outros cie-
mentos que custam muito dinheiro... Mas,
epiinzo mil réis por uma cadeira para uma
companhia dramática reduzida, c onde só de-
ve haver um artista" com ordenados elevados
e com Ihealro gratuito, é positivamente um
despropósito...

Si a empresa trouxesse a companhia para
nm theatro particular, ninguém teria nada a
ver com os seus preços, porque ella tinha o
direito de fazer o seu negocio eomo bem lhe
nprouvesse. Não acontece, porém, a m.smn
cousa no caso presente, quando se trata de
uma empresa fiscnlisada e concessionária de
um próprio niunieip.il.

Está claro que ninguém c-.Vpera que a Pre-
feitura tome quaesquer providencias nesse
sentido; mas, o protesto ilevu ficar lançado,
ao menos para que dc futuro não se repita
abuso egual.

a» sogiilntos linhas cm qne hu uma noticia
que devo ser objecto de m.-dilnçâu por parlo
dos piMlercs publico» do llrasil:"Agradecendo ao Sr. cuiiinel Vieira VUen
n collaboraçilo pnra <» fim que todos nós nl-
iiiejnmos -• .-. solução do problema florestal
no llrnsil — d" qual o «eu Jornal .'• um dos
mnls valentes pioneiros, preciso dizer no pu-
lillcn o no H0S40 illustre compnlrlojn que
não estou cm equivoco quando affiriuci mie,
no passado o ainda uo presunto não eogitn-
mos seriamente (foi essa a minha expressão)
d» problema cm debato,

Como prova iriciluttlvcl, no nlcnnce de ti»
do mundo pela ilmplcs Inspccção visual, nbl
está n devastação das lindas maltas quu co-
lircni as montanhas do nosso jinlz, Inclusive
ns dn capital d.i Republica, centro clvlllsndn,
— monlaiilin» geradoras du proprin iigun po-
lave! que n abastece e do onde nascem ns
nossos rios nnvegnvci», cujas águas tein de-
crescido Imito que já perderam csíii condi-
çío, uns permanentemente, outros em lal cn-
miuliOi Ií, n proposllo do que nfflrmo, envio
n essa illuslre retlncçiio indicias «Ic jornaos
do Amazonas onde cia crença gerai que mui-
cn faltaria iiiliui cm seus rios navegáveis e
quo so podoria Impunemente devnstnr as fio-
restas, Com llccnçn do Sr, coronel Vieira Pis-
ro, eu nfio affirmcl que im passado min sc
COgltnsso de evitar a devastação das ma!Ias;
cu nfflrinci que, a principio, foi isso uma
necessidade pnra a conquista, de terras en-
tão em poder dos sclvleoln» e feras, e tal
fado foi além do seus limites e é hoje o
mais grave dos problemas brasileiros,

Afflrmol, sim, quo apezar dns phcnnmcnos
meteorológicos observado'» no correr dn vida
nacional, u dcvnslnção continuou o continua
n despeito <lc salutares medidas admini-.ír.ili-
vns «le I). Lourcnço dc Almeida, tomadas em
172'.i, como governador dn capitania do Mi-
nas Gcracs, aliás inspiradas cm Íris nutcrlo-
res, como as Ordenações do llcilio c Código
Ftlippinri que estiveram cm vifcor no llrnsil.
poderíamos Ir até A fonte do Direito -Roma-
no, porém fiquemos no llrasil c busquemos
datas mais recentes, uma vez que cògitnmos
de leis c "salutares medidas administrai!-
vns" que não foram cumpridas.

José de Alencar, Borges Monteiro, depu-
lados: 1'elióa Cnvnícnute, Nunes Gonçalves e
,losé Bonifácio, senadores, quando se «lis-
cutiu O projecto que se converteu nn loi
n. 3,311, de lã do outubro do 188(5 (crimes de
dnmno, incêndio e outros) remontaram a ex-
cavações historieis e cu, Sr. redactor, não
ignoro, a respeito do íissumplo, a legislação
do nosso paiz, tanto assim que, nn Gamara

dos Deputados, tratando do Incêndio dns
maltas, citei essa lei «In império, <• artigo Ml
dn Código Penal dn Republica (IHOti) que rc-
ge u matéria o a lei ii, H2B, de 21 do outubro
dc 1UUI», quo considera Iniifinnçiivoi» os cri-
mes capitulados nos artigos 111 e 112 do
mesmo Código,

Cogitar, como se vi, digitamos, lauto uo
plissado como uo presente, du evitar a ilovns-
tação pelo fogo, mns nilo rol sorlnmcnto, ef-
flcnscmcnlc, que nsslm aglmoH, o o caso é
du acção o nao .lu medidas salutares quo nem
o povo observa o nem «s governos fazem
cumprir pela policin o poder judiciário.

O nosso ll(o, coOiinum a todos os brnsllcl-
vos quo temem do futuro dn Pntrlu pólos or-
ros do passndo c incúria do presente rclati-
vnincntu no problema florcsiul, é despertar o
lustlnclo de conservação cnltccllvn, a con-
seicnclu nneloiin!, pnrn cujo fini o Sr, coro-
ncl Pisco trouxe a Bua colluhornçfm cm umn
citação proveitosa, mas que cu ná.. Ignorava,
pois, como o nosso lllustro compatriota, ou
lambem lenho goslo pelas, çxenvngOcs histo-
ricas, si nisso não for iuuinider.lia.

Vamos nglr, por iodo» ns modos, cm bem
dc nosso futuro, mns nglr com o cérebro e
com os braços.

Acção, ocçfio e acção — Fnilsto Ferraz,"

A nlnrmnnte noticia a que sc refere o Sr.
Ferrou é a seguinte:"A tidalidade dos nfflUCIllC» o COIlflllCtllCS
do Amazonas tem vasado cxtrnordlnariamcn-
te esto nnno, lie Iodas na localidade» chegam
a MnnAos noticias da grande vasante, impôs-
slbilitnudo a ilcvngaçúo cm muitos pontos,
trazendo avaliados prejuízos no commercio,
pcln falta dc meios dc transportes parn as
muitas toneladas do gommn elástica nriiiaze-
nadas nos barracões dos seringues,

O .lavar)' está baslanle seceo: a navegação
para o alio tOrncu-SO impossível, Os vapores"Crtiiulnmn" e "Antônio Bittencourt", uns
«¦vis ultimas viagens Aquello rico tributário
do Solimõcs, não puderam Ir no porto de
destino, n villa do Rcmalc dc Males; o nível
do rio baixou consideravelmente c por isso
tiveram «lu regressar a MnnAos, dn foz do
lleeoahy. .Vos principaos nfflucntcs do .lava-
ry eslão encalhadas diversas lanchas o de
outras mercadorias. Os mais profundos ca-
unes medem acliialmente tres pés do iifiua,

O mesmo succcdo no Autnz, onde o volu-
me do rio baixa de hora em hora. Os hnbi-
titules desta prospera região lutam com im-
inensas difficuldadcs para realisar ns suas
transacções mercantis o receiam ficar com-
pletamcnte isolados, como si estivessem em
pleno sertão."

Os escândalos bor-
bulham

Os fornecimentos íí Central
e o Tribunal tle Contas

O Sr. mlnlMro dn 1'axondn enviou A turre-
tarla da Cnmnrn, utlemleuil.i a umn requisição
ilo deputado Nicauur Nascimento, a neguiutc
eopln (Io officio cm-que n Tribunal do t.ontnti,
n '.'II d» dezembro do Itllü, motivou n impu-
Bimçilo A doipein do librou l.W'1-2 ou rol»
lti7:!Hüí"ri.'l, pnpfl, pròveiiluiilo do fornoul-
iiieiiini leitos A l'!slradu dc Ferro Central dn
llrntill:"I.evo n» conhecimento de V. Hít., para os
fins convoiilonlos, que esle Trllnintil, teudo
prosontos os seis Incluso;» procossos ivlnllvos
no pagamciito pula verba "Excrclcioi findos"
dc lllKt, das quantias de Il7f70li, 10118400,
1009000. 1:16(19000, 1 iü-IOJUUO, 33781100 o
10711838353, proveniente du foriiêclniõiitóe
feitos A listrada d« 1'crro Central do llrasil, uo
anno do HM'.! pelas firmas commorclnoi .1. I..
Costa .*: (!., l.eitilò. Irmãos & ('.., I.nporl, Ir-
mfios d U., .Manuel Ribeiro dc Souza, Rodrl-
go Vianna o Sampaio Corrcii & ('.., resolvei
i in sessão do 1!' do corrcule recusar registo Ai
referidas quanllm, vislo íiilo ler sido obnor-
vndo o disposto uo art. I11.! do decreto n.H.CIU,
da lá dc março de 1U11, para os forneulniun-
tos quu deram origem ás despesas.

Reitero a V. Ei. us protestos de minha ele-
vadu csllmn e dislluctn coualdoraçAo — Dltll-
mo Agopito da Veiga".

ACONFLAQRAÇAO DA EUROPA
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Novas noticias da guerra
A PIRATARIA ALLEMA

As façanhas do «U 53»
Hinllogrii-
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Fodos dormiam...
£ o inspector chegou

inesperadamente
Nem sempre os plantões na policia; prin-

clpãliricutc na lnspcctorin (!j Vehiculos, que
a qualquer hora pôde ler necessidade dc ser
procurada para allerider ao publico, ciim-
prem os seus devores. K' mesmo o contrario
a regra geral.

O novo inspector geral dc Vehiculos, Dr.
Domingos Derriardes, está, porém,, disposto
a sanar, ao menos nn sua rcparl.ção, essas
irregularidades e, pela madrugada de hoje,
sem ser esperado, apparcceii na Inspecroria
dc Vçliiculos.

•!l'odos dormiam. E o plontónista, o guar-
d.a Franco dc Souz-l, principal responsável
como chefe naquelle momento do serviço,
era o que mais su entregava aos braços de
Morphcu. Num caso de nc.-essidade ele uma
providencia daquclla rcpailição, poderiam
•lilintur quantos teieplinnes possuísse n vc-
partição quo os plantoriistns continunri.ini
no plácido soiniio elos que não têm prsoc-
cup.ições.

O Dr. Domingos Bernardes tomou ns pro-
videncias que o caso exigia, lendo, A tarde
dado parle do oçcorrido á .'* delegacia
xiliar. • —ur- ¦ -

au-

¦numa iiwrmT
Querels apreciar bom e puro caíó?

Só o PÃPÃGAÍO
¦**•»**

SSiniaeiro f»aa"a o H2:
es movstfase

Cn*

Segundo informação que tivemos, vae ser
entregue no coronel Carlos Jansen, com-
mandante elo 52° de caçadores, o qif.inlita-
tivo de 80:000Ç para as despesas deste ba-
lulhõo, eme pnrte para Matto Grosso.

_ .„ in wam&^s*. —' «**

h

t\ lia apitai®
k) melhor sortimento de attigos finos

para homens.
Rua do Oeivsdos*, 139

«¦eai»

A guarnição do tender
"Ceará"

O Sr, ministro dn Marinho, completou
hoje a guarhiçõo que vae A Ilalia buscar o
tender "Ceará", que vae servir aos nossos
submersiveis.

Além dos officiaes, ha tempos designado--,
foram hoje nomeados: commandnnle, e:\-
pitão de fragata Graça Aranha; innüediato,
e-apitão-tenente Fahrício Caldas: chefe de
míichinas,. capitão-tenente inacbinista Má-
noel Gomes de Paiva, e commissario, Io te-
iiente Silvino Freire, quo já sc acha na
lEuropa.
, i i—e*m * 

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

mm "¦« ***** *

O CAFÉ'
I O mercado de café abriu e funecinnon ho-
Je ao preço de flífilOO por arroba para o typo
7. Pela manhã houve regular procura, Iciido
sido vendidas 5.095 saccas e no correr do dia
mais 3.u;i(i. Km Nova York a Bolsa fechou
hontem com (i a 11) pontos de baixa e, hoje,
abriu com 1 ponto de baixa 0 1 de alta.
Hontem entraram 8.071 suecas, embarcaram
f>.fi25 e o "stock" ficou em 315.105 saccas.

.i ¦ -<[ftfr" 

Mel Estrella, o melhor de abelhas,
fáubo, praça José Alencar^

Co-

anistia ampla no
Senado

--*-

o
mas

ar-se-á a uni aiseo2»âo ?
projecto eme mnnda cxíirigliir as ulli-
rcslricçõcs dn omnistin dada aos rc-

voltosos de 1S23, foi hoje objecto de vários
eorilriíciitfjk' «O Senado, devido ao gcslo
do Sr. i*mW \jV>* re mm.-: and o os cargos
que exorci.i i-jsh todas as cominiss.ões da-
quella casa da Congresso.

Dizia-se que o requerimento dn Sr. Pires
linha por fim prender o mesmo projecto nas
commissões ale novembro, quando a com-
pulsoria alcança os officiaes contemplados.

Mas o próprio Sr. Pires estava mnguailo
com o caso.

A cabala do.s fcdcralistas (io Rio Grande
do Sul no Senndo não esmoreceu. As confe-
rencias se succcder.im e todas ellas versa
ram sobre um tne.io dc se evilar a luta.

Afinal os psredros cóiribiiiararii apresen-
lar uma emcníla substitutiva ao projecto,
que. beneficie «a officines favorecidos ]ié!o
projecto e nfi* prejudique rins que
classificados ii^alinhnak. Assim não
rá. nem vences, nem vencedores.

Í5st;'i tambeiri resolvido que amanhã _a
maioria do Suamílo vá ú casn do Sr. .loão
Luiz pedir 9 síu bcricplac.Ho para essa
emenda e parB que retire a sua renuncia.

Os cinco mil centos da loteria
de Hespanha aos assignantes

da "Revista (ia Semana"
UMA PERGUNTA E UMA

RESPOSTA
Cí?3— Como liei de habilitar-nie ao li..-
ilo numero da grande lóleriá de lie;-
[i.inlia, destinado aos assignailles dn «i-!'.'-
vista da Semana*, que a empresa dn bclla
illustraçao adciniriit pur intermédio do
Banco Ultramarino e qne eslá depositado,
no Ciécüt Lyonnais, dc Madrid?

Assignandp a « Revista da Se-
manai'.

L comi) será distribuído o prêmio
que pertencer ao bilhete ?

E' comprar o numero de amanhã
da «Revista da Semana», que lá vem tudo
muito bem explicado.

NOVA YONK, üü (A KOITR)
pluiiii dc llerllmt"O ciiiiimaiidiiiili' do suliimii-lud "l" 11.1", que
fc/. o "raid" Klel-Kowpurti •• ua sua volta ã
Ali- iiiaiiliii mrlteu a pique dc iiiivlns com
contrahnml» du guerra, acaba dtt ser conde-
corailti e.im a urdem "1'oui- Ic Mcrite". U
commamlautc do "I! Í>V c o capitão Ariiauld
dc in 1'crrlere.

O commandanle de In lVrrlero è um (loi
mnls (lislliictos é ousndds ufflclnos nlleinfioa.
Alô ngoín JA uu-ltcii a piqm- l'Jtl linvlon que
urqiicaviim o lutai dc 270.(100 t<uiclada<, lu-
cluiudo entro ellc» um cruzador ingli-z, outro
liana.., diversos Irausnorles carregados «Jê
n.iiulçòi-s it nii/e ertutnaorcs-iiiixlllares.

O 1'ommniiilunle de Ia 1'crrjéru J.i tomou
parte ciil onzo eoinbnlos navaes. Sámoiile cm
uma das suas viagens mel teu a pique navio»
itrqucamlo 00.000 toiieíuduR u trouxo para u
Alleiiiaiiiin quatro canhões".

Os Jornaes daqui, iitiblli-aniln este tclciiram-
mn, salientam cm nota que, niiteíioriuenle, o
liohiinaiulnutu da "U ã.'!" fórn nproseuthdo co-
mo lendo um nome puramente allemilo, ígiin-
ia-;c, portanto, porque llio ilfío_n;;»ra uni jm-
mu flanei/.
A perda do «Alaunia*

l.OXDUlít», '.''• (A NOI ilC) — !'..,lá c.mipro-
vndo qilo o "Alaunla", da Uinaril l.iuc, fui u
bique, por ter hntido em uma mina. Dos seu»
trlpolnlilen snlvúfnrii-so quasi lodo-;, inclusive
o comniaiidiinlc. Parece, enlrclnnlo. que ha
limas •.iute licllinns, incluindo quatro trlpo.
lauli •'.

Oos 'eus pasníscírn-:, apenas um tinha no-
mc latino: era, ao que parece, he.spnnhol,
chamnvn-se Kspiilosn c regrcssiivu Je Nova
York i>ara Londres .

O "Alnunla" nrqucavn 1.1.131 toneladas.
**a> ***** *v»*

A SSTUAÇAO NA GUECiAl
Em Athenas a ordem resta-.

eslão
have-

O cambio aM\ ft 12 3|32 e 12 1|8 d, c, pou-
co depois, melhorou para 12 5|32 d, para, no
correr do di.> cair As taxas da abertura c
fechar frouxo 3 luxa de 12 3|32. Não consta-
ram negócios %l.r& as libras esterlinas, tendo,
pela manhã, *s vendedores, exigido o preço
de 209400 c, «ais larde, o de 20?500, em-
quanto os ei&lpradores olfereciam apenas
20$300. As letfs-s «lo Thesouro foram negocia-
das a'7 e 7 1|S *|' dc rebate.- Em Bolsa os
negócios foram um pouco mais desenvolvi-
dos paru as cjolices da União, da emissão dc
1912 e elas d» 101 ri, das da Municipalidade de
15)14, ao port. O das do E. do llio, de 4 °|°.
Entre os paifèta (le especulação houve nego-
cios para ã0 seções dos Centros Pastoris n
21§000, c 800 eiae dia Docas da Bahia a 22$000.
Os debentures da Docas dc SaDtos foram
vendidos a 205$ a 2088000.

¦¦ ^•^1t^^^^ iIIiÍÕ^Tém. »—

Elixir de Nogvrirc — Cura rheumatlsirio.'
*>0B%*t\*m9-9 9 ' ¦¦-¦¦¦ ¦-¦¦!¦¦ ¦«—»¦¦—.4UrTFaaildZ? de Medicina

flcalisar-sc-á amanhã, As
vilhfiõ Miguel 1'ereir.i, uma
ttorandos dessa escolsg

10 lioras. no Pri-
reunião dos dou-

0 caso de Matto Grosso
perturba a Câmara

A SC3SS10 suspensa
Inscripto desde hontem, oecupou a trilmn.i

nn liora dn expediente o Sr. Annibal Toledo,"lcadcr" da bancada niallogrosscnso na Ciuna-
ra c "lcadcr" também da campanha política
contra o governador de Matto Grosso. 13 quan-
do S. Ex, começou o seu discurso, a Câmara
inteira ficou ntlcnta num movimento de ge-
rui curiosidade, pelas declarações epie o depu-
tado roattogrossensc vinha fazer neoreri das
complicações da política do seu Estado.

Durante Ires mezes, cm que o orador sc
conservou cm Cuyabã, ao lado dos seus anii-
gos, verificou com indizivel tristeza que do
seu listado dcsnpparocoram, sol» o governo do
general Caetano, todas as garantias couslitu-
cionaes, todo o respeito A lei e aos direitos
individuacs.

Sr. presidente, prosegue o orador .inflam-
iniindo-se, c tempo de castigar com o despre-
so que .merecem esses miseráveis traidores epie
vivem manchando a história da Republica! E'
preciso isolar, expulsar, castigar como mero-
cem esses miseráveis parasitas do rcgimen...

—Apoiado. E' preciso castigar os Irnitlores,
diz o Sr. Júlio dc Mello.

—Mas í preciso também castigar os ladrões,
grita o Sr. Maurício de Lacerda...

O Sr. Mavignier dA um aparte dirigindo-se
ao Sr. Maurício ele Lacerda e este, zangando
sc, respondo no Sr. Mavignier:

—V. Ex. precisa reslituir ao Estado, diz
o Sr. Maurício de Lacerda, n ajuda de custo
que recebeu ao ser nomeado delegado no nor-
te, para ler autoridade dc falar desse modo 1

—Eu não lenho satisfações a dar a V. Ex.,
responde o Sr. Mavignier.

—Mas deve-as A Nação,insiste o Sr. Mauri-
cio.—Não apoiado. O dinheiro da minlia ajuda
de cuslo não cru da Nação era do Eslado.

Os apartes, ou, melhor, esse dialogo, conti-
nuaria indefinidamente, apezar du presidência
haver tocado os tymp.inos varias vezes, si o
Sr. Vcspueio de Abreu, que presidia, não lan-
casse mão elo recurso enérgico de levantar-se,
suspendendo assim a sessão.

Reaberta a sessão, poucos minutos depois,
o Sr. Annibal Toledo faz nina invocação aos
seus collegas, dizendo que é necessário que
haja tolerância dn pnrte dos deputados para
as opiniões íilheias, afim de evitar os desagra-
elaveis incidentes como o epie furçou a presi-
dencia a lançar mão do recurso extremo que
o regimento llio faculta.

E, proseguindo, diz que nctualmenle Matto
Grosso cstA fora dn lei, chefiando a revolução
o presidente do Estado.

Venho, Sr. presidente, de assistir As mais
vergonhosas scenas que A .possível imaginar.
Bandos de capnngns armados, com o nrma-
mento da policia estadual, assaltarem uni ho-
lei em que se hospedavam vários deputados
estaduaes, o orador c seu collega Sr. Mavi-
gííicr, e ameaçarem de armas cm punho os
membros do legislativo estadual.

Conta uma historia da noite passada no
Quartel-Gehcrnl elo Exercito, para onde os
deputados estaduaes foram conduzidos, numa
situação humilhante de protegidos, marchou-
do no meio de um quadrado de soldados do
Exercito.

E rol na manhã do din seguinte que o gene-
ral Carlos de Campos, após cònfcrcnciar com
n presidente do Estado e com o coronel Pedro
Celestino, disse aos deputados estaduaes que
nada mais podia fazer, mas que fossem para
suas casas, porquanto o Sv. Caetano de Albu-
querque lhe havia declarado que as vidas dos
deputados seriam garantidas.

i "*j*m* —

E' preciso ss&sfesas* cara» os
eãiscsirsos ííssSds»..

O Sr. Maurício de Lacerda apresentou hoje
A Câmara dos Deputados u seguinte indica-
ção:"Indico que o art. 107 do regimento inter-
no dn Câmara seja substituído pelo seguinte:

Art. 107. Não podem ser consentidos pelu
mesa, nem pela Câmara, 03 discursos lidos.
Qualquer oração cscrlpta que o deputado pre-
lenda ler por menor ipie seja, será publicada
na neta, apó". o expediente, oii a decisão da
matéria, sendo considerada, para esse cffeito,
eomo uma declaração de voto, devendo assim
ser snbmcttida A mesa".

§mvms8m>m£zzm&vmim!SELi%aB3

i éÉsÊt n,cninos escroiulosos e |
anêmicos i

1'ara
meninos escroiulosos e

anêmicos
BBm8Bs^WB«BffiÉE^

Dr. Francisco Eíras )
decente da Faculdade—2 As 5 lioras)

CAItCANTA
NARIZ, li

, OUVIDOS
A Clinica da manhã — ás 10 ''Oras—conliiiun, como

sempre, accessivel a qualquer doente que deseje dinii-
adição de pi-djus. Rua S. José n. 01.

¦ ¦ '. ¦ **t/t9m±*

Um medico interino para o
C. de Bombeiros

O Sr. ministro elo Interior nomeou o Dr.
Silvino Pereira parn o logar de medico inte-
rino do Corpo de Bombeiros, durante o impe-
dimciito do major medico Dr. Sccundino Ri-
beiro.

» **}*9** • -"São L&iraço"-
brüules; I.OPES SV & COMP.
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Cigarros populares, de
fumo llio iNoyo, paia
201) réi-i, com valiosos

Premiado dez annos
depois

Por decreto da pasta de Justiça foi concedi-
da medalha de distineçãò de primeira classe
ao 1" sargento do Exercito Sevcrinn da Silva
Cortes, que, com risco da própria vida, salvou
diversas pessoas por oceasião da grande iniin-
dação, proveniente de chuvas torrenchíes que
caíram sobre esta cidade na yjpiU.dg lü para 17
de marco Uj». lflltfc-
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As estradas do Lobão irão
ter ao Reino da Fartura ?

O Sr. Maurício dc Lacerda recebeu hoje o
seguinte radiográniina:"Sl-NNA FIGUEIREDO, 19 — O prefeito
José Ignacio, nomeado pelo Dr, Aurclino Leal,
chefe ele policia, nutorisado pelo governo, si-
mulou uma vistoria na estrada elo Lobão, teu-
do nomeado peritos o secretario da Prefeitura
o o delegado de policia, afim de obler paga-
incuto administrativo. O abandono da acção
proposta na justiça federal, estando o territo-
rio dependente de vistoria, requerida pelo
procurador da Republica, prova .pie essa lii.s-
toria administrativa envolve plano de assalto
ao Thesouro. Consta a connivencia do Dr.
Aurclino Leal e do próprio prefeito, interes-
sndos na causa. Conhecedores da preterição
de Lobão, cobrando ao governo cerca dc 25
coutos por kilometro, cuja construção foi fei-
ta apenas cin quatro, appellamos para o vosso
patriotismo, afim dc defender dessa expio-
ração os exliaiistos corres públicos. — Nonato
Brasil, Custodio Freire c Baptista Alcântara".
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Elixir de Nogueira— Único qne cura syphilis,
i **&*** — . ——

Vendeu o que não lhe
pertencia e foi pro-

noticia*
O juiz da 5a Vara Criminal, cm despacho

de hoje, pronunciou Saturnino Conde, que
em dezembro do mino passado, contratando
alguns operários, demoliu dous barracões si-
tuados A praia de S. Christovão n. 94, ven-
elendo, elepois, o material, iiititülando-sc fal-
samente representante da firma Barbosa Al-
butpierque.

Logo depois npparcceram os verdadeiros
donos, os herdeiros de D. Dolorcs Joaejuina
dos Santos it'Avila, senhora que, cm feverei-
ro do mesmo nnno, por oceasião do Curna-
vai, conforme foi amplamente divulgado, foi
assassinada a tiros de revólver por Cândido
Maleval.

Instaurado processo contra o crin-Jnoso, foi
elle, por despacho cie. hoje (lo juiz ria 5* Va-
ra Criminal, pronunciado.
-—i ¦ ***** ,—_

Si

F:txem-se com sigtllo, presteza e per-feição na
ESC0LA RIMBMGTON

Rua Sete ile Setembro, 6j
* ***&* 'i

Duas iscas para um milhão
de peixes

Duas vagas na Câmara
Com o falleciniento elo continuo Pedro Af-

fonso Machado e a demissão do dc nome Fran-
cisco de Paiva, o "Allarrabista", ha duas va-
gas de contínuos na Clamara.

A luta para a promoção, entre os serventes,
e entre os candidatos aos logares de serven-
tes, é feroz. Dizem que. até a presidência da
Republica tem candidatos...

Pudera não! Os logares são relativamente
magníficos!

i ***** —

A Moda e (V!me. Guimarães
Grandes "ateiiers" de alia costura, Exe-

cução rigorosa das ultimas novidades o cre.i-
ção de riioetélos artísticos e originaes, dn
actual moda. Especialidade cm vestido» dc
casamento, "soirée", prónieiiode e "tail-
leurs" (Grand Prix Paris, 1900; Londres lil 1.4
e Mérito Industrial). Itua S. José n. 80;
tel. Central 4.091.. Próximo » avenida Rio
Rruncor " "" :

bclccc-se
-i

lo-
dos

LONPRES, 20 (A NOITE) — hn noticias
que chegam de Athenas c dali expedida» du-
runtu a noite dão n ftitunção como mais trnu-
qullllsndora,

Entretanto, npezar dun ordens «'tpressaa do
rei Constantino «• du» medida.) severas toma-
«Ias pelo Bovcrno, ainda se repetiram hon-
leia dc tarde e .i noite manifestações de ca-
racler germanophilo.

E3pcru-sc, ontretanto, que com a chegada
d.... novos contingente» du tropas franceza»
a Athenas a situação melhore e a ordem seja
do todo restabelecida.

O professor Lambros, chefe do irablneto,
teve longa conferência com o conl.-a-nlmiran-
te Du Fournet, cominandante dns ."-quadrai
alliadas quu se encontram no Pireu o que
eslá superintendendo todas us medida*
madas pela "Entento" paru »ah'aguardu
seus interesses na Grécia.
As medidas tomadas pelos ai- i

liados
NOVA YORK, 20 (A NOITE) — Conhecem-

se nqui as seguintes informuções, vimUs di-
rcclamcnte dc Athenas e dali expedida» hon-
tem de noite: "Oa marinheiros frunce-
zes prenderam sete rapazolas que, em
plena via publica, davam vivas á Allemanha
o merras aos paizes da "Entente". Ouan-
do e-ram levados pie-sos, numeroso Kriipo de
populurcH, composto na sua maioria de reser-
vistas, tentou libirtal-os. Foi então que o ca-
pitão fommiindante du um cuntinirenle j;re-
go mandou os seus soldados carregar sobre
o grupo, obrlgando-o a dispersar. Foram pre-
.sos outros manifestantes que se mostravam
riiáis esaltados.

Todos os jornaes publicam uniu nota offi-
ciai em que ne rerommenda, em nome do rei,
á população de Athenas que se mantenha cal-
ír.a o que respeite os soldados das forças ai-
lindas.

Em certos círculos, entretanto, não »o acre-
dita quo haja ainceridadé nesta rccommen-
dação do soberano, pois é sabido quo elle,
completamente dominado pela esposa, «ístá
cada vez mais germanophilo.

A silunção aqui tende a melhorar. Das pro-vincias mio ha noticias seguras. Diz-so queo movimento revolucionário progride rápida-
mente cm todo o norte."
O sangue dos gregos está-fer-

¦ai
vendo...
MADHID, 20 (Havas) H Telcgrapíiãm' de

La» Palmas:
,"Sub!evarnm-se as equipagens de sete vapn-
res gregos procedentes da Argentina, recusah-
elo-se a seguir viagem.

As autoridades hcspnnholas intervieram,
prendendo os amotinados,"
A campanha dos germanophi-

los ':

LONDRES, ?.0 (Ái A.) — InformâuT de
Athcnnri quo alguns membros da Liga dos
Reservistas, associação orgnnisada por in-
fluencia dos agentes allemães, tendo assumi-
do uma ntlitude aggre;;siva, á passairem de
uma patrulha do soldados francezee, foram
immediatamente dtepersos, sendo preso» os
mais exaltados. .--• -

Soldados gregos unem-se ao»
nacionalistas
LONDRES, 20 (Havas) — Os jornacs'pu-

blienm telegramma de Athenas communican-
do qne vinte e cinco officiaes e seÍ3ccntos
soldados da guarnição grega daquclla capital
partiram para Snlonica afim dc se unirem
aos elementos nacionalistas chefiados peloSr. Venizeloa. —

;, »m> ¦Win» '»¦¦ *x
A ITÁLIA NA GUERRA

»!•«¦» oi prrrmrnlivn» para dar ns" ti opas u\*n-
na» o maxiiu» cunfoito diiranlc u» me/os do
inverno em que os M.l.la.l..-. vivem isolados
uu olmo das itniiitiiiiliiis cnti-u u neve.

Aos sitlilailos nlpilioR vau ser distribuídas
capas dc pelles impermeáveis o umas bntnsoi*
pcclltoi, tiiinlicm liiípcrmi-avcis (. forrada»
dc lã.

Aiiiiiinehvso tombem qne uma êommlsillo
orgnilisadn cm .Milão recolheu quasi tlioliimlihãii do liras paru adquirir barrocos dei.
Úmidas fis tropas alpinas.

Alguns jornaes dlzoin que, em certos pon-tos, so pensa om illiimluni' o aquecer essa»
barracas por melo de electrjcldniifr... '-*
Um naviu avariado

rui enmmunlca*
quu mn stibinurU
cruzador Italiano,

ItOMA, «d >\ NOITE) —
dn du Almlroiitndo infuj-ina
uo austríaco avariou um
dos do typo de il.UUI tonelada.-., O noipo iiií
navio avariado & conservado oni sigillo peliicensura, As uvnrlas nSo são muito grandes,
Um typo dc navio formidável

PAUIS, 20 (A NOITE) - l'm engenheiro
naval francez, perito cm construecóes iinvne»,
que asslsiiii ós experiências do um nnvio do
guerra, pcrlencciito u um typo especial que;. Ilalia ostn coiístrulndn, «Ii^ quo esses na-vlos, com os sem H.'-.ooi» covnllos de força, se-rão verdadeiramente formidáveis pelo souvnlor offonslvo o pela sua velocidade verti,
gliiosn, Esse engenheiro mostra-se ejithtiilns-
mado.

*9 •***< i

NA ÁFRICA
m*****, '

Az operações
LONDRES. 20 (Havas) — O Ministério tf.i»

Colônias puhlieou um relatório sobro ai ope-rações militares nas regiões meridionais da!colônia nllcmii da África Oriental, relatório
esse do qual fazemos o seguinte extrnetó:"No din li de junho findo o coronel itoger(ürigiu um ntnquo ãs forças inimigas, toiise-
guindo pol-as em debandada.

Esle facto permilliu-lhe deparar um qua«dro horrível: momentos nulos do ataque, 1114cavalleiro do 2" regimento dc fuzileiros muii.tados da União Sul-Africana, aprisonado pc-los illlemues, tinha sido alado ã roda de um.»carreta, ucoutndo por um indificiin ú ordem doum official europeu e em seguiria alvejada!com sete tiros. Este cavalloiro, que morreudous dins depois 110 inteiro uso dn razão, nar-rou iiiiiineiosiiiiicnte as torturas qu0 llic hu-viam sido infligidas.
O coinmniidniile das tropas inimigas era eicapito ronde de Falltcnstclli.
Acredita-se. que entre ellas havia tres ulle-mães prilsonciros evndidos, quo presenciarama barbaridade o um dos quaes se presume sej'4culpado deste assassinato",
Os ãlleriiães aprisionaram vários europeus,entre os quaes trese missionários, que servi-rum como combatentes, emprcgahiío-os todo»nos serviços dc transporte e Íntondencin'V

Um novo hospital naval em
Lisboa,

LISBOA, vè VM. k.j — Ser* montada, rins
vcinenle, nas dependências d.i Cordoaria Na-
cional, umn enfermaria destinada ãs praça»da divisão naval. '

—1 **** 1—1

NAS FRENTES RUMAICAS
^«.i».

A situação

LONDRES, 20 CA NOtTT) ¦-? O ultimo com»
miinicndo recebido de Bucarest informa eni
resumo: I"As nossas tropas atravessaram o monta
Lampris apesar da obstinada resistência dos
niistro-allemães, e atacaram o inimigo em
Agiiz, causándo-lho importantes perdas. ;Nos valles do Trotus fizemos hontem mais
dc mil prisioneiros, entre os quaes uns cin-
coenta officiaes u capturámos dons canhões e
mais dc vinte metralhadoras.

As columnas inimigas que se dirigiam so-
bre Chabucópul foram completamente anui-
quiladas. Também continuámos a progredir
nos valles do Oittiz e do Uzul, a no desfilada-
ro de Bran."

¦¦1 «9é«> **m 1

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS1
NOS BALKANS

Telegrnpham 'da

A campanha de inverno
ROMA, 20 (A NOITE) — Informa-se, cem

caracter official, que estão muito adeanta-

Ao longo da frente .:
PAUIS, 20 (A NOITE)' m

Salonica:
"A òccupaçãò, pelos servioa,,.do ultimo baic-

ro da cidade de Brod dá-lhes grandes vantn-
gens sobre, o inimigo, que ali resistia obstina-
dninente e impedia a marcha das tropas nilhi-
das contra Monastir. -

Os servios fizeram novos e imfliortantcs pro-
gressos em toda a região montanhosa de Do-
broppljc, dc onde expulsaram os búlgaros.;
Também, avançaram a leste de Keuali e fiz»-
ram mais 52 prisioneiros.

No extremo da ala esquerda prosegue muito
vivo o duello dc nrtilhurih..

No centro, entre o Monglonitza e o Várdní
nada houve de importante.

Entre o Variar e o Struma os búlgaros pro-
hiiiiciarrim alguns conlra-ataques, que foram
todos rcpellidos com enormes perdas para o-
inimigo.

Sabc-so que 09 búlgaros receberam recente-
mente, por certo eiue da
morteiros de trincheira."

Allemanlui, jnuUo*

Mais tropas chegadas a S&t».
lonica ¦\

NOVA YORK, 20 (Havas) — TclegrapliBs:
dc Salonica:"Desembarcaram aqui hontem e nnte-hon-i
tem importantes coutiugentes de tropas italia-
nus frescas,

Passnr.-im-lhcs revista os gencraes Snrrail 9
Pcttiti." '
Os búlgaros atacados por mar,

LONDRES, 20 (A. A.) — A esquadra (foi
alliados bombardeou ris posições dos búlgaro»
cm Orfano, Camiro, Kavala c Drama, cmisaiw
tlo-lhcs grandes damnos.

Gravidade!
—?_».._

Mais um pequenito abando-
nado na sala do banco

De quando em vez entre os frcquentndorcs
da saiu do banco, da Santa Casa, appurcee es-
quecida uma creança de tenra edade, a chorar
ou a rir iíínocenlemeütc, sem eomprclieiider a
sua situação dc abanilonado.Hoiilem, mais uni
destes quadros, (pie tanto opprimein o coração
das almas caridosas, foi presenciado niiquel-
le estabelecimento.

Eram precisamente dez horas. A sala co-
meçavu a se esvãsior, fazendo-se vários ela-
ros em determinados pontos. Subitamente,
os que nli ainda permaneciam tiveram u nl-
tenção despertada para um choro forte de
creança, que partia de um caiitiilhò, entre n
parede e um banco. Era mais um abandona-
do. De. cor branca, com tres mezes presumi-
veis, rio sexo masculino.

Quem para ali o levara ? Ninguém o sabe.
Quando u administração pensava em cn-

viar aquclle achado para a policia, para que lhe
fosse dado conveniente destino, appareceu
D. Eeliciu Erailiã de Souza, residente ã rua
*).i Saúde 11. 215, que se promptificou a to-
mar conta do pequenito, que se chamará Ar-
naido.

1 ***&* ¦
cuia as tnílamraações doj
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MÜURA BKAS1L Uua ^^ „

Mais um processo contra
o «Dr.» Oliveira Bastos
Na 2* Vara Criminal teve hoje inicio »

formação da culpa de um elos muitos pro-
cessos que contra o "Dr." Oliveira Bastos se
tóril instaurado. No processo ft que ora res-
ponde, denunciou-o o promotor publico por
ter sido preso cm flagrante quando einbru-
lhnva alguns incautos, aos quaes Oliveira
Bastos proincttia bons empregos mediante
ndcantaniento dc 100$ è 200$ÓÜ0.

1 *3»m* 11
Elixir de Nogueira- Milhares de attestados.

*****
Mais diligencias sobre a

Standard
O promotor publico Dr. Miu-ilio Fonlainlil

requercu, no processo da Standard Oil, Q"8
se officiusse no 3o officio do Registo rlypò-
thecario solicitando informações sobre si da
1913 até hoje constnm quaesquer escriptura»
ele hypotliccns, cm que figure como parta
Carlos Gomes Estcves, assim cpráio quaes a*
datas e tnbcllionuto ou tabcllioriatos era quu
ns mesmas foram lavradas. Requercu tani-
bem o promotor n intimação /de Francisco
Soares da Fonseca, que nos autos consta ser
o portador de uma promissória, para o fim
de vir cxhlbil-a eni .luizo, ns VI horas do dia
21 do corrente. Pnrn o exame .'desse titulo foi
ram nomeados peritos os Srs. Octavio MicbeW.
let e Olvmpio AmariJ

fe
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VLimoS IC LC&HAMM AS
D05 COKRE^WÜCHTÜÍ»1 NO IHUKIOfT B NO _CKTfWIOIT E.3PRVIÇO D#

LNCIft AMERIC-XWWÍK
ULTIMA HORA ^UÜTfW INf 0r\MAÇDE5|

i-WI&ASH MINUCIOSA
\dbtodaa KcwarAGEm

DA °A NOITE»

assignatura do accorio |a GüERRAiVeffina^mXl0 «"Ç -7sterioso de
I , Nictheroy

0 acto revestiu-se de grande slemnidade

Tn«' •

o¦ nu
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COMEÇAM A MIEGAK AO PAU-
CIO AS 1'BSSO.VS GHADAS

' "ji'1 
Mi 1)3 horas ncliavn*:ie post.ida no stt-

liuJiiilo piilaclo do Cutlile a bunda do mu-
iin ilo 'arpo de M.uInlieiroK Naelonnes, tjut,

íi ,»tiailu ilos ministros c allui autoridade*
f, iii|iubli.';i. executava a inuielm de eslylo,

;w tope ilii i'.o.i'l;i ns Sr;, eoiiiinnmliiule
IIiiuiiik, coronel Mugy SaloniRi, I):'..

,s.i, vninuiandaiite Aivim Pcssoi üsii
)( eivil c mim ir ilo Sr. presidente da

- ¦ j!.'i'ml'ii' 
•¦¦'. recebia pi ns pessoas convidadas

«ura nsslsllr á asíisnatura do accordo.' \ |ii'imi'irn pessoa «111o transpou « entra*
j, ,1o palácio do Uatleto foi o Sr. senador
j0'i, i..m-;i. Deplnl*) chegaram os Srs, j*o.
„.,.;ii Tliauninturgo de Azevedo, )>r. Gabrial
Osório de Almeida, senador Cunha Pedrosn,
pr, Alberto ("olrlni representante do distri-

ifla tclegraphlco de Santa Catharina; Dr.
(\iiinro i .iiviileiiiill. ministro do Supremo 'i'.'i-

Jniiinl! ministro Cardoso do Oliveira, Br.
Paulo dc 1'riiiiiin, Br. .'lulio Ottoni, !).*.
IJethencnurt da Silva, barão Homem de
Mello. l'r. Francisco llherlng, dupiitndo Jus-
iiiiiiimi di* Serpa, Br. Osório de Almeida, l).-.

.Wiíui-i Calmou, Br. Augusto liamos, depu*
Inilo Muxlininno de l^lgueirodo, Ur. 11 um*
berin (lOtuizo, Br. üetulio dos Santos, Br.
jj;. i l.iu o. outros.

PiV-i' coineçarám a chegar os represen-
Imites i N.K»o e os minii!ros de Estado.
(juiisi ioioi os senadores e deputados qu'.'
i» nclmni no Hio compareceram á cerimonia.

II sulão nobre do palácio do Cattcte tomou'jjtntro 
em pouco um aspecto solcmnissimo,

i:p|le se encontrando todo u ministério, n.i
im"-»» das duas Casas ilo Congresso, do Con-
tclliu Municipal, quasi todo o Supremo "fri-

liunul 1'ederal, todas ns alta» patentes da
Marinha c do Exercito, representantes de to-
l'tt «. classes sociacs.
**-. CHEGAM AO CATTCTE 03 DOl*S

PRESIDENTES

f*iCi 10.50 ehoson de nutnmovel ao palácio
Vo Csllete o coronel Fclippe Schmidt, acom-
j.*;.-.«i!« dc teu official dn gabineU Joe
põlUto. !>?¦ Ulysses de ('.astro t seu nju-
iitate t. ordens, (i presidente de Santa Ca-
íhariüt foi recebido pelo*, cotumnodanies

jjfíilírj Fleming e Alvlm Pessoa e imniedW.
'tmsile introduzido no calão nobre.
j i.'i 10.66 chegon o Sr. Affonso Camargo,
UU foi recebido pelo* mesmos offieiaes e
ttstijta «oudu2ido ao salAo uobrt:.

lt A.' K3PEIU DA ASSICXATUBA

Caiado os presidentes do Faran.'i • Sanla
«.TkUarii/â chegaram ao salão nobre já ali
5i encontravam o* Srs.: vtee-presidoTito d.i
íüptd&licj. Br. Urbano Santos, lodo* os mi-
(LJUsj u» Eitado e ricc-presldenles dar. doa.;"""Uss do Congresso, Sobra * meta, toda or-
Àuiístada, estavam o tinteiro c a pena de
;(cra, «om qu* es dous presidentes firma.-
•tua * accârdo.

A'« 17 hora» o Sr. presidente da Bepubii-
tx í-a-soa no salão, acoiapinhado do seçrí-
Itrio da presidência. Br. iiclio Lobo, coro-
kitl Tssso Fragoso, chefo da casa militar, e
fctaiàr».» desta « da casa civil,
i Cbezajido ao salão o Br. Wen&eiKo Braz
psuajOTinantou os dous presidente» • cs que
*» adMTAia mais próximo.

S. Ex. tentou-aa rm segi-la. dando a tua
diivita ao Br. Aflonso (m*i'K» * n, rs-
quorda no coronel Fcllppo^chmldt t. ¦ se-
Huii-, de pé, os Sr.-., miritros *lt Rstado,vice-presidente «l« Itepubín, vloe-preslden*tos do Scnndo ,• ila (.'iinr.i. presidente iloSupremo TrIIainnl, pretldjta ilo listado >\a
itio, cniiseihelro lloilrtgul Alves, prefeito,elide tie policia o ui.ilti lias patente* dasforcas anua,ta., congrcíítaa, piissoai cri*
das, <i.'.

t» Sc presidente disseenlíio, que se Ianroecilur ã leitura dn ."ôido, w qu« fuifeito pelo Sr, Br. llelloi-obo.
A ASSÍGXATllK

A leitura do accOrdo "iliou A< 17 liorai
e 10 minutos, I.oüo qrojlla terminou o Sr
presidente suhnietten nidur.s vias ú nssi*
gnalura. primeiro, do ?. Fellppo Scliinldt
e, depois, do Sr. Alfon» Camargo,

Os dous presidentes íslgnnrain o «ccôrdo
um tiiiilo cnmniovldosíQuundo o Sr. Af-
fonso Cnmargo firmou i sesunda via, umn
salva de palmas enchei o enlAo,

As iliuis vias são cum 3-signaiins, n se

Graves desordens
em Athenas

A censura nos Jornaes
LONDRES, 20 (Havas)- O correspoo*

dente da Agcticiu Jüculer cm Athenas
telvgrapha:

»<> ili.i de qtiarla*fe!ra correu aqui ex*
Ircnuimeiile íi^íbuI». Os reservistas pro-mineram desordens ent vários pontosda cidade, desacatando as autoridade» e

Foi ultimada a do da
Vlação

Proíegulii Loje na Câmara a votacüo dos
orçamentos,

A aassSo foi presidida pelo Sr. Vespucio dc
Abreu, secretariado pelos Srs. Mavignlcr e
Jufin 1'cruetta.

Ll.lu a iict;i. foi Approvada. I.ido o expe*
dieute, o Sr. Vespucio de Abreu convidou a
Ctunaia n Assistir; «« 17 horas, no palácio do
Cnltcte, ú ussii!niiiui'i do necordo de limites
ontre ui I-viauo» do 1'arnnA e d» .Santa Uatlm*
ii na.

li Sr. Annlbal dc Toledo tratou do «rn de
Multo Urosso. <i seu discurso foi entrecortado

apartes, sendo n sessão suapensa doido no
inoslrondo em summa que jú não respei* tumulto resultniite de umn hUowbcBo outro
... . ,.„ 1.,., .*i os j)|.># .Maurício df Lacerda »• MnvlKnict*.iuiii js lei». rassauilo.se m ordem do dia. |u:oJCKiilu*so

CSsaS UCSOrdeitS rcpeliram-SC Varias ve- na votação das enicuilns ao orcaniento durepeli
/es no correr do dia, apezar das ruas
serem patrulhadas por fortes destaca-
mejtlos alliados, aos quaes foi confiado o
encargo de manter a ordem de comnium
accordo com rs auloridades gregas. Es-
tas, porém, pouca actividade desenvol-
vem.

O chefe dc policia nomeado pelo «con-
frôle» francez communicnu â imprensa

Ruir, pelos Srs. t.-lian ísantos, Vespucio óe | i m, . a „«-*•- ,1» fluin..,Ahr.u, Antônio Azwcíi, llermlnln iio l-s- gCrmanopmia qut, a partir oe quini.i
pirito Santo. iindrl«ueiAlved, Nilo Peçonlia, j ícira semo os jornaes suhnicttidos a ceu
Carlos Miixlmllliuio, lexandrino dc Aicn»
car, Tavares ile l.yr.i Ciu-l.ino ile I'nrí.'i,
Pandlú Calojierns, fuza Dantas, Azevedo-
Sndiv, ns membros dfcasa militar, Br. Au-
relino Leal, etc, etc

A ACTA
O Sr. major Barlv-n Gonçalves, da eir.v

civil da presidência,apre lenta, então, uma
neta com ns ti mio; 0 accordo, especificai!-
do dia, hora e Io?n em íjiiü elle foi a
Blindo. 1'ii'main ess; acla, i-ni primeiro
i,'ar. o Sr. NVcncesbicBraz c u netfulr os Srs
Fclippe Schmidt, Afínso Camargo e nn mes
ma orcdni os que (i^iunnrani o accordo.

FALA O SI!. CARLOS MAXIMI
MANO

sura e suspensos Iodos aquelles que ala-
curem os ;i!liacio$.*>
O.s nlitados vão tomar a

oiínnsiva om loti.i a
íroniti da Macodonla
PARIS, 20 (A NOITE) — Segundo

sc informa nos círculos competentes, a
o"! situação em Afneins melhorou depois

«ii* ,í,n,i:,i.ií niior-r;,*ic i,iniiih« n».ln i*nn-1 Milidtides o nmorllsnçoes de empréstimos que! tías medidas enérgicas tomadas ptio con-, |1|(.. Ienllm1, ,t.it(, cssns a„(H.illC,-,(.S'. „fl0 ,,0.
tra-almiranle Du Pournet. |dendo, porem, taes prestações mensaes c\cr-

Os alliados dominam agora a situa-
I ção cm Athenas, lendo garantido com-
pleiamente a segurança dos exércitos do

Vlação, sendo rejeitadas ns dc ns. !< a 11
Foram approvada* viu neuuidu, além das

emendas du commissão, mnis ns seguintes:
-- Fica o govorno nutorlsado a fazer, deu-

tro du verba votada para a Ilepnrllção dc
Acua-, e Obras Publicas, no exercício vindouro,
o abastecimento de anua nos seguintes lugares:
Sepollhn, Ungenhelro Trindade, Santíssimo,

I llnngu', D. Clara, jjngcuhclro Neiva, Ulo das
Pedras o estradas do 1'orlolln e do Sapé, da
forma que Julgar mais conveniente.

... j.'ifa o inverno aulorlsado a despender
até a quantia dc UUiOOO'", pelos saldos que fo-
rem verificados nas verbas da listrada de For-
ro ("entrai do Brasil, com a ncqilisiçno da lis-
Irada dc ('erro do lin nanai.

--- K' o governo aulorlsado n organisar, com
o-, addidos technicos cnmmissõcs pnrn proec-
derem a estudos quo forem Julgados úteis c
necessnrins, sem nutras vantagens além das
que percebem como addidos,

— Os membros das sociedades mutuas, bc-
neficentes, auxiliadoras, etc, orgiinlsadus nas
repartições publicas c que tenham pcrsohall*
dade Jurídica! poderão consignar nas folha-,
de pagamento quantias que se refiram a meu

. bom m exhumação foi
reconhecido o cn-

daver
•-ii vista do apparèoimeuto do ex*fiuan1a

municipal de Nlctlierov, .lòfio Antunes de
Castro üulnmriJes, a polida flumlnouse veiol-
viu oshiimiii' o cadáver <lo sulcldn, inhiima-
do na sepultura n, 8,4119 do cemitério de Ms-
inliy, para rrcuiilieeer .1 sua idcnlldado. li ns
0 horas procedida ti excnvaçiio da cova. cnm
asslaleiicla dn Br. Hodolplm Coimbra,'íi" de*
legado auxiliar, testRiuunlias t Br. Ferreiro
de Figueiredo, medico legisla, foi retirado o
caixão inortiiarlo.

Aberta n urna, foi posto o cadáver sobre
uma mesa, o reconhecido como sendo do co-
ron.nl Antônio Nunes, que ilesiippnrecera desta
capital, por se ver processado em um caso út
papois ile casamento.

Affinnnrnm a identidade do suicida a sua
amnsln Lconillia dc Souza, o seu cx-emprega-
do Arlhur Vianna o n proprietária do predio
ondo residia, Avelino Mnrtjiui,

Também essisliu á csliumução o "cx-mor-
to" .lono Antunes ile Castro liuimuritcs.

-¦»«»*»

Terminada a ass natnra da acla fala em general Sarrail na Macedonia. Espera-se,
SfflZiX. iW^Sní^aíS loS?' Portanto, que de um momento para ou-

iro o general Sarrail ordene a
siva geral.

offen-
A I.IfJA »0 COMMERCIO PEMCI*

TA O l'Rf3IDEXTE BA ItEPCBI.ICA
A direeloria da'l.iga do Commercio. cor-1A Ifjll.a.erra ainda afíO-

respondendo no cogite da secretaria do pala- p.j co'meçâ a COnihaUil'
cio presidencial, empareceu boje a sulcmni* %
dade da assIgualiiH do uceordo Parniiii-Santn I NOVA YORK. 20 (A NOITE)—O rfe-
Catharina, A coiriássno, que sc compunha ilus ! _ - •„. ,>_l„„.....„ ,.i,„,-,. j,. /:,.,.„i/, Pv
Srs. comrnendndc A. lí. Ramalho Orligãn, , neral Kobenson, üiele rio (irjndc Ls-
Aiiiiinio Camacho Fi)bo, Antônio domes da tado Maior Britaiimco, falando com um
Cruz, Anlonio déS. Macedo e ilrocanlo dc jornalisla norte-americano, disse-lhe
Carvalho, fez entíga ao Sr. presidente ila fie- * - -
publica do offici seguinte:"Exmo. Sr. 

'-esideiile ila Itepublica. —
A Liga do Cumiiivin, cm obediência ít rc

I :i ii-der tia terça parle dos vencimentos do:
celonnrlos.

lista emenda foi destacada para o orçamen*
to dn Fazenda.

— Continuam em vigor os arls. 97 e 98 da
lei ii. 3.08», de 8 de janeiro do I9IU.

Não houve numero parn ser votada a pri-
mcira emenda no orçamento da Agricultura.

A sc uni terminou !i . 111 c meia li.nas.
•««•

icia de uma celebre
subscripção

Com uma parte do dmfiei-
ro do novo «Riachuelo»

vão ser comprados
aviões

Ouvimos que o Sr. almirante Alcxnndri-
no, na ini|)03sibildado dc levar por deante
a projoctada compra de nm "dreadnought",
quu seria o novo "Itiacliuelo", pretende lati-
car mão de cerca dc 300 contos, que existem
dn subscripção feita para aquelle fim, para
com lal importância adquirir íuais tres hy-
ilroaeroplauos "Curtiss" c. o mulcrial ne-
cessario á escola de aviação da llariaha.

«Precisamos de dous annos para po-
der começar a combater. Entrámos, por-

, tanto, oa primeira phase da guerra que,luçáo do seu copelhn administrativo, tomada ; paru ,,0.4 na verdaiie, somente agora
na sessno de Jogo corrente, tem a honra de £-,„«.„ p tífirlrf„ .,<ci„, ,-. :„„(:! m»r-aprescutac a \ . ix. as suas mais respeitosas 1 *-«""-sa' E, serulo assim, é inútil per-
c cnthusinslicas slicltnções pelo seu geslo nIIu
mente patriolici promovendo e conseguindo
o accordo entreis listados do Paraná c Sun-
Ia Catharina, reativo aos seus limites.

Convencidos e que interpretamos nâo fó o
sentir da Liga, nas também o de lodo o com-
merciò do liras., nos prevalecemos do ensejo
para reiterar n». Ex. os protestos da nos^a
mais elevada crespeitosa consiileração".

»-*^"—-——»-"*—¦*--——-————"-—tegaBHEB

jtlpaa vez perdeu a
perna...

*»
.uuora perdeu um braço

(íílTüinf Pio Viila, de uacionalidada besp.i-
lÚUiia, toa 25 annos, residente * i-ua Costa'ftU* a. t>, goarcU-caiicelJa da E, de F. Ceu-
Itttl do BcasU, oiüiudo vigiava u passagem dc
Iam traia euliurbano, na estação da Piedade, foi
|>Üb*do yelo mesma, ««ndo atirado a grande
ifu^meU. fio Vida, (iue ji <m outro desastre
ia'ieEd oxaa das pernas, «este perdeu urn
ts.V3. Dêpoi* da soecorrido pela Assistência' 

tetanwd» ma Santa Casa.
¦ » 'mmtm 

¦

-0 caso da Banque Fran-
çaise et Italienne

I Cl Sr. ministro da Fazenda, alteadeudo a
tw pedido de "joiormaçõet da Camai-a, dos
lieíiUtados, relutivamente ro relatório do «xa-¦ai*' feito ua Banque fránçois* et ltalieune, de-
*íu<m o seguinte:

I "Que o relatório já foi entfcijue ao i$abi-
B6t* en» 11 do corrente; que a designação do
jtlr. òfaosen Muller, que foi quem procedeu ao
|iauui, foi feita por aeto do 29 de julho dc
'1MÍ>, que este funecionario teve como auxl-
tUstr.a da *ua escolha os Srs. 1" escripturarjo'do TMsouro Decio Guimai-Ses, Dc. Hemètèrio
Borueau Jaaasen Muller e o Sr. Mnrcinio Mal-

lUi líuuio*.'; tju* o relatório será publicado loyo
depois d* decidido « assumpto adiuinislra-

0 Sr. John Gordon
e as areias mona-

ziticas
[ 0 Sr. ministro da Fazenda declarou ao seu
oliensi do F.xlerior, a propósito da reclama-

•ím do americano John Gordon a respeito da
Pmss àe terras e extracção de areias mouazi-
liai no Estado de S. Paulo, que. estando _«
HUtstio affecta no poder judiciário o Minis-
jtciiò da Fazenda nenhuma providencia pódc
lornar com referencia ao assumpto, salvo si
o interessado tem qualquer proposta a fa/.er,
ii» modo a pôr fim 110 litígio e nesse caso de-
'¦'ri upresental-a ao ministério que a exami-
liara e n íicceitui-4 ou não, conforme couvenha
*M interesse:) do Thesouro.

*•»•
llatiaya sob uma nuvem de

gafanhotos
ITATIAVA, 20 (A NOITE) — Passa, ha já"tons horas, por sobre esta localidade o em

direeção de osste para leste, uma grande au-
wm ile gafanhotos..1,1 ¦««•» 1- m~-~—

Assassinado com uma facada
i CAMPINAS", 20 (A. A.) — Hontem, ãs 20
;etims, foi assassinado eom uma facada o
Jímlalslrodor d-.i Chácara do P.iraizo, Sr.
''iiillieniie de Carvalho, t) assassino, Alexan-
•'riíiii Amaral, conseguiu evadir-se. A policiannriu inquérito .sobre o faeto, ouvindo boje
0 depoimento de diversas testemunhas.

¦ «<!*»«' -

Wara que as creanças se
divirtam

, " Sr, director de Instrucção recebeu hoje,
ias empresas dos theatros Recreio e Phenix in-
iressos para as "malinées" infantis de do-iningo,

Ys ingressos vão ser distribuídos pelos alu-"'"'js das .scKuintes escolas do !1° districto: ."¦"•'' .lj' 
"luiininaa; 

4' e 1* uuisculiuas • G* e 7'-mulas.

Vae reeorganisar-se o
do Leme

ri*"Iiro

*,s 2(1 lj2 horas, 11a avenida Mem de Sá nu-«tro ,(j( veuiicm-se os sócios do Tiro ilo Leme
¦5"2 tratar da organisação da companhia de
Iftw * f;"r'1 * •*P.rea*!n-'*C.8o do iristfuctor ini-

Queriam beber fiado
e acabaram matando

ovendeiro
O jutfamenio dos réos

110 Jury
A' liana d. Tribunal do Jury foram hoje

levado^ pan? julgamento, os réoa. Turibio
Bomfim e Joc CaiTnlho da Silva.

O prltncin dellcs, submcttido a primeiro
julgamento, foi condemimdo a 24 annos de
prisão celluar.

Hoje foi elle submeltido a segundo jury,
juntamente com seu cúmplice no bárbaro as-
sassinalo ib botequineiio José Barbosa Nu-
nes, estábcecido á rua Pinheiro Guimarães
numero Jí".

No din ""de maio do anuo passado, os dous
réos, cntraido no referido botequim', dispu-
zeram-se a beber. Turibio pediu a bebida ao
tnverneiro, mas a credito. Como este não 11 le
quizesse fár, Turibio cxalloii-se c, auxiliado
por José, lesfeshou vários tiros de. revólver
contra JJariosa Nunes, que veiu a fallecer em
consequenca dos ferimentos recebidos.

Feita a aceusacão pelo promòlor publico,
Dr. Ualdiiu de Siqueira, obteve a palavra um
dos advogidos de defesa que, pelo espaço de
algumas ínras, oecupou a tribuna.

A's 17 12 horas foi dada a palavra ao se-
gundo advogado, Sr. Carlos etc Azevedo, para
produzir 1 defesa de seu constituinte.

A' horn de encerrarmos nossa edição con-
linuavam ts debates no tribunal.

1 me»» ¦

Asessãosinha do Conselho
A sessão ilo Conselho Municipal foi rápida,

tendo sido approvada toda a matéria constan-
te da ordeir do dia, menos o projecto sobre
os desconto; dos operários municipaes, ndia-
do por haver recebido varias emendas.

¦ -alOt» ¦ —

Usufritctuario de nova
espécie

A justiça publica de Nictheroy está fls ,
voltas com um caso interessante e único nos
animes forenses, Trala-se nada mais nada
menos do seguinte: por um motivo qualquer
partiu, lia nnno';, para a liuropa, o Sr, .'loão I
Custodio Dias, que ali fnlleccu cm 1898, dei-;
sando como procurador e encarregado de re-1
ceber alugueis de 18 propriedades, o nego-
ciaute José Joaquim de SanfAnna. Conheci-
do agora o falleclmenlo do proprietário, o
Dr. Antônio de Pinho Júnior, por denuncia
offerecida pelo Dr. José Cortes Júnior, pro-
motor publico dn comarca, mandou arrolar
os immoveis e vae chamar SanCAniin n
prestação de contos.

¦ •*•+• —.—

A magistratura do Estado
do Rio

Uma declaração official
Do gabinete cio Sr, presidente do Eslado do

nio recebemos a seguinte coinniiinic.ição:"Não é exacto que o governo do listado co-
gite dc suppressão de comarcas, enlre outras
razões por não lhe caber conslltueionalincn-
le essa faculdade.

A todos os Srs. juizes que têm requisitado
forca para execução de suas sentenças, o go-
verno tem ai tendido, como é dc seu deve,-,
sem inquirir jiiinca dos motivos da requi-
sição.

A' magistratura fluminense entregou o go-
verno, lia pouco, a superintendência das elei-
ções em todos os municípios, ordenando ú
policia militar que só a cila obedecesse; c
impedindo assim 11 intervenção das nulori-
dades partidárias na escolha livre d:is muni-
cipnlldiicl.es.

Nunca desacatou magistrado algum, só Hies
lendo pedido até aqui moderação, conselho
c sobretudo residência nas respectivas co-
marcas, por isso que, não é regular que rcr.i-
dam na capital <!a Itepublica, coni grave d.i-
inuo dos interesses da justiça e 110 presti
do próprio poder judiciário,"'

j"unlar quando ella pôde terminar. O
que ü preciso é comlialer. Pois com-
bateremos, c combateremos lenacissima-
mente, até que a victoria seja nossa e
dos nossos alliados. Então a guerra es-
tara terminada e para sempre.)
A Allenutnha ftostilisüda

pela Noruega ?
LONDRES, 20 (Havas) — Telegra-

pliam de Anisterdaní:
«Segundo noticias recebidas de Ber-

lim, a.(Gazeta da Allemanlia do Nor-
te» insinua que o recente decreto do
governo da Noruega prohibindo a na-
vegação de submarinos belligeranies em
águas norueguezas \"isa exclusivamente
prejudicar a aeção da Allemanlia.

Accrescenla o mesmo órgão que o
governo allemão já deu instrucções ao
seu representante diplomático em Chris-
tiania para proíesíar energicamente con-
tra essa medida junto ao gabinete no-
rueguez.»
Um submarino allemão a pi-

que na costa norte-amed-
cana
NOVA YORiC, 20 (A NOITE) — Consta

aqui insistentemente quo os cruzadores in-
jjlezes que andam no largo du costa norte-
americana inetlerum a pique um submarino
allemão, a lésle do navio-ph&rol "Nantucket"

A entrega do palácio de Ve-
neza á Itália
IIOMA, 20 (A NOITE) — De accordo com

o decreto de confiscarão, o governo nustria-
co deve entregar ás autoridades italianas,
completamente vnsio, até !ll do corrente, o
i'íliicio de .Veneza, que sírvia de sWe i «m-
baixada austríaca junto do Vaticano.

Kssa entrega será feita por intermédio da
embaixada da Ilcspanha junto ao Quirinnl.

¦ *mt* r

Um contrabando
que gorou...

Teve hoje um epílogo interessante um
contrabando na Alfândega. Tres indivíduos
resolveram passear pela manhã pelo cáes
do porto. Dous dellcs, vestidos coin capa
de borracha, conversavam, cmquanto o ou-
Iro recebia de. um tripolanto do uni vapor
nacional um pequeno embrulho com briin,
lambem nacional.

A' policia aduaneira cheirou logo um
grande contrabando c o gunnla Santos Dias
fez os dous despirem a* capas e tomou o
embrulho do oulro.

Para não haver ntrapalliaeáo, o guarda
Santos Dias mandou os homens embora.

Chegando o "contrabando" á Alfândega o
ajudante Fernandes da Silva nianlcve a "ap-
prehensno"...

O caso, porém, esclareceu-se, e o Sr. iu-
spector mandou entregar as capas e o bruii
aos seus legítimos donos.
—, a mtm ». .... in

A moléstia incurável levou=o ao
desespero
—#-¦—

E qiaiz matar a mulher e
os falhos!

BELLO I-I.orilZÓNTB, 20 (A NOITE) —
Em Pitanguy, José Duarte Bahia, soffrendò
de uma moléstia incurável, desesperado, .ir-
mou-se de uma mnchadinlin investindo con-
Ira sua esposa, D. Hosa Lobato, ferindo-a
em varias partes ilo corpo, e também contra
ountro de seus filhos menores, tentando
uiat;il-os.

Em seguida José Duarte tintou suicidar-
se com 11 mesiiia arma.

José Duarte foi preso o D. Uosa c seus
filhos acham-se cm trataineclò em casa de
parentes seus.

A dispersão dos objéctòs
da nossa casa imperial

PI3tRdl>OI.)'S, 20 (A NOITE) - O arcíil-
ledo Desidcrin Slrnuss, na exposição perma-
Jiehló dc objectos tlc arte que abriu nesta ei-
dade, expoz, iiléni de grande numero de
cr.vstaes e porcellnniis que pertenceram ao

i nosso palácio imperial, um caríssimo eiíma-
feu circnmdndo dc pérolas, antiga jóia d.i

1 imperatriz I). Thercsn Clirislina.
¦ «¦>¦> < ¦ ¦¦  .

Contra a vadiaçao official
Uma emenda contra

ferias forenses
as

Ao projecto que restringe o numero de dias
feriados, na C.amura, o Sr. Pires de Carvalho
apresentou esta emenda:"Klcnm abolidas ns ferias forenses; no en-
tretanlo, os magistrados, membros do niiiiistc-
rio publico e serventuários da justiça federal,
como os da local do Districto federal c do Ter-
ritorio do Acre, poderão gosar Cn) dius de fé-
rias, antiualmeiile, sem prejuízo do serviço
publico, a juizo dos presidentes do Supremo
Tribunal 1'edcrãl, Còrle de Appcllação e Tri-
biinul de Justiça, e procuradores geraes da !le-
publica • do Districto Federal, respectiva-
mente"..

I •mmmv ¦

Ouro Preto ás
escuras ¦

A municipalidade nega
que a cidade fique ás

escaras
ítccèbcnios de Ouro Preto, datado de hoje,

o seguinte tclégrnmma:l'A netual administração municipal, dentro
das disposições orçamentarias, tem, até a
presente data, pago todas as suas dividas ra-
ferentes ao corrente exercício, excepluando
apenas a contrahiila com a Companhia Luz
lilectrica, referente aos mezes de. agosto c se-
lembro, dispondo, alias, para isso, de recur-
sos sufficienles que ainda não entraram para
os cofres municipaes. A cidade continua il-
hmiinad.i, não tendo ficado, graças á energia
e ao dedicado zelo do Dr. Octavio Vieira
Ilritto, agente do executivo, ás escuras a ve-
llia "urbs". E' iücsacla a animosidade da
população contra a administração municipal,
A propósito, a eililidndc reunida cm sessão
extraordinária votou .1 seguinte moção: "A
Gamara Municipal hypolhcca inteiro apoio e
solidariedade ao seu presidente o. agenle e.xe-
cutivo, pela corrccla àttitude assumida cm
face da Companhia Luz lilectrica". — Sau-
dações e aftenções."

.¦ **m> <

A Cooperativa Militar
roubada

A Inspcctoria de. Segurança está em diligcn-
cias para apurar o roubo soffrido pela Coope-
rativa Militar, ra avenida Hio Branco, ava-
liado cm cerca de 800$, de roupas brancas.

O major Bandeira de Mello, inspector ge-
rui ile Segurança, pelos liados colhidos nas
pcsquizns até agora cffcctuadas, julga tratar-
se de uma quadrilha de "pivetes",de pequenos
ladrões, dos quaes a policia já está aa pinta.

¦ ««»— 

Assembléa Fluminense
Com a presença de Ü7 Srs. deputados, ría-

llsou-Se hoje a sessão da Assembléa Fluml-
uciir.c. lendo sido os trabalhos presididos pe-
lo Sr. João Guimarães,

Approvada a neta, falaram relativamente í
solm-tasa dc café os Srs, iütoy de Andrade
e Huarque. dc Nazarclh.

foi a imprimir o parecer das respectivas
coinmissõcs, opinando pelu indeferimento no
requerimento ilo Dr. Vnseò Ilabainna de
Oliveira, juiz municipal dc S. Sebastião do
Alio, pedindo pagamento da quantia de
2:062?(i.">2, relativa a vchcimenlus que deixou
de perceber como juiz cm disponibilidade.

Na ordem do dia foram approvados divrr-
.sos projectós. tendo dado discussão demorada
o referente á extineção de formigas.
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Em Minas são presos vários
criminosos de morte

BELLO HORIZONTE, 20 (A NOITE) —Foi
preso na villa de Aymorcs o facinora Atha-
nngenes Freitas, sentenciado fugido da ca-
deia de Mnnbuassu', onde cumpria a pena de
!!0 annos á qual fora Condemnado pelo jurydaquella mesma cidade!

BELLO HORIZONTE, ".'0 
(A NOITE-Fo-

ram presos, com auxilio das autoridades mi-
beiras de. Paraizopolis, Francisco Teixeira e
Pedro Silva, que commottcrnm 11 in assassina-
lo em São Cento dc Sapucahv, no Kstado de
S. Paulo.

Criado ladrão e
assassino

CUSTODIA, Minas, 20 (A NOITE) — No
visinho municipio de \I"ilJ.t Bella foi hon-
tem roubado c assassinado barbaramente,
com um tiro no crauco, Manoel Pereira Ja-
cobina, dc !I4 annos; fazendeiro c iiropricta-
rio cm S. Francisco, deste município;

O assassino, que foi o criado de Manoel
Jacobina, conta '2'2 annos de edade e chama-
sc José Grande, vulgo "José Cecília" e ''Mor-
maço". O criminoso evadiu-se cm seguida á
perpelraçâo de tamanha barbaridade.

Míinoêj Pereira Jacobina pertencia a uma
das maiores famílias de S. Francisco,

A reforma eleitoral movi*
menta a "cidadella ex*
trema da Republica''

A sessão do Senado, "n c'i!iulelln extrems«Ia Itcpiibllcn", scguuilo o Sr, Iriuvu ,\|j-elittdo, fui um pouco iigitaili pulo projee; 1da reformo eleitoral, que flijurou nn ordemdo dia, A' hora ruglmenlaj o Sr. 1'rbanoSantos assumiu u presidência. Approvndu anela dn goosSo anterior, pa?»ou-.se ao expe.dieute, que careceu de Iwportnneln. (1 Sc.-I rbano Sanios convidou, om pomo «lo prc.sidente dn Republica, os senadores par» «'um.
parecerem no palnum do Cultelo o nlirllliun*liireiii n ¦oleiiinidndo de que t, eheto duNnguo iiuer corenr a assignatura du necnrd'*enlro o Paraná u Santa Culhnrliin. dirimiu*do 11 questão dc limites.

Durante n hora du expediente falou o SrSoares dos Soutos, defendendo 03 funecio-niirios tia Alfândega du Porto Alegre.
ü Sr. Elli.i podo o palavra 0 diz foliarcom a cabal explicação do seu collega. Nãi*nccusotii apenas ostranhou, porque nlraves-sanios um periodo em que o roubo e o In-trociiiio Imperam. O Sr. lillls* depois do

protligrai' os crimes impunes quo ja lémsido praticados, termina dizendo que o seucollega do Rio Grande do Sul lel-o-A a seuIndo numa cnmpauha a favo; da Airandícado Porto Alegre, contra a.s ambições d*Companhia do Porto,
Passando-se it o.-deiu do dis, como nãoHouvesse numero pnra votações, 0 Sr. Cr-'nano aiinuucln a segundo discussão dos or«tigos omendados da proposição da Cumui.i.regulando o processo eleitoral.
Rompe os debates o Sp. Mendes do AI.incida, que censura o parecer dn comnils.sao mixta sobro uma emenda npresrnt.iila-

pela sua bancada, mandando dividir o Rn",sil om tantos districtòs quantos fossem o»seus representantes. 0 relator rejeitou «:>i.emenda, nilo dando nenhuma razão.
0 Sr. Uiicno do Paiva pede a palavra <•responde uo senado-.- maranhense, bcséuról-ve umn série de considerações oobre o no.: ">

processo eleitoral a os processos u^ado*
para burlal-o. li, depois dc uma descripçãi»
dc tudo quanto se tem passado e temos pre-senciado, S. Es, «lia :— lí' por isso que noi ollrjiu a pediado sermos representantes da tudu, mc.no* do
povo brasileiro.

Traia dos processos eleltoroes, desilo an-les da lei Saraiva. Affirm.i que sempre foirespeitada 11 magistratura e tacínüdo- o*direitos das minorias.
O Sr. Bueno dá ns explicações necessáriasno Sr. Mendes •»*.• AJmelda e, na suu peru-,ração, o orador descreve com felicidade o

grande esforço que se fuz pola nossa reg»-
ncração, e incito os srus jiaivs a acomon-
nhnl-o para demonstrar que "aouí no Sc-nado o volo scri ii\re a o suffiaíio m-speilndo".

E*. enlúo. encerrada * discutsio • sus-
pensa a sessão.

A venâa do Lloyd
¦—

As negociações do coniman-
dante Pacheco

Informações positivas garüiitem-iioj quso commandante Pacheco não recebeu ne-
nhuma autorisação pura receber propostasde venda do Lloyd Brasileiro.
.0 aeto do commandante Pacheco é cou-siderado uo Lloyd como um cicesso de au-

tovidade.

COMMUNICAOOS

Roupas

A loteria de Sete Lagoas

Foi íipiirehend.do o material
da extracçSo

BELLO IlOHIZONri", '20 (A NOITE) —
O delegado auxiliar Dr. Vieira Braga foi
a Sele Lagoas, onde apprehcndeu todo o
material da cxtracçno da 1.'teria daquella

i localidade. — - -

O desastre de Pai
meiras

Novo Inquérito
A administração da Central do Brasil mau-

dou que- fosse feito um novo inquérito sobre
o desastre de Palmeiras, qne destruiu a esta-
ção do Mario Bello o oceasionou a morte de
dous infelizes guarda-freios. O inquérito
apresentado parece não esclarecer bem as
causas que determinaram o accidente, de mo-
do que. ha certa duvida na responsabilidade
de cada um do.s empregados apontados como
culpados, Além disso vae ser agora averigua-
do si o.s freios estavam ou não fiinceionando,
pois nesse estado não seria possível o trem
correr serra abaixo, Está mais ou menos ave-
riguado que os macbinislas, ao subir a ser-
ra, lem o habito de isolar os freios, porque
allegam elles offerecer grande resistência ás
locomotivas o trem com os freios funecio-
naudo,

E* pnra apurar esses factos que precisam
ficar esclarecidos que a directoria mandou
proceder a novo inquérito.

. 1 »—t- ——___.

Os roubos na estação de Ara-
guaiy.daE.F. de Goyaz

GOYANDIRA, 20 (A NOITE) — Manoelino
Pinheiro foi roubado hontem', na estação dc.
Araguary, da Estrada de Perro de Goyaz,
em duas malas contendo objectos cm ouro
e brilhantes e 120^ em dinheiro. O roubo
foi calculado cm iiOlI.-J. Não ó o primeiro
que ali se pratica. Acredita-se sejam auto-
res dp taes roubos os guardas da estação.

O PROCESSO DOS LADRÕES B
SEUS CÚMPLICES

GOYANDIRA, 20 (A NOITE.) — Estão sen-
do processados os ladrões da Entrada de
Perro de Goyaz, cm Araguiiry, sendo elles :
dous guardas de serviço ii noite, uin es-
guarda e um turco, que é aceusado de ser
o comprador das mercadorias roubadas.

Além dos roubos praticados nos últimos
dias, foram npprehondidas outras mercado-
rias, 110 valor de 3:000$, e que eram de
propriedade da Estrala c particulares.

O Dr. Trancoso, aítual cirtfe do trafego,
logo que teve aviso do roubo, prendeu os
ladrões, dando outras providencias oppor-
tunas.

Dizem existir cartas daqui aos ladrões,
com offer.tas de compra das mercadorias
roubadas Hu quem adeante agirem o*; la-
drões de accordo com commcrciantos do In-
tcrlór do Eslado.

Está aberto inquérito paia apurar todas
as responsabilidades em semelhantes vou-
bos, que vinham sendo praticados, dt> alguns
nnnos a esta parte

elegantes

para homem:
¦NO -
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Casa Cintra-
Branco n. 10'8i — Teleplione. 5Ô73 Centrid.

B. NOVA
lí CU.
Aveiiid»

Rio

BAZAR FRANCEZ
Reabertura amanhã ás 10 horas jiara alegri» ti*

Petksda
17, Rua Carioca, 17,

LEÃO DA AMERICA
ALFAIATARIA

Ternos de casimira a 45ÍP, 50$ e éo^ooo
Trabalho esmerado. Aviamentos supe-

riores.

O preço da illuminação da
ilha do Governador

Tivemos, á tarde, melhores esclarecimentos
sobre o serviço de illuminação da ilha do Go-
veruador. O preço da luz publica será um
pouco mais curo — talvez metade do que se
gasta acíualmente — sendo empregadas na il-
luminação da ilha 21)0 lâmpadas. O preço da
luz liara o consumo puriivulaf §t.á o mesmo

ii «obrado nesta capital. - -

Licenciado por um anno
O Sr. ministro do Interior, de accordo com

o decreto legislativo, concedeu um nnno de li-
cença, com o respectivo ordenado, em proro-
gação, ao Dr. Albano do Prado Pimcntel Prau-
co, medico ajudante da Inspcctoria de Saúde
do porto de Aracaju', Sergipe.

1 «*<W» 1

Nomeações e exonerações
na Justiça

O Sr. ministro do Interior nomeou: Ilenri-
que Frederico Meyer para o logar de eserevcn-
to juramentado do 2° offieio de contador do
Districto Federal, o o escrevente juramentado
Anuindo Gomes Guia para servir interina-
mente o logar de official de Protestos dc Le-
trás do Districto Federal, durante o impedi-
mento do effeclivo bacharel Aristides Aimi-
nio Guaraná, que se acha licenciado.

O Sr. ministro do Interior exonerou:
Manoel Gomes Novo c Carlos Thibaut dos

logarcs dc ajudantes do procurador da Repu-
blica nos municípios tlc Hio Novo e Süo .loso
do Calçado, uo Espirito Santo, e, a pedido, João
Monte Claro do de Vieira do Piqucle/cm São
Paulo..  — ¦'•'- - -----

Rua Marechal Floria no
Peixoto n. 64.

Í BOM SEMPRE
Ver a exposiçào dos bellos
moveis Le Mobilier á RUA
CHILE N. 31, tapetes e estei
ras impermeáveis, preçosúnicos e condições facili-
mas de pagamento.

Qottas Virtuosas desEor£eato
Curam hemorrhoides, males do utero,
ovarios, urinas e a própria cystite. i

Os mobiliários de nosso
fabrico podem ser imitados
mas nunca egualados. ==

Leandro Martins & C,
OUKtVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95.
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Planta geral do Contestado, A zona raiada representa a parte i/ne ficou
com o Paraná

Accordo assignado entre os Estados do
, Paraná c Santa Catharina para solu-

{ ção da questão de limites
/(Rio de Janeiro, 20 cie outubro de 1916

Os Estados de Santa Catharina e Pa-
jfaná, representado este pelo seu presiden-
te Dr. Affonso Alves Camargo e aqucl-
le pelo sen governador, Coronel Felippe'Schmidt, inspirados no amor á paz da
[Republica c na harmonia, confiança c
amisaclc que os devem unir, como mem-
tres que- são da mesma Pátria, acudindo
ao appello que lhes dirigi** o Senhor
Presidente da Republica, Ur. Wencesláo
Bra/ Pereira Oomes, no sentido dc pô-
rem termo, por meio dc um accordo, ;í
questão Oe limites em que lia longos
annos estão empenhados e que ora pen-
de de decisão do Supremo Tribunal Fe-
ilcral, e tendo ern consideração o dis-¦posto nos artigos -I" c "34, numero 10
da Constituição Federal, convencionaram
o seguinte:

— Os limites entre' os dous Estados
passam de agora em dejante a ser os que
vão em seguida indicaidos:

No littoral: entre o "Oceano Atlântico
e o Rio Negro a linha divisória que
tem sido reconhecida pelos dous Esta-
idos desde 1771.

No interior: o Rio Negro desde suas
cabeceiras até sua fote no Rio Iguassu'
e por este até á poíiíe da Estrada de
Ferro São P'iulo-Rio> Grande; pelos ei-
xos desta ponte e da- mesma Estrada de
Ferro até sua intercepção com o eixo
da estrada de rodagem que actual-
mente liga a cidade de Porto União
da Vicioria á cidade cie Palmas; pelo•eixo da referida esfriada de rodagem até
seu encontro com o Rio Jangada; por
este acima até suas cabeceiras c dahi
em linha recta na dicecção do meridiano
até sua intercepção com a linha divisória
das águas dos Rios Iguassu' e Uni-
guay e por esta linha divisória das di-
tas águas na direcção geral de Oeste,
até encontrar a linha que liga as ca-
beceiras dos Rios Santo Antônio e Pc-
piriguassu' na fronteira Argentina.

II — O Presidente do Paraná e o
Governador de Sanfa Catharina. convo-
carão para o mez de Novembro próximo
vindouro as respectivas Assembléas Le-
gislativasj, as quaes se manifestarão so-
bre este accordo depois de resolverem a
respeito da regularidade do processo nei-
le seguido.

III — Em Fevereiro de 1917 a As-
sembléa do Paraná, e a de Santa Ca-
tharina, de novo convocada extraordina-
riamentre, ernittirão pela segunda vez o
seu voto sobre o mesmo accordo.

IV, — 'Approvado assim em duas ses-
soes annuas suecessivas pelas Assem-
bléas Legislativas dos dous Estados, será
o aocordo immediatanicnte submettido
«o conhecimento do Congresso Nacional,
ê,1 trinta "cfiãs~depois 'dè publicada a lei
que o approvar, o Esjtado de Santa Ca-
tharina, por effeito da mesma lei, entra-

irá na posse e jurisdicção da zona que,dentro do território que ora lhe ere-
conhecido, se acha actualmente na pos-se e jurisdicção do Paraná.

V— Os dous Estados obrigam-se a
não promover assim no curso deste ac-
çordo como mesmo depois da sua ap-
provação pelo Congresso Nacional e de
ser o Estado de banta Catharina em-

:possado do território que ora lhe é re-
conhecido o andamento da execução da
sentença já proferida na alludida quês-
tão de limites e dos embargos que lhe
foram oppostos. Si a qualquer tempo ai-
guma decisão judiciaria vier alterar a
linha de limites ora ajustada, os dous
Estados declaram, desistir de todo be-
neficio que dahi lhes possa advir e se
compromettem a manter e respeitar in-
tegralmente a dita linha de limites.

VI — Publicada a lei de approvação
do Congresso Nacional, proceder-se-á á
demarcação dps limites convencionados,
onde. de accordo com os dous Estados
ella se fizer necessária. A demarcação se-

;rá iniciada dentro de noventa dias e le-
vada a effeito por Delegados do Go-

Iverno Federal com a assistência de um
representante de cada Estatfo.

Vil — Si até quinze de Dezembro
deste anno a Assembléa Legislativa de
qualquer dos dous Estados não áppro-
var pela primeira vez o accordo, ficará

,'ejta sem effeito. O mesmo acontecerá
; si até trinta e um de Março de 1917 não
. fôr elle approvado segunda vez pelas
meímas Assembléas, ou si até o dia
3 de Setembro do mesmo anno de 1917
não o approvar o Congresso Nacional.

VIII — A renda arrecadada pelas re-
partições fiscaes paranaenses no refe-
rido território, até o dia anterior ao ini-
cio da jurisdicção do Estado de Santa
Catharina, pertencerá ao Estado do Pa-
raná.

IX — Serão respeitados e mantidos
pelo Estado de Santa Catharina todos
os direitos privados, creados até hoje,
no território que passa á sua jurisdicção,
por actos regulares legislativos ou exe-
cutivos do Estado do Paraná.

As causas pendentes no momento em
.que se inicia a jurisdicção do Estado dc,

Santa Catharina no território que lhe
é reconhecido c oriundo deste território,
continuarão sujeitas aos tribunaes cotnpc-
tentes do Eslado do Paraná, de con-
formidade com a sua legislação.

Para a firme/a do que, o governador
do Estado de Santa Catharina, Coronel
Felippe Schmidt, c o Presidente do Esla-
d.o do Paraná, Dr. Affonso Alves Ca-
niargo, asstgnam o presente accordo cm
duplicata e ua presença do Sr. Presidente
da Republica, Dr. wencesláo Braz Pe-
reira Gomes, e dos senhores abaixo assi-
griados, aos vinte dc Outubro de mil
novecentos c dezeseis, nesle Palácio da
Presidência da Republica, na cidade do
Rio dc Janeiro.

FALAM O SK. VICE-PRESIDENTE
DA REPUIJLICA E O SH. VICE-PKE-
SIDE.NTE 1J.Y CÂMARA

O discurso que, em iiome dó Senado, foi
pronunciado pelu Sr, Urbano Santos cra vi-
brante, enaltecendo cm lermos elevados a
acção dos tres presidentes. Não nos é possí-
vol, infelizmente, transcrcvcl-o.

A seguir falou o Sr. Vespucio ile Abreu,
lambem se congratulando com a nação pelo
accordo que acabava dc ser assignado,

O DISCURSO DO SR. SCHMIDT
Terminado o discurso ilo vico-prcsidcntc da

Câmara o Sr. Felippe Schmidt pronunciou o
seguinte discurso:"Sr. Presidente da Republica.

Sr. Presidente do Paraná.
Meus Senhores.
Não quero c não devo oeeultai- :i minha sa-

lisfiição de brasileiro dcánlc do grande ncon-
tcclmento agora realisado e que bem merece
nssigiialiir-.se com a pedra branca ilos romã-
nos, como uma alia conquista cm bem da uni-
dade e da força da Republica.

Jamais, meus senhoces, prcóecupnçõcs sub-
alternas dc estreitos sentimentos rcgionnlis-
tas conturbaram o meu espirito, desviando-o
do uinor pela Pátria iminensii que os nossos
maiores nos legaram e que eu aprendi ii que-
rer como homem c .i servir como soldado'.

Dahi o meu empenho em ver solucionada,
dentro das normas da equidade e do respeito
á Justiça soberana, a velha pendência ile li-
miles entre ó meu listado e o do Paraná, —
duas das mais futurosas circum.scripc.Ccs do
lírasil, pelas suas condições esçepcionacs de
riquezas que estão a pedir tnrabaího e paz paru
a obra fecunda dc sua expansão'' econômica e
civllisadora,

O Contestado vem sendo o campo de disputa
fratricidii c de choques violentos, o sorve-
douro não só de energias c cuidados, como de
vidas e dinheiro.

Kra a nuvem permanente em nossos liori-
ZOlitcs, na ameaça de tempestades assustadoras.

Confesso que,. defensor intransigente dos
direitos'da ininlia terra, sem ter dcsfnllcci-
mentos pela victoria dc sua causa, muitas ve-
zes a minha alma de brasileiro sentiu a an-
guslia de uma situação irritante e tremeu
pela sorte da pátria unida, trazendo no seio
o gcrmcii de desnggrogaçõcs criminosas.

Exulto, meus senhores, neste momento,

porque novo» ilentlnoii tm nl-rem demito de
liou, ¦•ai-aii,i>,iiM'i e vullinrliieiise-i, e nuvUi
rumos mi Impõem a noMn tnijccturlii,

Temos u moinia tradiçAo, n iiieima hM.i-
rl.i e a iiii-.iiiit roça (|iu< tiu cnlilen nu iliieiun
du uie-tmu clima, A mu»» na lu roxa ,'• n mos-
mu; mui us iiiuiinni us iiouüiis aspirações,
nn iiosMis pulxnguns e as iinasns rlqiioxni.
Por quu .•.ermos Inimigos m sumos iniiàos'.'

Illiistre Sr, presidente dn P.iriinA: volva-
mos Ai noÃai Icrrus como ilmii evnngeUiit*
dores d.i pn/, il.i ciinciirdiii c do umor entre
os brasileiros que (llriglmus. I.' u uiUnãu que
nos impõe u presente e que o íiiliirn np-
plnodlrú.

Vi) Ií. iii V, V.K., ii queiu rondo n Imiiicna-
gem ilu minha admiração e ila lulnliu 0ítl>
ma, que, mesma nos cláusulas dn nccnrdo que
acabamos de limiar, lllllllli HUlmUlo lllgu des-
sc passado uiiinrga quo nos separou, que te»
ollinrmo-nos, uns noa oulros, mi longo dns
fossas divisas niilurncs, com (lekcoiiriniiçii,
•como si fossemos dous povos cxtraulios quoaguardassem, dc arma cm punho, a hora dn
peleja.

Pecamos perdão ã nação o ao Drasll Inte*
HVo por esse pnssiido u por essn nltlluilo o
sejamos dignos da soleiniildndo desle iiiomcn-
lo histórico u da pniriii comiiiiiin dc todos
os brasileiros,

Sr, Dr. WcnccslAo Itrn**:
A ningiiltudo dn conquista alcançada por V.

Ex. com u sua mediação patriótico, tiitollt-
gCIlle o leiinz jiintit nos governos dos dous
Estados só poderá ser devidamente aprecia-
du por quem conheça d« perto a vida inli-
mu de Santa Cnlliarlim c do PnranA c os .so-
bresaltos constiintcs dc uniu pojnilnçâo de
milliiircs de brasileiros,

V. Ex. pode desvnncccr-so do ter prestadono jkiíz um serviço dc Ini ordem que eu nem
sei si. cm sua vlctorlosn vida pubilen. \'. Iix*.
podcrln encontrar melhor opporlunlilnde pn-rn pôr cm relevo, tão alto e lão brilhante, o
seu nome, n sua ueção c o seu patriotismo,"
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— • ¦
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Dr. Caetano da Silva
Moléstias do pulnüo. K. Uruguayana 35

Das 3 ua 4.

José Augusto de Souza
(00* DIA)

A viuva 1'ur.i Argucllei de Souza
convida us pessoas do suu nmixndo c
parentes, para usslstlrcin á iliinsn que
jior alma de seu saudoso marido mau-
dn rosar amanhã, snbbndo, 'M do
corrente, ns U horns, nu egrejn do São

I rnnelsco dc Pnuln.

«Os te praticantes £.
áo f oEoeÉOí)...

— seria o titulo de nina
interessante novella

Não ha muito tempo a Companhia dc Nave-
gnção Costeira, necessitando dc pilotos pnraos seus navios, foi buscnl-os na turma de prn.tiiiintcs que iipt-cndernm c prcslnm os seus
serviços no Lloyd Urnsilciro.

lista cscollui üvu motivo n criticas aos Io-vens aprendizes, criticas que se fizeram pclnImprensa e nas roda* marítimas, Offcndcrnm-
se com isso os praticantes c esperavam uma
oceasião azada paru destruir o mão effeito dei-
xado pela critica.

lista oceasião chegou hoje.
O paquete "Vcnceslno Braz", do I.Iovd, hoje

chegado, linha a seu bordo uma turma dc 50
praticantes de pilotos, Iodos jovens e já dc-
cididos homens do mar. A's primeiras horas
do dia, o cominnndnute do "Wencesláo Braz",
como de costume, foi passar revista á gunriji-
ção e, chegando demite dn turma de pratlcnn-les, notou que esta havia minguado. O com-
miinilniitfc, espantado, indagou dos presentessobre o paradeiro dos seus eollegas, E elles,
num sorriso de victoria e de ironia, responde-
ram que não sabiam. Indignou-se o comninn-
danto, c á vista do seu aborrecimento, uni dos
praticantes adcanlou-sc e entregou-lhe uma
mensagem. O commandnntc tomou o papel.
Ura de facto uma mensagem, uma longa meu-
sngem.

Nesse documento assignado por dez praticou-
les dc piloto, era levado ao conhecimento do
commnndnnto que elles praticantes, em vista
da critica que se havia feito quando alguns dos
seus eollegas foram escolhidos pilotos da Cos-
teirn, o em virtude do pouco credito que deram
nos seus conhecimentos náuticos o dn sua pra-lien como pilotos, resolviam dar uma prova
publica e pratica das suas qualidades dc ho-
meus do mar.

De facto, estes dez praticantes dc piloto,
quando o cominnndnnle lia a sua mensagem,
já navegavam mar alio, num simples barco de
bordo, que haviam arriado, levando com sigo
além de maiitiinenlo.s pnra muitos dias, veiu-
me, bússola e agulha,

O comniandante do "Wencesláo llraz" ]e-
vou a noticia do facto ao conhecimento da di-
rectoria do Lloyd, o esta providenciou, mau-
dando cm busca dos fugitivos o rebocador"Snbino" Barroso'*; qiíe os encontrou,' cerca
das 12 horas, uns immcdlnçõcs da ilha dc Ma-
rambaia,

O.s dez jovens vieram presos á ordem do
commandniitc.
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Os seis esercicEos coi rn
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Domingos Pereira Gomes
I.eonie I'errcl Gomes, filhos, nora e

mais pnrentes pnrllcipnm o fiillccl-
inento de seu esposo, pae, sogro o avó,
saindo o feretro nniiiiilifi, As 1- hora»!
da run das 1'nlnielras n. 07, pnrn o
cemitério de São .loão Daptlslll.

As coroas no esmite-
rio do Caju

Desapps.p.ese.-^.n as do
taanraM.o úo coronel

BarceBüos
A familia do fallccido coronel .loão Kvnn-

gelista Itnreellos, depois das missas por sua
uliiiii, hoje rosadas, foi no cemitério dc São
Francisco Xavier visitar u sua sepultura. Lá
chegando tods os presentes notaram a falta
sobre o limito do coronel Bnrecllos dc varias
c custosas coroas, ali depositadas no dia do
seu enterro. Contra isso reclamaram do ml-
miiiistrador daquclla liccropolc c II explica
ção que obtiveram foi de que as coroas só ser-
viam liara a cerimonia do cntcrramcilto.

Esse faeto nos foi commuiiicndo pelo Sr
Januário líamos, membro da familia do co-
roncl Bnrecllos, que foi quem mesmo se cn
tendeu ii respeito com o administrador do co-
mllcrlo dc São Francisco Xavier, cuja expll-
cação no caso positivninciile uno eslá certa
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Nomeação para o Tribunal
de Contas

O Sr. ministro da Fazenda nomeou o
4" escripturario ilo Tribunal de Contas Hcn
riquo Esteves para o Jogar de_3* da mesma
repartição.

. .*•«.,r
Finíssimo licor.

•mem-
O instruetor ao Fluminense

F. B. C.
Por neto de boje oo gcncal ministro da

Guerra foi nomeado iiistru<;'or militar dos
sócios do Fluminense F. B. Club o Io te
nenlu Alcebiades D r.i cou Barreto.

Dr. Edga v A bra ». (es '1]~£3eda
Hua S. José lüü, ás 2pelo Pneumolhorax

horas.
-*»•**«

A indusiria dos charutos
, O Sr. Antônio Gonçalves Rosa, proprietário
da Fabrica de Charutos Lealdade, á rua Se
nador Dantas, acaba dc lançai' no consumo
uma iiovu marca ile charutos — .Marechal .lof-
fre — cuja cxccllcnclá podemos attcstnr, por-
que já os filmámos. E' um produeto destina
do a grande procura.
—— ¦ ¦**?*** i

CRUZ YEBMELIIA FRANCEZA — O sorteio da tombola
oegnnisoila cm tüvoi dn Croix ltouge Krançnise realisnr-
se-ú a 21 du corroído. Us nlliinos billicfcs iieliuni-se á

venda nn Johllicríu Isiiíoro Mnrx
Kiíi, Ouvidor

<*aoe»»

Wm sissas-sâüo qm s®

BELLO HORIZONTE, !>0 (A NOITE) — O
criminoso Francisco Knlduiiio, que nssnssi
nou, lín dias, no kilomc.lro 7-1 da Rede Sul-Mi
neira, o rondante José Braz, apresentou-se ás
autoridades da Tres Corações, cntrcgnlido-sc á
prisão.

•«•Sm»
—'CMÍOSOTADO -
llroiicliites, llouijui-
ilãu, Astlunn, o tu-
bcrculüsc pulmonar,

Do ernesto sotjza PrimeirodcMarçoII

Os voluntários paulistas cm linha desenvolvida na gare da Central
A's 10 e 10, cm vez de 7 e meia, conforme

estava determinado, por um atraso no trem,
chegaram hoje os voluntários paulistas, per-
tencenles, portanto, á ti" região militar, que
vêm completar nesta capital u instrucção mi-
litar.

Os voluntários paulistas embarcaram liou-
tem cm trem especial, na "gare" dn Luz, em
São Paulo, sendo alvo de uma brilhante ma-
infestação, a que se associou o próprio presi--
dente de São l'aülo.

Desde cedo que a Central do Brasil estava
cheia de pessoas, inclusive voluntários daqui
cm granih; numero.

A's 7 e 15 chegou o general Caclano de Fa-
ria, acompanhado do coronel Nclvn, chefe do
seu gnbiiicte, do capitão Affonsccn e tenente
Finncisco Faria. S. Ex., sabido o atraso do
trem, retirou-se para voltar mais tarde.

O cominanilante da 5a região, general Ga-
bino Bcsouro, fe/.-se representar pelo capitão
.Moraes, assistente, e pelo seu ajudante dc ov-
deus. Compareceram ainda no desembarque
os deputados paulistas Srs. Carlos Garcia e
César Vergueiro,

Os voluntários, cm numero de '500, for-
mando tres companhias, sob o conluiando dos
tenentes Octavio Delmont, Tito Borba Moura
e Antônio de Paiva Sampaio, logo que o com-
bòio, formado de seis carros, sendo metade
de 1* e metade de •2" classes, chegou á estação,
desembarcaram, alinhando-se em coluinna des-
envolvida, nu extensão da "gare", onde o
ministro os passou em revista.

Todos fardados, os moços voluntários apre-1 les manobr

sentavam cxeellenle aspecto, deixando a me-
lhor impressão no general Faria e' demais
pessoas presentes, pela animação que traiispa-
rocia de suas pliysionomias, pela robustez
physica c pela estatura.

Não parecia mesmo terem feito viagem tão
longa e á noite. A um dellcs talámos rápida-
mente, indultando da viagem e das manifes-
tações cm São Pnulo.

— A viagem, não obstante o pequeno atraso,
correu optimameute. Nada nos faltou, nem
mesma ns accommodaçõcs, pois nós nos arran-
jámos perfeitamente, como soldados que jásomos. Tínhamos, é verdade, a anciã de ehe-
gar, mus isso pelo prazer dn novidade e nunca
pelo incommodo da viagem, que não houve.
Demais, vínhamos tão cntlnisiasmndos dc re-
eeber uma manifestação carinhosa cm São
Paulo que só podíamos sentir boas sensações
durante a viagem.

Terminada ii revista passada pelo generalFaria, fizeram os voluntários algumas evo-
luçocs, reembnremido cm trem especial puraa Villa Militar;

Nesta cstnção os esperavam o commnndaiilc
ua brigada de infantaria general Lino Rumos
e toda a officialidhde dos corpos ali aquarte-
lados.

Esses voluntários serão distribuídos pelosIo c 2" regimentos de infantaria, onde rece-
bento armamento e todo o equipamento quelhes falia.

Os exercícios para os paulistas começarãoamanha, afim de preparal-os para ns presen-

-i **-•**» ¦

A policia e a política
——< i .

Um commissario novato quese recommenda pela sua
audácia

O Dr. Aurelino Leal, chefe de policia, es-
pediu anle-hontem á noite, para a delegacia
do 2H" districto, um telegrummn, ordenan-
do ao delegado para que fizesse o coniiiiis-
sarfo Bento Galeão da Costa Braga, nome.i-
do ha pouco menos de um mez commíssa-
rio de policia, entregar os attestados eleito-
raes do Dr. Octacilio de Camará, que pro-curava reter cm seu poder.

Hontem, pela manhã, porém, o represen-
tnnte do deputado Octacilio de Camará na
freguezia de Irajn, ú qual pertence a dele-
Bacia do 2'à" districto, foi novamente pedirno coinnibsario o.s attestados e novamente
voltou sem elles.

O commissario Costa Braga, que é uni
forte "politiqueiro" 

piirlii'«***-o do Dr. Sal-
les Filho, e pnra o qunl eslá alistando a
torto e a direito no seu districto, chegando,
segundo dizem, mesmo a levar attestados
para despachar em sua residência, violou o
telegramma que era dirigido ao delegado e
não esperou que este chegasse á delegacia,
passando o dia ao seu substituto e sem dai
satisfação dos seus netos ao seu superior:

Elementos desta ordem hein sabe o Dr,
Aurelino Leal que somente podem ser no-
eivos á sua. administração, mormente, este
que, abrindo um Iclegramma privativo do
delegado, deparou com uma ordem dc "5. Ex.
e não a cumpriu,

Neste caso não violasse o telegramma queern dirigido ao seu superior hierarebico, re-
tirando-sc sem deixar a niiniinii satisfação
sobre a ordem do chefe do i^flicia*.Admirável .. ¦ ¦ - ¦ -"
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AS MISÉRIAS DA POLÍTICA

0 PREFEITO
'^ ¦" • ••¦¦ '.^

[0MERGIO0 
DE CARIEÍE1I
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E À LIGHT
1

li para cotifiiigor o coração o nue se esla
pussníiilii enlre . prefeito u ii l.ight. |J* um
cnpltuln sombrio da admliiistriivúo, uttc^liiilor
dn (leprlmeiicln, Sabe todu gente que, tru
ii lei, ronlra u ilrcllo, contra o parecer dns
niitnrliludvs cliiiniidiis uo nroiiuiiclomento,
sem ii nuliivrii iii consultor Juriillco, (.nino ii
íia IcgNlnçán, o D-, Axovedo Smlrc cdniinutteu
o iniinmliiiivi'1 itiinilulii do dlspciisni' a pode.
rosa empresa dn unslriicção dn linha Aj-itlni',
• brlgnfãu du seu oiitriitn, por faliu di> uinli-
rlul na prnçn, cm virtude d.i conflagmeão eu-
riipíii, nu mesmo empei que, euiii ussnmbrosn
desenvoltura, dnvaã conipiiiililn um presenteii-iíin, qual o du ísleudor o si ii trafego th-
Cascndiiru ú Santa Criu, ufim de tniiisporlar
ii carne do muliiiloirii, dádiva que o teiin ali-
rodo d.i 1'refi-iiura nlinlMi, :.i houvesse quem
presidisse u Itepiibicii.

Km vista de vnnngens tamanhas devia lia-
ver no monos dn pule du Llglil, uno já o re.
conhecimento pcln benefícios conccdldoti,
mus o cuidado cm ifln dcl.xnr em péssima si-
ti.iiçiin o governo niinlelpni, Tal mio nconlc>
ceu, entretanto, mi caso cm foco, i-:iia eo-
nlieco nnturnlmoiito is meios einprcgndos pura
mover o braço do Kíccrnndor dn clilsde, quun-
do assignou a concoíá/;, o pensa com np seus
botões que lindn.llld leve, inclusive essa dele-
rcncln imrn quem oceipn um elevado posto ml.
irJnistrativo. K' prnyi disso o occorrldo rela-
llvnmcule nn scgtiln|i cdlliil. publicado cm o
din lã (Io concilie, no".loriinl do Coininercio",
secção official da 1'rfeilurn: "Dc ordem do•Sr. director geral fnç. publico que os passes
escolares, quer os du (oinpniihln Jnrdtni lloln-
nico o Jiieuicpagun gratuitos), quer os dn
l.ight and Power, scríl recebidos ns quintas,
feiras, din destinado ais passeios dos alumnos
nos Jardins, parques e museus, nos exercícios
di bandeirantes ("boysscouls"). No caso dns
conduclorcs diiqucllns ioitipniihins sc recusa-
rema receber os ditos pisses, deverão os seus
nhrtndnrcs tomar o minera do conduetor o a
hora da viagem, liara sc dado o devido corre-
ilivo. Directoria Geral lc Instrucção Publica,
14 dc outubro de 11)10.-4) secretario gerai, Ilo-
cha Bastos."

Dado ú eslampa n mio, correu ao gabinete
do governante do inuiliiipio uni director da
l.ight, que pnrtieipoii não ser vcrdndclrn n no-
tlcin o, mostrado o cdild aclmn reproduzido,
elaborado como consoqiàncln dc um officio
enviado áquella ciimpnnhii pela Directoria de
Obras, fez sentir não hnvr recebido qualquer
solicitação pertinente no enso, extrnnhaudo,
portanto, a publicação do edital.

Das duas uma: Ou hoiie má fé do repre-
scntnnte da empresa enundeine, o que não é pro-
vnvel, ou na Directoria dc Instrucção tudo
mula a iniilrocn. li esta c a bypolhcsc mais
ncccilavel. porquanto o Di, Afrnnlo Peixoto,
o aulor da ".Maria Honila" lodo prcoeciipiulo
com ns Fiirnus dn Tijuca, sitio apropriado á
crecção dc um instituto csolar, em lionra á
natureza, não lem o juizo líisentado para bem
cuidar dos múltiplos deverei do seu trabalho-
so cargo.

Como documento da desoclcm que. vae pcln
municipalidade, da curencut de direcção, do
nlropclo e desntino, basta di:er que o prefeito
familiar, assim apanhado, jão soube fome-
ecr explicações sntisfnctori:r, niostrando-se
por inteiro nlheindo no filllléionnincnto dns
repartições que lhe são sullirdiiindas. Como
tudo isso é triste, como revBn a ausência de
requisitos para ò desempenhe! de funeçoes de-
licadasl E' inacreditável que um funecionario
de responsabilidade, como o director de Ins-
trucção, chegue a falar ein íevido corrcctivo
no conduetor que recusar o recebimento do
passe, sem estar devidamente aulorisndo a tal
bravata.

Eslava no seu direito o diretor da Light re-
clamando, porque afiliai de coilns aquillo não
é casa de Mãe .lonillia, onde odos inctteni a
colher. Nesse ponto não ha iue censurar. A
estranheza & com relação li nã:< ter particular-
mente combinado uma snluçio conciliatória,
sem o cunho da publicidade, cimo sc vè pela"Varia" de limitem, isso em reconhecimento
de numerosíssimos favores. N»o o quiz, dei-
xnndo o chefe do executivo da .-dilidade expôs-
lo, mal visto, comprimido e niínrrotndò.

Até onde te pretendem rcbaiiar, olit Distri-
cto Federal 1

Bvicio Filho
* «?**¦ ¦-

100
* oo/vros *•
-RUA SACHET.4

Os ladrões nos subur-
bios

A' policia do 25" districto queiknram-se dc
ter sido roubados n noite passada os Srs.
João Costa Nunes, residente á rua Augusto
Vuseoncellos, Campo Grande, cm roupas e
vnrios objectos; o Io tenente A. Pinto, resi-
dente cm Campo Grnndo, em grande quanli-
dade de galliuh.is de ruça, c o capitão A, No-
bre, residente á rua CJniiipo Grande n, 4, nn
estação do mesmo nome, em ínosi iodo o
encanamento de sua residência,

A policiu do districto a Iodos prometteu
providenciar.

..-. ..»—te»-».. i. , ———¦

Veneravel Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de França

—«—
(EM IRAJA')

4" DOMINGO, 22 DO CORRENTE
Em continuação á grande festa, fará

celebrar esta Veneravel Irmandade mis-
sas, ás 7, 8, 9, 10 e 11 horas, acom-
panhadas de Harmonium e cânticos sa-
grados.

Na das 8 Tioras, cantará o Sr. Al-
meida Cruz, distineto tenor portúguez;na das 9 horas, a senhorita D. RuthVas-
concellos; na das 10 horas, a Exma.
irmã D. Laura Moreno; na das 11 ho-
ras, um grupo de senhoras e senhori-
tas, que por devoção se prestam a abri-
lhantar este acto, entoarão diversos tre-
chos musicaes, análogos a esta solemni-
dade.

A banda de musica do Club «Euter-
pe», de Petropolis,tocará durante o dia
no coreto em frente á Romaria lindas
peças musicaes do seu vasto repertório.

O tenente Madurcira presta-se a apre-
goar em leilão lindas prendas e jóias,
para esse fim oflertadas por distinetos
irmãos e devotos.

Na Egreja e mais dependências da Ir-
mandade, será encontrada a administra-
ção para attender aos fieis que forem
cumprir suas promessas á Santíssima Vir-
gem.

De ordem do caríssimo irmão Juiz,convido a todos os irmãos e devotos
pafa com suas presenças abrilhantarem
a romaria á Milagrosa Senhora da Pe-nha-

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1916.— O Secretario, JOAQUIM DA SIL
VA GUSMÃO. FILHO.

Bjtpgrtáçlo de cuniH coiixcUiln*

Coinoçoii liuje, uu vapor llnlluno "AfíluliJ-
uni imvii einUnrqiiQ quu n linim Caldeira í; li!Ilioi (".lu liueuilo,

liito embarque quo 101*0. de 1,400 tonelmlm-ora (IçHiliindo a Inglntorrn, vendido por Uaidelrn »*i Klllios ao governo liiglon,
A'.slm que terminar o omliarque, que esUsendo offucliindo no e/ics du iirmiuctn n ludo eín-s d» porlo, o viipor •*ar|iuro, iivguiiilonus conta pnra u Hullu,

• -iitr

li!it)|iuiloi' o polidor unlvopsnl
EM TODA A PARTE-

i "r

GUIO FUBffi
MISSAS

llcsnín-fiC am.inhn:
l" tencnlc dn Armada, lílyscu ,1c Abreu «l.ima, ns íl I'.!. na egrejn dc S. lfrniiclscu d«

Pnuln; I). Umbellun Atigust.i do Harroj Pi-niciilel, ás !) 1 2, un mcsin.i; D. liercMi.i ler.
niiiiilcs dc Araújo, us I), iu mesma: D. Vir,;.
nia Aihliiiii Mnnpius dos S.lllto-i Silva, ni U,uu cjírej.i de X. s. ih< Amparo, em Cnscndu-
r.i; Dnmiiijíns ile Sou/a Mineiro, :is ,-Í, iulürejii do Itmiifiiii, cm Copneabiiiiii; lívnristu
Valle dc Uiirrns, iis li", íi.i Cniidel.iiia; (*-„.
dldo Miiiiòêl Untcllin ús :>, nn me:ma; u.Miiria (Julllierniliin llernnrdcs Unyllie, as U,na iiicsmn, o ús U j|jj| ntt vtll.y}., ,">„ Rosário:
I). Aincliu Ors.it de Oliveira (HoIInlin), ,W
!i 1 íií. im efireja dc N. S. da Conccivâo du l-.d.
gculio dc Dentro; Ilobcrto Iluzzoiie, íis !) 1.',
nn matriz do Sacramento; D. Maria Clara
l.iinu, ús l», na íncsmn; I). Amélia l-rúes il-
Sampaio, ús 0 1|!3, na curcjn da Lnpn do Des.
terro; 1;. Ol»*a Cordeiro de Carvalho, ús '.i «
meio, na curcjii de N*. S. do 1'aito; I). Kmill.i
Mulhilde de Ar<{clnilguct Oliveira, ús II I ¦¦
na mcsiiin; D. l.uiza Corrêa Dias Garcia (1,1-1li), ús ft, nn nt.itriz da Gloria; Judith Jtoilri-
gues I.ohn, ús !», nn egreja de Santo Anlonio
dc Jacutinga, em Musambomba,

ENTEKR08

iiüiin
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Do-

— Serão Inhuninilos amanhã:
Xi- cemitério de S. Francisco Xavier. ..

Mnriu Eduardo Soares Scnbrn, saindo o atoús 1) horas, da travessa Hamblnn n. 22.
No cemitério de S. João JJaptista: o Sr. „.

ruingos Pereira Gomes, proprietário, saindo .
feretro ús 12 horas, da rua das Pnlmoirns uu-
mero (17, e I). Annunciatii llnymundii, saindo
o enterro ús 10 horas, da rua dos Inválidos
ii, 338 A.

¦ IT
Drs.Leal J unior e Leal JNeto
Especinlistus om Oiiençu- dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas do 1 as õ— Aisembléa n. 60.
* ' » li» -.

Vagabundos protegi»
dos da policia?

A' rua Frei Caneca 'esquina do beco Sujo
reime-se diariamente, u noite, um grupo de .a-
giibúndos do qunl precisa dar cubo, c com ur-
gencia, n policia. Os vagabundos nli se rcu-
liem c dirigem grosserias o descomposluras a
todos os U-ntiscuntcs. 12 si algum destes lhes
tnz a menor ponderação, caem-lhe cm cima
todos os vagabundos, espnncam-n'o deixam-
n'o mollc de pancada. Depois, depois... ni-ni
fogem; porque n policia os não persegue.

•**—¦ 

lílt liIblfeílV Consultório: ma Sele¦u-b.. \i\?nsir a —ltí sètclIlbro ri> ,A,,„,
2 ús 4. Uesid.: rua Machado de Assis n. 31',
Cnttcte.

¦• m»m ¦ 

Esta policia tem cousas...
ü Sr. Lucns Fraga, residente ú rua da Lapa

n. 41, veiu contar a A NOITK que tendo, ha
cerca de quinze dias, requerido ú policia do
13" districto ipie lhe atlcslasso a identidade,
pnrn fins eleitoraes, esla protelou até hoje o
despacho (le seu requerimento, tendo o com-
niissario que lú se achava de serviço declnritdo
que fizesse um outro, visto que o seu prn-vavelinente havia sido roubado. O registo nei-
ma é feito com n mesma naturalidade com.
que o Sr. Fraga nos contou e que, segundo
suas palavras, é il mesma com que o lilllllllílo
eoinmissnrio o despachou hoje.

—«>(**

Uma casa commercial as»
saltada e roubada

ESt-ES» J^(^Sk•^a"*^«*?S!lli>
A' rua Archias Cordeiro n. 198, na estação

do Meyer, é estabelecida com casa de calça-
dos e chapéos a firma ,1. C. de Castro,

O telhado do prédio onde funeciona o es-
tabelccinicnto estú nclualiuente em concerto,
Os ladrões, a noite passada, por unia feniU
aberta no telhado iicnetraram nn interior da
casa e de lú suspenderam com 600<*000 era di-
nheiro e cerca dc dons contos de merendo-
rias. Hoje pela manhã o Sr. Castro levou o
faeto ao conhecimento da poliria do 1!)° dis*
tricto, onde ficou registado, esperando a pí-
licia que os ladrões se apresentem.

JOlÀ
Perdeu-se uni botão de peito, com unia pe-

rola o brilhantes, (irntifica-se bem a quem
entregar; rua dn Assembléa n. 50.

¦ ¦*»?**¦ i

0 Sebastião deu um tiro no
braço do Toblas

Os lavradores Sebastião dc Oliveira e To-
bias Barbosa, residentes na estação do San-
tissimo, lia muito que uno se viam bem, por
questões de negócios.

Hontem ú noite encontraram-se e, após fica-
lorada discussão, Sebastião, que se achava ur-
mudo dc revólver, deu lim tiro no braço (•'>-
querdo dc Toblas.

O aggressor evadiu-sc, mas foi preso pouca
ademite por populares que o entregaram !>
policiu do 25° districto. Tobins foi medicado
pela Assistência e recolheu-se á Santa Casa.,

üslá aberto inquérito.
-" ¦ ***?**» i

SOFFRE1S DO ESTÔMAGO
INTESTINOS? usac a

Guaranesia

ou

¦ m*m> '—'
Uma execução por dividi?

hypothecaria
Em noticia de hontem, sob a epigrnplu*

acima, noticiámos, por equivoco, uma exe-
cução por divida hypothecaria conlra D. An-
na da Cosia Carneiro c outras pessoas, qua"-
do esta, ao contrario, era a exequente, (íueu)
moveu o alludido processo, que, afinal, foi
julgado procedente.

» -«fia*» —-
Pó do arroz impaiiiavcl, pciiume delicioso.
Aillicre mnií ile quo qualquer outro. íJõOt1.M!LA |

Nus pprftunnrias e n IUU tlltUr.ilÃVAKA N bõ.

Salão dos Humoristas
A conimissão convida todos os humorista*,

expositores e demais pessoas interessadas, »
comparecerem no salão da Associação de Ini-
prensa ,no dia 23 do corrente, ús 16 horas,
afim de tratar dc assumptos relativos ú expo-
sição dos humoristas, a realisar-sc-se ciu í) »•¦'

novembro p. futuro.. 
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Da píatéa
NOTICIAS

¦ln-* «lr«|ii'«U"ae do Rio

hiieleii Qnitry, o llliiütre actor franco», che-
, i, limitcni com sua enu.piii.l.li. dramatici,
5,. lliiBiios Alróí, onde nenlm do fazer a tem*
Boiiiil.) òfftolnl <ln Colõii, Antes dc regressar
1 l''.in>|in, ('He ihirá uo Municipal Ires .«K|in»
otnculos dc iiHsIgimlurn, a começar de In.Je,
iin ipic serA ('«'preseiilada a peça em 4 netos
ile .liiii'** Siiiulfau, "MihIouioIkqIIq do Ia Sei-
gllfre".
X opereta dc h«i|«« no Pnlaro

,\ (foinpniililn Vltnlo ilA-uan hoje, cm unia
¦nica represonloçAo. n iipplaudlilii onorotn de
ffflil Ollberl, "Casta Snznna", cujos iirluci-
íacs pupcls estão assim distribuídos: Sii/inin
Pumiiicl. 1'iiin (ilnana: Reiiutn de Hotslurot,
ÂnUclo Ci.veMrl; Humberto. Halo llcrtlni;
Olttcomlnn irAubray», Maria dó Maria: hn-
Ifln dWubrays, Pompcu Pnmpri; Delflnn
(PAubrays, Angelina llublle; Paulo Pomarel,

*Aii»«-*''•• di. Torre.

A primeira du "Mentira do mulher"

A companhia dc comédias o votidevllles Ale-
xniith'0 Azevedo dá hoje nt primeiras reprç-
«cnlficõcs dn comedia ingleza* cm li nelos, de
V Finou. Irudiicção du Eduardo Victoriuo,
••Mentira do mulher". ALsandre Azevedo o
Crcml.ldn de Oliveira fnrflo os protagonistas,
coronel Parker o Agalhn Smllh.

A fesin dc hoje no S. José

As tres sessões dc lioje 110 São José são em
homenagem nos autores du revista nacional "O

pistolão", ora ali cm secnn com suecesso.
Icnrtclo Raposo e lleslier Júnior orgauisarum
»ii,rii esses espeelnculos progriinimns diversos

Interessantes. Em todas ns sessões será re»
iiMitndo "O Pislolno", com um novo nume-

''ni adultério no Sylvestrc", havendo em
ia dellas um intermédio variado. Pri-

•ssiio, vftlsn, Mario Fontes e Antonl.i
i: ".i vivai.delia o o soldado", Ue;t-

•irlins c Cnndidn Leal; "Cniição do
.plioro", .lulin Martins o coro: segunda

,.,'in: "Tango argentino", prof. José Volpi
¦ ,- li.'iiti'iz Martins; "O luar do sertão'!...Vir

Celestino c eor.i; terceira sessão: "Tro-
rlanejiis", Bonbdyl Miranda e 12 vio»

caricaturas, Nery, Francesconl c Raul;
cento
vos Si

versos, Ignacio Raposo, Como se vé, não fnl-
tnin ntlrnctivos uos tres cspeelaculos de hoje,
j.n São José.

Os cspeelaculos tle Fátima Miris

Fiilima Miris continua n nlcnnçnr um cx-
trnnrdinurio exilo no Republica. Hoje a il-
lustre transformista representará o seguiu-
te nltralicnlc programma: "Colomblnn", pnii-
tòi.-.ini.i diinsnutc; "O novo figuro", revislii,
eoiti 70 Irnrisformnçôòs. E' um espectaculo
cujo suecesso está antecipadamente ussegu-
ral!".

—— A companhia do Carlos Comes faz
iimanhã uma "reprise" dn revista "A I! O".

 A companhia Seognnmiglio Cnrnmbn
piirliu hontem dc Buenos Aires pnrn esta cn-'¦'¦ -" Republica será quarta-"A duqueza elo liai To-
Sitill. MU'feira vindoura com
bnrin".

Espeelnculos
"Mndcmoiselie de ln
ta Snznna"; Lyrieo,
nix.

pnrn hoje: Municipal,
Scigliére"; Palace, "(ias-
"Louca de iiiiior": Phe-

Entre a cruz e a cnldciriiilin"; Suo Jo-
•i, -'O Pistolão"; Carlos Oõmes, "Dominó";

Recreio, "Mentira de mulher"; Republica*
Palima Miris.

» •ÜO*m 

Exames de sangue, analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício tle Medeiros, dn
Faculdade de Medicina — Lnborato.io de Ana-
lytes e Pcsquizas : ROSÁRIO 168, esq. praça
Gonçalves Dias. Tel do ijib N 1334.

¦ mo* -

fl assassino de "Cabo Verde"
foi recolhido áCasade Detenção

Xn auto de prisão em flagrante lavrado
conlra Manoel Rodrigues «le Paiva, barbei-
ro, que na noite dc domingo passado, quando
dc volta tia Penha, proslron por terra com
inil tiro fatal «> nacional Francisco Corrêa
dc Santa Rita, mais conhecido por "Cabo

Verde", ficou esclarecida a sun crimi.nalida-
ri;', Manoel foi honlcm removido para a Cn-
sa tle Detenção, onde aguardará o desfecho
do seu gesto criminoso.

. mo** «-
O cirurgião dentista^n^S:;
mudou o sen consultório da Av. Hio lirunco, 181, pura
rua dos Ourives, *27. Tel. 3.817 Norie.

¦ ***** ¦

A administração passada
e a Brigada Policial

Chatias quo siippiirnm
Procurou hoje n A NOITE o Sr. Gustavo

Vau Krven, «pie nns vciu esclarecer o ponto
quo lhe dl* respeito, nas Informações envia»
dns a Ciiiiinr.i pelo Sr, ministro da Justiça,
relativa*, ás Irregularidade» i.ceoriidas i.n go-
verno passiul», u.i llrigiidn Policial, Assim,
nus disse o Sr, Vim l?rvsn que, do forma nl-
iii.uiii, fnl o fornecedor dos 4.000 relógios ml-
qulridos pela conimjinrinnto diuiiiella corpo-
riiçãii jiiirn nrcsonlcnr os soldados dc bom
çoihportinnonlo, c, sim, o lulcrm.illnri» do
um negocio folio cotil Ioda a regularidade,
De viagem pnra n l.uronn, pcdlra-liii' o coni»
iiinuilaiiU' ila Urinada Policial escolhesse no
Velho Mundo um typo (Io relógio que servi.*-
sc ás praças «In Rrlgntin, mau dando, cm se-
fluida, as liifnrmnçAes precisas pnra a renll-
Nação dn iiegorlii, Foi, nll.is, o que se deu.
não (loinoraiuln .. compra dc laos rcloiilns c
correntes competentes mnls do que o lempo
necessário, pois houve escolha do lypo, pro-
posta dn noguelo, eneoiuineiidi. ii fabrica,
Irniisporle para usla cuplle! fl retirada iln Al-
finulegii, serviços esles, os últimos prh.cl-
pnlnieule, que não foram cffcclnados nos-
SÔftlineiite pelo mesmo Sr, \'.in Ervrn. Dis-
sc-.n.s mais este .senhor que sobre ueiiliiiiu.i
falta dc relógios recebeu reclamações; i|iie
cndii relógio e corrente custou apenas 119000 j
qtio não houve nenhum ndcnutnmcnlo tle dl-
nheiro.

Do gonernl 
'fl.uuniali.rgo de Azevedo reco-

liemos esln explicação:
"Amigo Sr. redaclor dn A NOITE — Venho

varrer a minha tostada nn parte reiatlvn ã
administração dn Brlgndn Policial, no período
de '21 de setembro «le 11109 n 15 dc novembro
de 1010, em mio n cnm...nn.lei.

Da exposição do Sr, minislro «ln Jusllçn
lé-se lerem l.iivliln llotlS recebimentos de rei.4-
glos e correntes, sendo n primeira eohthilndn
com o Sr. Gustavo Von Ervrn, á razão tle .">'
o relógio cnm n corrente, feitos nn S.iissn,
por ('..ci.mmeiidii, sendo o meu neto Jlisilflcn-
do e n sua distribuição nos soldados por uma
ordem do dia publicada,

A segui.(In não c ininlin, nem era necessária,
não sendo eii o responsável, como tatu-
hem pelo quo sc passou ni.les de 22
dc setembro e depois do lõ dc novembro dos
referidos nnnos.

De lodo dei conta no ministro dn Justiça, "
honrada Dr. Esmeraldltio Bandeira, om offi-
cios o ilniis relatórios que correm impressos.

Estimarei que d Congresso, tomando conlic-
cinieiilii dessas Informações, determine rigo-
roso luqucrilo pnrn apurar ns irregularidades
encontrndris, pois, só deste modo, n lionornbl-
lidado dc cndii comninndo ficará n salvo dns
suspeitas ¦ de crimes contra o listado. Do nl-
tento nnilgo obrigado — Thaumnturgo tle Aze-
vedo."

O mnjor José Ribeiro Pereira lanibein so
defende nos seguintes lermos :

"Sr. redaclor — Contundi! com o seu gen-
til acolhimento, rogo n publicação das li-
..lias (pie sc seguem, sobre o facto tratado
lio vosso (lilirio, cm relação ns irrcgulari-
dndes na Brigada Policial do Districto Fe-
de ral.

Ha dias, lendo chegado no meu conheci-
fnciito i.ceiilciitnlineiite que nina commissno
de civis, enearregnd.i pelo Ministério do In-
lerinr c Justiça para inspeccionnr :. Briga-
da Policial, me havia, em suns conclusões,
dado a responsabilidade pelo desvio de nl-
gtins artigos, (inundo nli exerci o cargo <le
director dn Inlciídenclri, me dirigi no Sr.
general Agobar, digno.enmmniuinutc dn Rn-
giuln referida, que se promptificou em vc-
rlfícnr o caso c, cin miuocioso relatório,
informar ao mesmo ministério que iienliu-
ma responsabilidade me cabia, viste) como
os referido-', artigos, sobre lerem sido pnr
elle mandados incluir nn carga (islo é, não
tinham sido desviados), deites teriam •'.'-
spnnsribilidndc, tanto no caso de. elesnppa-
rição como no dc omissão dc eseripta, os
c..carregados dos respectivos depósitos, ex-vi
dc todas ns disposições dos nrts. 51!) e iiõi")
do regulamento de 28 de. dezembro tle 1011.

Devo, no entanto, ndcnhtnr que absoluta-
mente "'não fui convidado a _ prestar êselil-
rcclmentos ncerca elas nccusaçõos que me fn-
/.iam, e, sim. por própria ospòiilnhéidiide
foi que me dirigi ao referido Sr. general,
a quem esclareci a minha irrc.sponsnhili-
diiile no cnso, pedindo n sua intervenção.

Fiquei, portanto, surprchendido ao ver o
meu nome appnreccr por fim no noticiário
dos jornaes, quando já está plenamente es-
clarécida nesse relatório a minha iricttlpa-
billdndc.

It.ia Presidenlc Pedreira n. 2(1, Nietheroy.
José Ribeiro Pereira, major do Exercito."
_____ ?_.*$.***—» ____--—_—

m

ConsuUorio Medico
(Só se responde a cartas assignadas com

Iniciaes.j
M. — Tahnj.no, 0,50; Enxofre
gr:;.; O.xydo ele zinco, 2,50 grs.;

Vaselina, 20 grs. Applicações

F. O. R.
precipitado, 2
Ainylo, .'1 grs
externas.

B. Ei T. - Otial a causa? Podem ser mui-
tas e a medicação vária segundo a causa.

í'.. P, V. B. — Não podemos formar um
critério com n sua carln: tliz que o intestino
não funeciona .'.-.lonia) c (pie funeciona dc-
muis: bico ou cabeça?

X. A. R. O. Pi ií. — E' preciso exame.
A. O. F. — Com o transformador de Man-

zn retida.
1'. R. DK . •— Ergotina Bonjcun, 3 grs.;

A_iin de flores de laranja, 20 grs.; Xarope
dc rathnnia, ilf) grs.; Agun dislillndiij 150 grs,
Pura tomar uma colhei', dns dc sopa, de dinis
cm duns horas,

Ií, G„ V. I'. C. I. E. 4"—Procure-nos.
V. II. I. L. — Acotogene..
M. R, Ti A. — Sublimado corrosivo, 0.20;

Resorciiia, Ilytlrnto dc chlnral, nn 4 grs,; Oleo
dc ricino, GO fírs.; Essência ele violetas, q. s.;
Álcool a 00", 150 gi'S. Appliqnc á noite.

T. II. E. R. - IBcnzonto tle sódio, Teri.i-
na hyelrntadn, ãã 0,20; Pós dc Dower, 0,10.
Paru uma cápsula. N. 0. Tome tres por dia.

li. M. 1. L. 1. A. — Não se pode dizer
riiiiln sem ver o enfermo.

E. L. F; R. A. N. C. E. — 11 fiiitt voir
Ia mui ii,

lt. II. E, ü. M. A. T. I. C. O.—Isso ce-
dc com o salicyl.ilo tle sódio. Tem o estorna-
K'o estragado? Mas jii hn ern anipoulas parn
injecções, dc effeito rápido.

I. T. A. L. O. — E' preciso exame.
L. L. L. — E' ¦prudente substituir o pur-

gante pnr simples lnxnntc.
It. DE A, — Não sc entende a sua cártí).
0. L. — Solução de adrenalina n um por

mil, eiuíilro gottas; Stovaina, 3 cent,; Orlho-
forhiió, 15 cent.: Extracto dc bclladoiin, 1
cent.; Manteiga de cacito, q. s. Para um sup-
pnsitorio. Mande fazer seis, appliquc dous
por dia. Mns o verdadeiro temedio é u ope-
¦ração.

G. O. W, B. O. Y. — E' preciso exame.
T. R. I. S. T. O. N. H. A.—Idem.
L. R, S. — Ha o cnso dc Marngliano: o

pntli'0 não podia ncni tomar a hostin sagra-
dn si não npp-irecia assucar nas urinas.

\V. W. — Substitua por algumas gottas
de eorifina. em applicações externas (com a
pohln do lenço sobre a lesta), tirn-lhe a dôr
tle cabeça sem tomar drogas.

A, B. C. D. — Parabéns: mns é preciso
constância para nãn cnir de novo no vicio.

NOTA — Consulentes hn que. nos escre-
vem para o nosso consultório particular, rc-
incitoido-nos enveloppes, já selladns, para n
respostn epistolnr privada, c pedindo, ao
mesmo tempo, nma referencia pelas próprias
iniciaes no jornal, nccusnndo recebimento.

Essa referência nqui vne (e de modo col-
üéctivo) prevenindo esses senhores dc que
nós não dispomos dc tempo pnra tratar «lcs-
«e gênero de correspondência c que ns cnn-
•ultas por caria não vão além deste "Cônsul-
torlo".

Dr. Nicolan Cinncio.

liara limpar metaes

T^uy Barbosa
Dn série ílc eonferencins n ser desenvolvi-

ela pelos acadêmicos Demclrio Jlamann e
.Thcophilo Pessoa, ícalisar-se-á cm ló do cor-
rente a segunda, cujo tliemn sen. "Ruy liar-
jjòsii e sua obra jihliosòplllcn". Precederá es-
sn uma unira conferência epie se realisará eiu
S. Piiuln, onde será estudada n obra scienli-
fica elo grande brasileiro.

A commissão convida as familias desta ca-
pitai a assistir a esta conferência em liome-
lingcin no grande vulto nacional. O ingresso é
graluito. - ¦ ***»tm -n-i ¦-¦¦-.—-...,.

Casa Fox-
itl.n Marechal floriano n. à-2.

¦ •mm* »

Cali;:iil..s
li o in C n í
nlioras e
niieus.

para
, sc-
crê-

Amanhã, pé de porco com
choucroute

UTA Casa Assembléa, restaurante de primei-
ra ordem, tem diariamente o mais varind'
"menti" e os melhores vinhos. Rua da Assem
bléa, 79. Proprietário, Ottomar Moller.

instituto Histórico
Sob a presidência do Sr. conde dc Affonso

Celso e com o presença do Sr. presidenlc ela
Republica, ministros ele Estacio e altas ault -
ridades elo paiz, realisa-se amanhã, ás 21 lio-
ras, n sessão magna comincmorativa dii 78°
áhnívcrsnrio da funila(;;io do Instituto Ilisto-
rico e Geogrnphico Brasileiro.

Essa sessão, que será solcinnissimn, c que é
tradicional, pois que se effeclua desde 1839,
será aberta pelo Sr. conde dc Affoiiso. Celso,

ipresidente, que fará umn breve alloctiçãn. Em
seguida n Sr. M. Fleitiss, secretario perpetuo,
lera o seu relatório nnnual c logo após o Sr.
Dr. Rcnjnmin Frãnklin Ramiz Gnlvão, ora1
dor, fará o elogio dos sócios fallecidos des-
ele n ultima sessão magna de 1915 até hoje,
e que são os seguintes: Dr. Orvillc Adnlbert
Derby, Dr. Bernardo Teixeira de Moraes Lei-
lc Velho, José Veríssimo Dins ele Mnttos, Dr.
Affonso Áririos dc Mello Franco, Dr. Arthur
Orlando da Silva, padre Dr. Júlio Maria, con-
selheiro José Francisco Diana, Dr. Alfredo
dc Carvalho c Dr. Manool tle Mello Cardoso
Barata. O traje será o de rigor.
__ 1 ¦*»»¦ « 
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Dr. Telles de Menezes
Clinica em trerni — F.sp. molcstins dns senhoras

e partos. Cóiis'. It. Carioca n. 8, 3 ás 5.—Telehhi
6U0C—lícsid., Av. Mem dn Sá, 72. Telèp.OUi;

Chamados a qualquer hora.

"REVISTA DA SEMANA"
Muis um bellissimo numero do «lislineta

publicação r.Iiisl.-adn, que progride em inle-
resse de número para numero, Na sua cnm-
plela reportagem pliolograpliiea deslaca-se a
pagina dupla sobre, o juramento da bandeira
e as dedicadas no accordo Paraná-S ''"''•'¦

rinn. A parte liternrin, como sempre,
lante tle espirito.

¦ _>¦». .  ..

Catha-
scinlil-

——I WMNW m

SEGUNDA-FEIRA ?„lg»fS SEQUNDA-FEIRA

Br. BeBn.is*o Valverde
Docente dn Faculdade e dn Aendemin de Mc-

dicina. Cuidados cspeeiues á pelle. Tratamento
In lepra, syplillis c moléstias venereas.

Consultório: — Av. Ciomcs Freire, 99. dns
• ás 4. Telephone: 1202, Central.

I
I

i!

MonumentaS!
Imponente !

Majestoso !
inédito!

e unico film auíhentico
—«—000*. »-

M&ncli-itiLo tivekV polo
J_VIlnieate_rio claL Guerra

Este film patriótico, anciosa-
mente esperado, tem a

das altas autoridades

"ANôUeMundam
.>¦-¦—

ANNivi:ns\itit)s
Fazem in.uns niiiniilii':
Os Srs, .luiii. liiienn llorln Doiiiusn, cnpl»

tão Liiiiinl dc Carviiilio, iieiiilfinlco PrflliellCO
.li.u.iiiz/.l, Jurge Maciel Leite.

— 1'iizt'in nniiiis linje:
Os Srs. deputado federal Alfredo

Hlllor, D.'. Oswnldo Ihilssoglir, enp
Costa Pires, moiiliiá Adiilhorlo, HIIh. di
lilo lio ei.rvcln Adi.lhi'.'li) Nunes: Mlle.
ile Olheiro, fill.n do uinjnr Paulo llü
rn; nrófoRinra munlcljinl Mlle. Itosn M
lu (le Hnirns,
Oetnvlo Pires,

Mi.vl»
tnllsln
. i'i.p.»

Ir-lie
Ollvel»
iilllcl.

Mine. Nunes du Silveira, .Mui.*.
esposa dn Dr. Angrei.se Pire.;

Sr. José Diogo Fróes du Cruz, liicsourolro
dn Prof cl tura do Nlclheroy,I'"ez nnnos limitem n Iix mu. Sra. D.
Nnen.ln Ituhclln du Mcsi|uila, viuva dn nego»
clnnto Onspnr Fer.iiindcs do Mequllu.
FESTAS

No itio Club renllsnni-so nninnlifi um con-
certo e linlle. Nn concerto tomnm parlo ns
Srns. Cio du .Cninnra o Jiilletn Corrcn a pro-
fes.or Ernuiii liragll.

Promovida polo lilo Crlcliet, ronllsa-so
iimnpliii, em Icnrnhy, a festa promovida pelo
Aldrldge Cullege.
UAILES

que autorisara
IÇa"IO,

atítf
a sua

mrãn'_> _:a 4 p

assim portanto,
ffí

9

jiuntco âocumento official dasjl
grandes manobras de TANGOS |
e grande parada militar em |

If 
lOITílLW r
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Ilellisslmn fesli. n do honlcm no Club dns
Dinrlos, em beneficio du Cru/ Veniielhn In-
glczn. Orgnnisndn por Inlcliftlvn do Sr. ml-
i.isli-o dn (irá-liietiinhn, e sub o pntroiinlo
dos Srs. eiiilinlxiidiir de Portugal, ministros
dn Dòlglcn, Jiiptlu, Frnuçn, llalia u Russln e
preside.ile dn Llgn dos Allludòs 0 dns Sins.
condes:,!! dc PnranngtiÃ, Alberto do Fnrln, Car-
Lia llodrlguca Lopes, Miguel Cnlmon, ludin
dn Brasil, l.iniieu du Paula Machado e Luiz
llcliin Paes Leme, essn fesla não podia dei-
xnr tle ser o que foi, effeellvnmonto, das mo-
II.ores que se lèln rcaíisndo no Ido, no iiiinn
corrente,

O baile inlrlnu-se ás -d horas o prolongou-
si nté pela inndriigniln. A orehoslrn do mnes-
tro Laureio exectiiotl uu. programma excel-
lento e Oh numeroso* pares encheram os sn-
jòes do Club dos Dinrlos, que apresentavam
lindo aspecto.

A commissno prnmolorn da fesln foi Incnn-
...¦.vel, providenciando .obre todys tjj elclnihcs
elo bnlle.
VIAJANTES

Nu Irem de luxn partiram hontem pnra Sâo
Paulo n capitalista Sr. Anlonio Joaquim
Teixeira e o Sr. Dr. Arlliur de Burros.

— Seguiram para São Lotiicnço, onde vão
fazer uso dc nguns, n Fxmn. Sm, D. Francls-
en Lima, viuva dn mnjòr .lulin Liiiin, rua li-
lha .lulin o seu netiiilio .liilinlio, filho de D.
Alice Lima tio Moura e tln Sr. Qunrlln tie
Moura, do Thesouro Nacional.
CONFERENCÍAS

ÍlSpâi*@l_ SS©|i QS S@_!S

E não houve vidraças
partidas

Rcnlisaram-sc hoje ns exercicios de tiro
da fortaleza tle Copacabana, sol) o coinmoh-
eio do mnjdr Pinto Seidl.

Gniçns a nina gentileza do còmhinndnnle
i':i õ'' região conseguimos penetrar nn forta-
lezn, tle onde assistimos nns disparos.

Prcsenle grnnde numero de officiaes, na sua
i:,nio.ia dn nr.na ele nrtilharin, liem como o
inspeclor dcsla .'ir.na, general Ilha .Moreira,
fora li) iniciados os exercicios.

Em primeiro logar foram lei tos dous dis-
poros de 190 mm., liró indifticlb, sobre alvo
imniovcl, qtie ficava situado nn ilha llednn-
du, a 9,'JflO metros dc (lislaiiein. Os dous (lis-
poros foram effirienles, íilcaiieanilo qunsi no
mesmo logar o alvo.

Em seguida foram feilos os disparos dc
.100 íiim., sobre alvo lambem imninvel, e si-
tuadn n mesma distancia, nn iiicsiriá illin.
Um dos tiros foi absohitnmcnic efficienlé, e.\-
ploeiirido o nuli-n a uma distância .'ipproxinia-
ela ele 8.000 metros, e provocando essn expio-
são no mar a elevação ele unia columnn tle
ngua dc muitos hielr.os de nlltira.

Dtiranle ns exercicios o aspecto ela avenida
AÍlahticn, aquella hora tia manhã, era origi-
nal, pois ao ])iissn que as jiihcllfis e portas da
cítsii permaneciam dc par em par libertas, lie
preenvendo cbntrn n desldcaçftd tln ar ep.e^ o
csliim'pido produz, ns hiibitnntes nn sun maio-
ria sc cspalhiivain pela areia da praia, ele bi-
rioculo asseslado para a fortaleza.

Devido no aviso prévio as vidraças das ca-
sas elo Leme e Copacabana ficaram intactas.

i — — ,-,,-¦¦ ¦¦-——Q—<K3flf-gn—-<r— ' ¦¦—i-ii-—-¦.¦-.¦

DÒeriçàs úa apparelho diges-
ÍIvo è rio svBÍonia nervoso. —
Siàiós X. — Dr. Renalo de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás ,\.

"ISIustração Portugueza"
Eslá como sempre

cão Portugueza"; o u
gnelò desse seniiinario
epie nos offereceram
mãos, seus representa

cxcellcnle ri "Illnstra-
ilimo numero nqui elio-

illusti-ndo de Lisboa e
os Srs. Martins e Ir-

nles 110 íliü.

uS co mm
projec

!SS pioseo
LBmsm

Os commissarios dc policia elo 0" disiriclo,
a propoi.iin do projeclo sobre cominissnrlos
de policia, apresentado ú Cnmnra pelo Dr.
Õctncilio de Ca muni, dirigii-am ii S. S. o se-
giiinle lelégrnhiinn:"A alia revelação vosso patriotismo pro-
cnraiidn assegurar comniissurlos policia ili-
rcito cffeciividade regriliãs que gòsahi fuii-
ccionnrios ptiblicOs mais motivo tòriicis di-
gno dédieàçnò gratidão desln humilde elas-
se qualquer seja sorte projecto apresen-
tudo —- Commissarios i!-> il" districto: Ari-
tlcs Tavares. Clovis Assuiupção, Mario No-
g.ieirn, Solou Hilieiro."

_ ,_«afioa» »
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VIAS !i
byphilis. Mólesi ias das senhoras
!slreil!iincniuá iireilirnes (som ojicrnçõcsji goiioi-
rliéns elirnnicns, cyslitns, liyilrocelcs, imnoleiicin

e esnerinatoriiién.—Cnrn cspccinl e rápida |mli
1)11. CAETANO .I0VLNE—Uns f) ás 11 e lieis 'J ás >

I argo <la Carioca lo, sobrado [í
i____KEag»t—en»—__m»a«~«ii—iá»»——»«_—««¦_»»—»—°
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i csaifreeai!®^ _i_ 11 não

Nn Lyceu de Artes e Offieios renlisn ama-
niiã uma conferência, cujo lliemri é "A for-
mnção do caracter da creança", o professor
peruano Dr. Alcx. Pcrry. A metade do pro-
tlurto da venda das eiílrndns reverterá em be-
neficio do Instituto de Pròteeçnò á Infância.

Ne sede dn Loje Tlieosopllicil Perscvc-
rança, ;'. rua Real Qrandezn n. 112, vi, dõinin-
go, '2'2 dc ntiliibro, ás 10 liorns: o nns domili-
goí, 12 c _ll dc novembro, re.ilisam-se as M",

e lfi* conferências públicas, sobre o eslndo
comparativo dns religiões, oecuparido a Iri-
buno o presidenlc, Sr. Dr. Perminlo Cornei-
rn Leão.

A Confederação Rspirila do lirasil, cm
sun sede, a run Marque/ (le Poriíbril n. 11, no
domingo, '2'2. e segunda-feira, 21), ás ló horas,

C nn leren-feirn, 24, ás 1!) horas, realisará ns
17a n 1.230" confercncias-discussões, com

tribuna livre pnrn os adversários; c cm segui-
dn rcnlisnm-sc ns reuniões elos espiritas, que
íidlierciu ao õ" CO.ngrcsSo Kspirita Cniversiil,
(juc será inslnllntlo em 'JS de agosto ele 1020.

•— Nn sede dn Assobiação Mnrititnn dos
Rinprcgndos em Câmara', ás 20 horas, renUsri-
rã nmnnhn o Dr. Pòrlo dn Silveira, da "A
Iüpoen", n con v.i le da Federação .Marilitna
Brasileira, t.mn confõrcricia sol. o thcmn "Re-
serva naval". O cohfercncisln procurará ele-
ninnstriir ns vantagens que advirão pnrn o
paiz em sc tornar a nossa marinha mercante,
pelo seu perfeito eniihecinienln dos exercicios
naviics, uma reserva elfieienlc da marinho dc
guerra.
ENFERMOS

i. l«MWrflMV«l«.«M«_l>!.a

8iH>MTS
CoSVilíPCsS

Am corriilns th. A.*, (¦'. II.
Si.ii.i-.á niinli iiiguniMü modlfJcnçduH o pt*»-

Joetd de Inscriijçõus nurti n., Ãorlidns «pie, mu
l;PD0flclo iln Atro Club llrníllclro, o Derby-
Cl..li raro reiillsni' nn próximo din ) dc novem»
1)1*0, eni '"ii lilppodruino, ISssns nindllleavòes
hurilo Indlchdng polo resiiltndo da corrida de
iln.nli.itu próximo e polo das lnsorlp"yt1os pura
a do tll. 2!) du fiiire.ilt',

Blowing
A regula di domingo mi lauoa R. dc Prellax

N'o ii.ní.lniii ilntningo rcnllsnr»so»n a regala
iln UnlAu dn i Soclcfdndos >l« RoJho dn Lagoa
Rodrigo dn FitíIih. Nostn regata, qocl le*u»
iiespi'i'1 ido n innlor .'.niiíiuçúi. nos nossos con»
tros nnulicòs, .será corrido, |ióln scllma vez, o
cnmpoonnlo do l.ngon liiulrlgo ile Prol tas.
Dnzc sflo nfli.nl Os parcos Oito serão uo lodo
(lleptitndos, o discriminados du seguinte
fôrma:

1" pn.ci) — Annibal To.llsfll -- 1,0(10 metros
Cnuons n dous ieinns junlors.

.2" pano — Tluuuiiz José dn Silva Ciiiillii ~
•í.üOi) inelros—Yolou a quntro remos novlssl.
mi.'-..

!|« parei. — Dr. Alberto Itibeiro — 1.000 me-
tros — (.'aiioiis a quatro remos Deplora.

•I" parei. — Dr. Peicini llrngn »r 1.000 me.
tros - - Yolcs ii quatro remos jtinlors.

5" parco — Prova clássica Manoel Fornnu-
des — 2,000 metros — Canoas n quntro remos
novissltnos.

ii' parco — Dr. Azevedo Sbdrô - - 1000 me-
Iros --• Canoas a dnus ("finos sonlorsi

7" pnreo — CnmpcountO do Itriuo da Lagoa
Rodrigo do Freitas — 2.000 metros — Yolcs
a quntro reinos veteranos,

li' parco — Mino, Leite Ribeiro — 500 me.
Iros -- Yolcs a quatro remos, giinruecidos por
moças.

!i' parco — Conselho Municipal --LODO me-
tros — Canoas n quatro remos junlors,

10" pareô — Annibal Ribiano—l.OOn metro*
Cauons u dous reinos novíssimos,

11° parco — Dr. Alfredo Ollver — 1.000
metros — Yoles n quntro remos sdnlors.

12" pareô — Dr. .lulin Furtado —¦ 1.000 nic-
Iros — Chi.nns a quatro remos veteranos.

Essn regata lera começo As 12 horns, deveu-
do terminar ás n.liO.

A Cniáo dn Lagoa ii. dc Freitas estú fnzen-
do construir diversos pavilhões nn prnln, rua
Jardim llolnulco, de onde os seus convidados
nsslsllrão ás vnrins lutns que so trnvnrno.

Como prêmios serão offcrocidas nos vence-
dores rirlistiens mcdnlhás do ouro, praia e
bronze.

"Ilccord DraSlloiro do Itllomctro*
Em reunião rcnlisadn nnlc-houtcm, ò Club

Motocycllslií Nacional deliberou a instituição
do "Ilccord Hrnsiielro do léiloinclrn", parti
ninchinns de força livre, e que será disputado
nesta cidade, iiniuialmenie, lendo como pre-
mios nn vencedor, nina rica loçn de praia,
blija posse será transitória, e uma medalha do
ouro do posse definitiva. O cerlâmeh referido,
que será ele iiiscripção franca n qualquer mo.
locyclistn, será levado a cffoilo, pelo primeira
vez, no etia 12 dc novembro próximo, pnr nc-
t-nsiãi) da grande fesla inaugural dn Club Mo»
tocyclisla Nncional.

•TOSE' .TESTO.
j——«tattu _

e mwm
o carregador em enrrinho de mão, Manoel

dc Almeida, n. 11, residente :i rua Eyarlstô
da Veiga n. 105, vciu pedir a A NOITU paia
fazer publico não ser elle ò nutor tle um rou-
im hontem cómmettith) cm Sanla Tlicresn,
cujo responsável é o ladrão José elo Amaral,
ora preso e que se intitulou car rega dor

rrinlio, dando o n. 11.
eni

ca

THERí r A'*, V.Í-» S.CT.', .13
Pequena fazenda

Vomlc-se uniu com mngiiillcas arvores IruMlcriis
vacciis leileiras, aves de rhçá, etc. Tratar com ti Sr. Se-
vero Dniita-, rua Silelicl n Iti
.„_ i-».«iaat»» -__.—...

O novo. sub-secretario do
Exterior do Uruguay

MONTEVIDE'0, 20 (A. A.) — Foi iiomca-
do siib-secretnrio das Relações Exteriores o
Dr. Henrique Bueno.

Acha-se gravemente enfermo o
pio José Leite, chefe etc- scccãú tln
trai do Brasil.
PELOS CLUBS

Sr. Troco-
Ií. Fi C.en-

Amanliã rcalisnrá o Caseadura Club, cm
sua sede, um bem orgnnisaelo festival Micra-
rio e musical. Tomam parte nn orchestra ns
seguintes professores e amadores: D. Cie-
nicncin Rocha, piano; Augusto Rocha, violou-
ccilo; J. Kalliit; còfttrnbasso; Luiz Piiihelrb,
pislon; Luiz üòrges, clarinete; Alfredo Ama-
inl, trombone'; ifincstrp Coraii. Audeliiio Cor-
réa, Gama Lobo, Roberto Osório, liei.. Oypria-
no, Rôdefico Min.lula e Dr. AcrisiÒ Pires Do-
mingiics, violinos; Virgílio V. Borges e Dr.
Anlonio Pires DpihingüCS, flautas. O que,
porém, eslá desperlaiidb gfnnílé curiosidade
oos associados é a surpresa aniiuhdiâdi) para
um dos intervallos.
PELAS ESCOLAS

Ia Fonseca. — Sob a regeu-
Dr. A; Cardoso de Gusmão

scola realisarani

Escola Orsina
cia do profcssoi
Jtihiòr, as oltimnas desla e
os exnincs parciaes dc chorographia elo Brasil
e histOri.n; sendo esle o resultado: 1" togar;
Kcniidn líragii c Loelilia Ilomcm de Carvalho;
2" lognr, Eicuzinii Snhlris c Araguaey Paes
Leme; il" lognr, Z\y.\ii elo Cnrmo e Nnir da Cos-
ta c Silva.

•-*"**Sl £„_:-

Bom e rego ál
Vendèm-se duas casas á rua 24. de

Maio (estação do Riachuelo) alügádr
dando boa renda. Não
intermediários. Para tratar,
guayana n. 4.1, Io andar.

suo
á

.ias c
permitti.dós

rua da Um-

«Revista é® IsâfiUnto eles

Está publicado o segundo numero dcsla ç-.t-
ceilente revisto que, tio gênero, é n unie.i
que até hoje appnreceu no Brasil. O seu som-
inario é o seguinte: "Prefacio physico-chimi-
co-electrico", "A guerra é cdndiçãci normal
ela humanidade", "Theoria geral dns pròjo-
ceões das carlíts gcògráphiens", "Radiò-léle-

graphia", "Dirilectos da lihgun p/irtugueza","Artigos de mrtthèirintica" o "Noticia sobre
o Almirantrido ingiez.";
—¦_-—-_.., ....,¦¦¦..--— »—e-g^-COa-—»- -M-.

fèbàlllâb WúFjm ú*> SÍUVEIH.A
tlllA DA aLfaNDIíOA :t'2.—lelcplione SH2

SECÇAÒ INEDITÕRÍAL
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\ 2a PAUTEEmocionante romance da actua-
© lidade, de Gaston Leroux © A terrível aventura

!+!
Cuidado! senhor Gérard 1 Não me ma-

tel... E' um amigo!
Era Corbillnrd. Elle. contou (pie François

despertara do seu atortloamento depois" «le 11111
bom gole de rliurii que lhe dera para beber;
yóltãhdó a si-, o guarda deparara com Çòrbil-
lard e passara-lhe umn "dcscomposlura .

 KHe não quer qne eu o abandone c diz
que nós dous juntos não seremos dc mais
pnra salvar Mlle. Julieta, entregando-me. o
seu revólver quando verificou que estava na
impossibilidade tle andar.

Vamos! disse Gérard.
E embrenharam-se pelo bosque.
Não tardaram a avistar ns. paredes brancas

da hospedaria, no entroncamento das tres es-
Iradas.

A matla cercava a hospedaria por Ires la-
elos. ...

Elles conseguiram approximar-se o sutn-
ciente para poder distinguir perfeitamente os
detalhes que os interessavam.

Por exemplo, observaram que haviam sido
dispostas sehtinollas junto ás tinas poi-Lvi
da estrada principal o sol. ns jiinelliis que
eliivam dircctainenle para o bosque de Sainl-
Jcnn. .

No primeiro andar havia luz nuinn .lanella
, que dava para a malta.

Nessa janclla não havia portas ele páo, mas
longas cortinas que sc ergueram.

Unia figura' feminina npparécen rnpidnihen-
te c abaixou ns cortinas.

Rápida que tivesse sido n nppnriçao, por
fugidia que tivesse sido a silhueta, Gérard n
havia reconhecido.

Corbillanl tombem a reconhecera. E disse
num sopro: E' ella! E' Mlle. Julieta 1

Gérard tapou-lhe a boca e mostrou-lhe a
scnlinella que, nesse ponto, se conservava im-
inovei por baixo da janclla.

Si não fosse essn senliiiella, teria sidd façil
a Julieta fugir e facilmente também Gérard
poderia ir 110 seu encontro.

Escalar tsse primeiro andar não era cousa
que aprcschtnssc grande diffieuldntle. Havia
11111 cano soliilamente. embutido na parede;
com o auxilio dos ganchos f|ue o mantinham
chegaria facilmente ;'i janclla da sala em que
gunrdnvnm Julieta prisioneira.

Mns, havia lambem as nutras sentinellns
do outro Indo da estrada, que poderiam aeit-
dir á minimn alerla.

Gérrird c Corbillnrd estavam ncocorndos por
Irás dc uma riiòítn, a vinte metrôs dò hòmam.

Gérard segredou no ouvido dò coveiro:
— Aqui eslá o que vou fazer, disse-lhe

elle, e ouve o que vaes fazer. \'oti appro-

xiiupr-nie dn sentinella sem esconder-me, dn
modo o: mais nalural... Si não vires nin-
giiém 

"no liorizoiilt-V, eleisa-le ficar eprfo-
lo; si vires alguém que nos possa estorvar,
iinitai;ás o grito ela coruja... Nesse, caso,
continuarei a caminhar e, cm qualquer by-
potliesc virei ele novo no teu encontro...
Mas, si Indo correr bem, npproximnr-nie-ei
elo Boche c offerecer-lhe-ei uni charuto. Fnr-
lhe-ci tiiimhem presente' ela minha biiiqiietíi
entre as espaduas, num ponlo ([tie aprendi
a conhecer. Nem tempo lera para dizer-me
"uffM... Treparei e. Voltarei lpeln_ jancRii
com Julieta. Ivmqtianlo eu estiver lá l*iii_ ei-
ma, si a snidn ].elo lado dn janclla se. tiver
tornado impnssivc.l, finalmente, si houver
perigo em voltar nn oceasião por esse lado,
imilãrás lambem o grilo dá coruja... "Qiúin-
do me for possível voltar, assovinrás"! Com-
prehendcste? o grito rln coriijn: ha perigo!...
nssovio: ])óde passar!...

E' muito perigoso o que vae tentar, Sr.
Gérard!...

Gérard não lhe respondeu c afastou-se in-
sinnaiido-se por entre a malta, sem fazer o
minimo rt.ido.

Passados alguns minutos, Corbillnrd ou-
viu os passos dc uni homem, 110 caminho qne
beirava a hospedaria pelo indo ela janella tão
bem guardada pela sentinella.

A lua, nn oceasião brilhava em Indo n seu
esplendor; da hospedaria não vinha d mi-
nimo rumor; ao longe, ò canhão troava sem-
pre na direcção do (Iraiiil-Coiiroiiné e dn Mo-
sella, mas já sc eslava tle tal modo habituado

11 essa musica que dia sc tornara como que
o acompanhamento necessário no silencio lão
próximo...

Corbillnrd, todo ouvidos, vigiava...
O homem surgiu... Era Cérard..
Trazia um charuto á boca, e fumava

No momento em epie sc npproxlhiava
tinclln, pronunciou 11111 nhinvcl:

"Guie nachl, ltamernd"! 110 qual
respondeu á meia voz por uni:

"jGütc naehl" I...
Justamente nessa oceasião, o grilo dn eo-

rtijii fez-se ouvir muito próximo.
Gérard, qiic já desviava-se cm

sentinella, continuou caminhar
o que oceorria,..

absorto,
da sen-

o outro

direcção á
ignorando

AO PUBLICO
Eni destorço nos insultos que "A Tribuna"

ele liòntcm ousou atirar 110 eminente eonse-
lheiro Ruy BncbJSa c 11 mim, por motivo do
"hnbens-corpiis" Srcqneridi. ao Supremo Tri-,
buiinl sobre o cnso elo Amazonas, mandei pa-
rn o "Jornal do Commercio" uma resposta.

Essa resposta não foi, entretanto; publica-
dn, sob pretexto de "solidariedade jornali-:-
licit"!

Hoje, porem, melhor reflcctindo, pnssadn a
indj.gnação que n vorriiin me causou, resolvi
perdoai' o pascpiim, deixando solto o indivi-
duo qne não tem responsabilidade moral.

Thaüriiatürgò de Azevedo.
_g______^^g^________^^^g_g»^g^M

I-jilrelanto, cjüándo in desembocar nó cru-
zofhehtò tias Ires esl radas, Gérard deparou com
tini vulto que caimiuhavn' apressadnnrçntc, em
direcção ao ponto em que estava. Corbillnrd
vira com certeza esse vulto c assignalnva
o perigo.

O vulto, sen', sc rpreõcctipnr com Gérard
que se desviara uni pouco, passou a seu Indo,

Depois que o vulto passou, elle olhou-o.
Era uma mulher dcsgra.c,iosameiité envój-

vida num pesado mnnln cinzento, e que tra-
zia ;i cabeça enrolada num véo espesso que a
ccciiltnvii inleiramenle.

líviilentei.nenlc, esta mulher não queria ser
reconhecida; 1

Ella dirigira-se para a porta elo Cavallo-
Branco, quo dava pnra a estrada principal,
mostrara um cartão á sentinella que pessoal-
mente lhe abrira a porta e esta fechara-se
novamenlc si sua passagiím.

"Alguma espiã!" disse eomsigo mesmo Gé-
rard, c lamentou não ter trazido em sua coni-
pnnhia uns dez matreiros da Cohimtin Infer-
nal; elle presumiu que, nesta noile uma rétle
bem lançada na mysténòsn hospedaria que pn-
reein clonnilnr 11:1 orla ela floresta, cmquanto
epie todas ns tascas e hotéis dn região oc-
ctipãda pelo inimigo rctümbnvam no rnitlo dos
eaiitos e trãnsbórtlavafri elas pntuscadas sol-
dadescas, traria nas', suas malhas uma boa
pescaria.

Essn hospedaria silenciosa, guardada por
schlihellas imuioveis, linha uni aspecto dos
mais impressionantes.

Tanlas precauções defensivas não podiam
ler sido tornadas unicamente por Fcind paru
guardar Jtilidtn, que elle devia considerar ab-
solutamcnle' como sua presa e iiã impossibl-
lidiide de fugir-lho.

Feind já feria chegado?.;. Quem estaria
nu hospedaria?... -Iiiliela estaria só, lá en»
cima no quarto?..-.

A silhueta da rapariga lhe havia parecido
inquicla, porém não descperadtt.

Si cila estivesse sendo perseguida pela crea-
lura ignóbil que era Feind, Julieta eerlnmen-
le teria lido qualquer gesto trágico, teria clít-
mado por auxilio, ter-se-in atirado pela ja-
íiella,,.

.Confirma.).

Hü T 1 L Á D A
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letirtas tf a Capital Feíeialrara

Ci-miai-hla ria Utarlaa Naolonan
ria Iraall

r.xtraocòi» pii-llcí,», sob n finrnll»
nação do inverno federal, ou 9 l|9 e

«ilibado» .« 9 horas; o rua
onde de Itaboraliy ti. <r»lio» II

. Viic

AMANHA
A'a 5 horas <la tarde

300— 5«j*

IOO:000$UOO
Por ÜjOOU, nn «leclroos

O* Pcdldnn cie liillirlr* «Io Intf»
liar (lav.ont ser ncoiupuiilinilct* de
luals tiüü réis para o porte cio Cor*
ielo o dirigidos aos imcnte* itcracs
Nazareth * <.!., rua dn Ouvidor
11. 94, caixa D. 817. Telec. LUS-
X'lil. e na cata F, Guimarães, lio»
fr.rio, 71, esquina do beco das Cnu»
icllas, oalxa do Corrolo n. l.i.73

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO <& C.

rellsquelras à Ptrtipza
FILIAL DACASAtfARROCoS

105 Rua do Rosário io5, entre
Quitanda e Avenida

CASA MATRIZ Rua do Hospício 181,
canlo dn rua da Concoiçào.

Amanhã ao almoço:
Salada de frios ú portugueza,

cozido especial, mocotó de vi-
íclla, car-cpatel dc leitão.
Ao jantar:

.Sopa Juliana, lingua frescas
(x milaneza, caça au cliampi-
gnon, leitão assado ú brasilei-
ra, monguza*.

Todos os dias ostras frescas,
lagostas o caças.

Sobremesas de c o z i n it a
Variadas.

Vinhos importados dos me-
lhores lavradores de

Portugal
Manoel Fernandes Barrocas

Toaae»3ronohltt)8 Asthma j0 Peitoral de Juruá de Alfredo de
Carvalho, exclusivamente vegetal, éti
que maior numero .eunu de curas. In-
números attestados médicos ede pes-soas curadas o afliririai.i. A' venda nas
boas pntirmacias e drogarias do Rio
11 dus listados.—Dopos.to, Alfredo de §Carvalho &('..-Rua 1- do Marro, 10,

ALTA NOVIDADE
Ji.M

Folhinhas e Blocks
para •. 9-1 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

II EI
de magniftques robes
cTEté a dos prix re-
duils chez MADAME
de FLAVILLE. Au-
drade Pertence, 20.

Cattete
Teleph. 6060 Central

Compra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do «Monte de Socçorro»; paga-so
hem, na rua Gonçalves liias u. 37.

Joalheria Valentim
Teleplione 901 Central

Curso de corte
Senhora íranceza, di-

plomndá pela Academia de Paris, ga-
rante ensinar em 12 lições n cortar
e conlaccionar qualquer vestido. Cur-
so especial de coílcln e chapéus.
Corta e alinhava qualquer vestido ou

«tailleum por preços módicos
Av. Rio Branco 103, 2» andar—Tel.

3.383 N.

CORAÇÃO
Moléstias do coração, com falta de ar,

cansaço, hydropisias, pés inchados, palpi-
tações, dores do lado esquerdo, rlieumtt-
tismo e syphilis do coração, latejamento
das artérias do pescoço, suffocações, lo-
soes, e.ldocarditos, dilataçõos dus vasos
dòsapparoccm com o único especifico des-
coberto e APPROVADO PELA SAÚDE
PUBLICA, O CAHDfOGENOL. Rrilhaiues
.-..ras! Receitado pelas notabilidadcs
jnediciis!

Encontra-se nas boas pharmacias e
drogarias. Granado & Filhos — Rua da
liurugiiayana n. 0,1, llio de Janeiro.

BJP

PHOSPífOROS

OLHO
PAU CERA

LOTERIA
on

S. PAULO
Uarantlda pelo governo (10

Cauda ,i.,v
n mtmm t ¦-> «,•!»

Terça-leira, 24 do corrente

k:
Por 2$700

Bilhetes ;'t venda em todas as
casas lotericas.

000S000
PERRO

Ivro.agradavril.coono-ücol

JINALTSBATEL f
Cura: ANEM IA, Debilidade I
£//i/'.IH. "ll!H.i!WUCUttY '

— CASA ELITE —
Agencia dc Íoi criar.

Commiisòet o descontos
Pagamentos dos prêmios no mesmo dia
RUA VISCONDE DE INHAÚMA. 36

Rio cie Janeiro
IOO Contos—Amanhã

Líquidos e comcslivois finos.
ORAND BAR T ROTISSERIC PROfiRESSC
Largo S. Francisco de Paula, 44

TELEPHONE 3814 3JÍOB.T-E
•losé Miflueiz Domingues

O mais confjrtavel salão. Ilvgicnica
cozinha

Menu
Amanhã n- almoço:

Mayonnaisc de g.illinba.
Papas á minhota.
Ca»solet .i scvilhi.ua.
Saurer braten mil closse.

Ao jantar:
Leitão recheado a portugueza.Ctbrilo assado u moda do Porto.
Ravioli á italiana

Aos romoiros da Ponha:
Esla casa vos apresentará amanhã,

sabbado, um variadissimo serviço dc
issados.

Frangos assados 1$30D c 1$C00.
Primorosos vinhos.

Cir.co contos
de réis!

em dinheiro para comprar
um terreno bem locali-
sado e nelle edificar um

prédio do valor de
Dez contos de réis!

é o que cada um pôde
conseguir inscrevendo-se
desde já na Serie Ideal

da Companhia

PERSEVERANÇA INTERNACIONAL
Avenida Rio Dranco n. 171—

RIO DE JANEIROL
Cenlro dos Chauiieurs do

Kio de Janeiro
Sede : Rua da Quitanda n. 6

Assembléa geral extraordinà-
na em 20 do corrente ás 20
horas.

Ordem do dia : Interesses
sociaes.

Rio, 18 de outubro de 1916.
O 2o secretario,

José Alves de Mesquita.

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

lumado. Lata 2'pooo.
Perfumaria criando Bangol

«MiLA»
Brilhantina concreta com pe-

troleo, deliciosamente perfuma-
da corn penetrante e escolhida
essência, dá brilho c firma a
côr do cabello, ao contrario das
demais brilhaniinas, que tornam
oscabellos russos. Vidro 3^000.
Pelo correio 4^000. Na A' Gar-
rala Grande, ruaUruguayana 66

RHOTOGRAPHIA -casa leterre ~
Importação c exportacito cm pr.inde escala de apparclhos
c material photographico recebidos directamonte dos prin-

cipaes fabricantes do mundo
DEPOSITO DAS fc-SPEClAblDADES

de Kodak, Lumière c Jougla, Afifa, llauf, Meltr, Wclliu-
giou. Ansco, Imperial, etc. CHAPAS li PAl-ÜIS dos me-

lhores fabricantes — LinnilsGes sempre frescas
PREÇOS REDUZIDOS

145 — RUA SETI, DE SETEMBRO --. 145
B E R T-E-A„&-.COMP»
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BSÈw Evitam--.se ^Hm
BSf Tratam-=se yBk
WS Curam-se 1 I

TODAS AS DOENÇAS HBIIH DAS I
Wm VIAS RESPIRATÓRIAS ¦
lj||j|_ pelo emprego das _JkI>W

PASTILHAS VALDA M
Wm ANTISEPTICAS I I
•rwll * "" fl D
W Vendem-se em todas as pharmacias fl ¦
HH c drogarias fi B

.,_,.?...,- h ¦
Il AGENTES GERAES fã R

mÈÈ Ferreira Newkamp & C.S A
MSmW •—- _i A

SÊÊÊ Rua Genoral Câmara 113 1 1
|ÍI RIO DE JANEIRO 1 I

A* venda em todas as pharmacias e drogarias

FARINHA LÁCTEA PARA CREAN-
ÇAS-CONVALESCENTEvS DEBILITA

DOS-AMAS UE LEITE

A 1N0TRE-DA1VIE DE PARIS
^«raudes salâos em todas as

seeçôss a preoos sem prece-Éenfes.
OxHolna úb costura e tai&Ieur

__30
BKZ-SI mmW

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheuniatico
Energil depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda em todas as boas pharmacias e drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & C. e Araújo Freitas & C.

_^_g_5_g_H_B_a__i

Único

adquirida ou hereditária cm todas us
manifestações. Rheun.atisiiio, Ecze-
ma.', Ulcaras, Tumores, Ooros museu-
lares o ósseas, Dores de cabeça no-
eturnas, etc. c todas doenças resul-
tantos do impurezas do sangue,
curam-se infallivelmonlo com o

que com um só tiasco faz desappareccr qualquer mamleslação. Uma
colher após' us rolelçôos. Eu. ledas us pharmacias.

ESCOLA DE CORTE
Mmo. Tcllcs Kibtiro oiiníiiii

«(.hi poileiçfio a coilar sob
medida v com os niap|i.in, em
25 HçGcs.

Prailcn por tempo indutor.'
minado.

Moldei experimentados e ali»
nli.iv.tdos.

Aceeitam-se fazendas para
vestidos meio confeccionndos.
Aulas de elmpéos. Av. Rio,
Binnco 1..7.4" uudur.Odeoi. á
direita dn elevador.

Í"T"maje8tic f¦Charuto!. íinissínios leitos a'

Iinão 
com BÜperióres tabacosI

dc Javn, Havana o Bahia. I
• Deposito: Rua Rodrigo Silvai

n. <)?.•—1° andar I

LEIUO »[ PENHORES
í. de novembro

Na antiga casa
E. Samuel Hoffmann

13 Travessa do Rosapio 13
JOIA3

Das cautelas vencidas, po»
dendo os Srs. mutuários relor»
mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão

Fabrica da Inatrumentoa
 CASA FERREIRA

Fabrica, concerta e vende in-
strumentos dc musica mais ba-
rato do que cm outra qual-
quer casa.—FERREIRA «5c G,
rua Uruguayana n. 214.

KfiÉ. POUPE»E
ASSEMBLÉA /OO

* «aHaV^kl ^B

Vestidos dc filo. para
senhoras e mocinhas

Vestl«lo« para menl-
nas dc tod.fi as idade1», o
melhor e mais variado

sortimento
EnxowueA pata bapti*
sados, chapéos, toucados,

etc.
Cinta* elásticas rhotle-
ios praticoi e clegantcj,
para senhoras, n i8$ooo

1'ma linlott «pplirii..úo dn
lf.Ar.oi. (1-0-) liastn pnmlicor dínappnrccAr ISs-
TANTANUVMRXTR B POH
co.Mpi irro uni., c qimi»
quer nuor félldo do corpo
(pdi, ...lillris, rio.) A'v^n- _

(la ria pfrumittia A NOIVA, rua lln.liifeo Silva ... Il.i, o fim toüiu ti»
 ilrojjariaic» pnraiiiiarifti.—r.alxiit!|iXHll peln Correio SSüuO

ifÉO iranl
ESCOLA NORMAL

O Curso Normal de Preparatórios, o dc maior
freqüência c o dc mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualmehfe o CURSO ES-
PECIAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades rc-
duzidissimas e a cargo de distineta directorá c completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
I" andar. — Informações de 14 as 19.

Maison Clémentine
Chapéos chies dc verão

a 1 jljooo, i8$ooo c 2o$ooo.
Avenida Mem de Sá, n. 20-

A—-Telephone 5.753 Central.

CAFÉ' SANTA RITA

VB_a__5£t_#Bay

Una do Acto n. 81.'Telcphono 1101 Norte
o. rua Marechal IToriano, 22. Teleplione
1.218 Norlc.

OAIYIPESTRE-
Ourives 37, Tel. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Tripas., moda do Porto.
Cabrito á moda dc Braga.
Cangiquinha com leite de

coco.
Ao jantar :

Perna de vitella com pirão
de batatas.

Arroz dc forno cm canoa.
Camarões torrados.
Peixadas em panellinlias,
Todos os «lias ostras cruas,

canja e papas.
Roas peixadas.
Sardinhas frescas.

Preços do costume

DINHEIRO
Emprosla.se sobro jóias,roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões a, 60
— telepiioSeTdt-í norte
\Aberlo üus 7 horas da

uitxuhà ús 7 ria noite)

jrílBÉRAL & C.

mo se llluaam S
Com os preparados para a

pèlta Cscin súa PEKÒUNA ESSlAl.-
TE, único que adquire «r conserva
a bcllcza da cillis. Approvado peloInstituto dc Hclleza de Paris c pre-
miado pela Exposição de Milano. Pre-
ço .1$00ü.
Encontra-se á venda cm todas as

lie.lum.iiiiis aqui c em S. Paulo.

) ELECTRICO CONCERTADOR
Meias solas o saltos cm 4ü minuto-

iesdo 1$50011 3S500
Solas inteiras c saltos dosde 2S500. r.Sõoo.
Saltos cm 10 minutes a 1JO0O. Não

mande concertar seu calçado sem visitar
O ELECTRICO CONCERTADOR

Rua Senador Euzebio n. 107

«
PANELLAS DE PEDRA

INEIRAS»
DELICIOSA COMIDA

Oblcm-sc cozinhando-a nas afamadns
pnnòllns de pedra «Mineira-». Deposito:
llazar Villaça.— 126 rua Frei Caneca.—
Louças ferragens, tintas o trens de co-
zinha por menos 20 •[. quc nas oulras
casas.

HOMCEOPATHIA

<i3

-X.

es
CO

Tosse ? Tosse muito ?
tome a milagrosa

BRONCHIGIA
1 Vidro 2$500
 1 em 

Constipou-se ? faça
uso da

GRIPPINA
um cios melhores remedi-
os atei hoje conhecidos pa-ra aborlar constipações e
curar influenzu.

1 Vidro 1$000
Àdolpiio Vasconcellos

GO

83

«rsi
m
<=>

fm
27 Rua da Quitanda

Papeis pintados
Casa Brandão

E' a única casa que nesta
época pôde vender modernos pa-
peis pintados desde 400 réis a
peça; á rua da Assembléa, 87,
(próximo á Avenida).

A l
rteslauranl onde so reúnem as meüio

res 1'ttmlliúS. Rigorosa escolhu feita dia-
riurnei.le, em carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

KUA S. JOSÉ', 81 - Telep 4.513 C.

1 A Syphilis vencida por pouco di-
! nhoiro pelo novo produeto
j' liiinccz

MANCEOL
Solução estável, esterilisante o
il.jcctàvcl dc Neosalvarsan, expc-
rinientada com suecesso nos hos-
pilaos S. Lotais, Deaujon o outros

de Paris e Buenos Aiies

Mss è dnis ima
para caindisaçac de águas

VELLOX, MUKXXTjI & COMP
Praia do Caju n. CS. — Tolcp. Yilla 199.

Fabrica de vigas ocas de cimento ar-
ma.lo, vergas, lageolas para divisões,
mais leves e econômicas dc que qual-
quer outro artigo similar,

Vijas-madies niassiças c postes paracercas,

MiÉ HO
fBi|*B*to Falta de appetite, engorgi-uwmtrs tamentos ganglionarios, rachi-
tismo, anemia, impotência, etc.

Curam-se com o uso do
ÜPÜL

Milhares de curas.
Dep. Brag Ci.l Hospício, 9.
Granado, 1" de Março, 14.
Thcodoro Abreu, Voluntários da Pa-

tria, 245.

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' -
Teleph. 5.324 C.

DELICIOSA BEBIDA

%t¥Jp • 1/^

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Festa da Penha
O abai\-n-aspi?nado, no domingo, 22 do

coric.ile, distribuirá por sorte varias du-
zins das mnguillcaj corvojas «FIDALGA.
o tllllAIIMINAt no arraial da Penha.

A's 1". liurns, em frento a «coia da
Irmaiiilatle, uma conímlsíào.lojo.nadstas
al.ii.ii um invólucro dentro .1.. qual fc
n.l.nri. um garrara dc .FIDALGA» tendo
mi parte exterior ««criptas duas ccnlc-
na«

As perdoa-, que apresentarem bilhetes
dc ida on do vi.lda da Lcnpóldina rom n?
iresfiuaes coriospondcnlos n qualquer
das duas centenas receberão um chequo
quedar', d rriln a vimas garrafas de «Fi-
dalgfl. mi . Ilrahmii.a>, na barraca do
sua prólcroncla,

A garrafa lacrada nebase deposita Ia na
AjsociriçSo dc Imprensa.

Canabrahma

l\ão precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO CEIUI,

Rua Theopliilo Oltonl n. 34
Telephone Noite 353

Tuberculose
0 mai-. moderno espociíl 'O quc cura í

o STEiNOUNO, receitado e admirado pela.
notabilidadcs médicas do paiz c da F.u-
ropa. Cicatriza os pulmões, mata os mi-
irohios, dá vida e suu.le ás pessoas l.a-
cas, anêmicas, dyspcplicas ncurastlioni-'as o fortalece os nervos, dando o vigor
da mocidade. Drogaria Granado Sr Filhos,
ruu Uruguayana, 91. Vidro 5$; pelo cor-
roio, 7S500. Cc.ilenasde atlesUidos!

A cura tias ulcei-as
Feridas chronicas, darthros,

empigens desapparecem in-
fallivclmente em poucos dias
com o uso da pomada anti»
herpetica de Th. de Abreu.
Milhares de curas.

Depósitos: Bragança Cid, rua
do Hospício 9, e pharmacia
Abreu, Voluntários da Pátria
n. 245.

ilão de
Em 24 de Outubro de 1916

Si. OONTHISR & G.
Henry & Armando successorei

CfiSAFUNDADA EM (867

45 - Rua Luiz de Camões .7
Fazem leilão do3 penhores

vencidos e avisam aos Sr3. mu-
tuarios que podem reíormar ou
resgatar &$ suas cautelas até á
véspera do leilão.

Dinheiro sobre
nhores de

pe-

jóias ecâiitelas do Monte
de Socçorro

Casa Gonthier
HENRY & ARMANDO
45 e 47, RUA LUIZ DE CAMÕES 45e 47

Casa fundada cm 1SC7

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométricae pratica qualquer modelo, inclusive tuil-

lour, cm poucas lições
Também corla moldes sob medida o

podem, ser cm fazendas, alinhavados e
provados ou meio coiilcccioiinclos";

PREÇO MÓDICO
JVlme. Nunes de Abreu

flua Urug.iayana 140 r andar
TEL. 3.573 NORTE

P com pouco capital
.iu» um ou ili.tii ..¦'.>. poilerfo jfiiiiiiir.'...i. > «*m i..«- ... io rol. l'Fu«7lU'ii
ili.pur ila mui ..'!....'11.••¦ ..¦ - ru')|.
IttiU, cnjni |.i...|ii..... r.. eoliuuil iaqui nu praça a «llnln-lro á ii>(« n noi
C.luilM m uliTiiic.» ríii.illç.1?. (íj oi
i.ríl..|i.Niii'." «'>(«.' iitbeectitfni u ucpiiçla
n p...'!'» tniriãrfto «•nt m noi dc trinta
¦im- i) mutivu .1. ven ia ii.Vi daiíoiUnl
n i|unm prulemler iHir dijhhíI.I l«n.r o
f»r. Vlii.çu .tua i... ..u..»-. »¦¦•.¦ Irai
Caneca n, 1.0, l».i/«r.

Curso de preparatórios
Mcnsalldndc  ?*.>ooo

Professores do Colleglo JVdiç,
II. Rua Sete dc Setembro, to\\
r andar.

Malas
A Midi Ckincxn, á rua do |.kvra..^n. Cl, .' n r,i<a quo mali bacilo v c: •

visto o prnn.le lorllmonto qu^ tem; chainan uliirnç.io dos »i)iih.iiui viujadtei.

ASTHMA
A cura sí re obtém coiu o e.pociDi'.

doícoborlo pelo Dr. King'i Palmír, o!
i:\ltllIOt.UNOl; luto lallui im» b.'.:i¦...!¦• ¦>
cl.ii.ii.n i... polío, liiiii. «lc ar, iceuiQ.Mii»
Dragaria Granado i filhos rua '"; li./
gtiiivaua, Dl, Itio deJtti.oIro. t ),

Vidro 0^000; pelo Correi.-, í$
Alto.slii.l.is de valor.

DENTISTA
i
d> ^

A. LisfiK Ribeiro, cirurgião daulli.
la pula Faculiliido «Io Madioina du ht
do Janeiro, co... lunga prati.^t. Traíi>
lho- garanllilos. o...*'.iita* «l.aii.nM.tii
Oinsulioriu, ,-u.i da Quitanda n, iÜ

Vendem-se
Jolas a preços baratUslmo»: nü

rua Gonçalves Olai 87

Joalheria Valentim
Telephone u. 90. — Central

Casa Cintra
B. Nova & Comp.

Avenida Rio Branco, 108

Especialidades em bebidas finas, nor-
vetes, saladas de fruta?, Irulai l're»c«l e
conservas de toda<.-.«qualidades, eatraj»
adoniiciiio, — Teleplione 5.973 Crniiii,

PWE1D0R Mme. Bailicnl
cliplumadi

pela FaCul-
dade dc Midi»

cina do Itio, cx-interna da Maternidade
da mesma Faculdade, nj rticlpa *> s.lui
clientes quc fixou sua residência i rua
da Lupa n. 6(J. Telephone n. b.iU.

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

famílias e cavalheiros de tra-
tamento.— Haddock Lobo 123
a 127.—Rio. Telep. V. 171S.

ALUGA-SE
o esplendido sobrado á rua
Sete de Setembro n. 115, com
tres magníficas salas, próprio
para club, escriptorio ou ne-
gocio. Trata-se na loja.

HOTEL Af
O maior e mais importante do
lirasil. Occupnncici a melhor ii-

tuacão da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricoí.
Freqüência animal de 20,000 ciieo-
«s; Diária completa, a partir dt

109000.
End. Teleg. — AVENIDA

RIO DE .1ANH1RO

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
HOJE E SEMPRE

A elegante bonbonniòrc da rua Chile, 31
Todas as noites, ás 9 horas, suecesso

megunlavel da « troupe » contratada cx-
pressameuti! para este cabaret em Sáo
Paulo e Buenos Aires pela Agencia Tiieu-
trai lncieza.

A: synipalhica cabaretièrê LAU1U
OIIETTÜ (Única no gênero).

LOS MINEItVINI. ~
Os irmãos FUliNTES, bailarinos hosya-

nlioes
N1NETTU, cluintciise françaiso.
SILVINA, a DláLLA LüZITA.NA.

ARLETTEjIloinbiandt-Potile lllolandaiso

Broveinonto — Novas estróas.
Variado corpo de baile sob a direcí-o

Io prolessor PAULO.
Orchestra do Izijriinos sob a dirccçito

!o prolessor i..«mIoí.-0 ERNESTO NHUV.

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA te C

HOJE: .HOJE
A's 8 3/i

Orcheslra de 2-i professores sob a
regenaia de ArU.uro Fiassinesi.

Grande oxito da genial artista de
fama mundial FÁTIMA MHUS.

NOVIDADE!
A grande pauloiiiiina-.lansantc, ma-

sioa do maestro Klni Con.ado

COLOMBINA
íxito de FÁTIMA MtRIS, no TANGO

ARGENTINO, que será dansado com
uma distineta bailarina.

A rcvista-0 NOVO FIGAI10-EL-
DOP.AUO-7U Ironsforntuçõcs.

Luxuosíssima « mise-en-scéno...

Preços : Camarotes e
logarcs dislinoU.í, 3$;

frizas, t$5;
logarcs dfstinctps, 3Ç ; cadeiras, 2$
balcões, 3S o S$ ; galerias o cnlrad
geral, l$O0J. J

CABARET RESTAURANT 1)0

CLUB DOS POblTICOS
IlUA DO PASSEIO N. 78

0 mais chie c elegante dcsla capital
Ilcnilez-vous da elite carioca

ARTJ&ÉSlk MUSICA... FLORES

Hoje,imponentc ísoirée» em que tomam
parte os mais dislinetos artistas chega-
dos dc Ducnos Aires, sob a dirccção do
elegante cabaretier brasileiro JULIÓ MO-
UAES (...lie., no gencru).

LA TR0VANA, cantora à diclion.
LA NINETfE, sem rival cantora francoza.
LA IBÉRIA, a rainha do baile 1.espanhol.
LLNA tiORIS, cantora franceza.
IRMÃ MORA, a graciosa cantante italo-

argentina.
BELLA AMELIA,couplelista hespanhola.

Artistas contratado' exiiressamenlc pela
Empresa 1'ARISi-MOLINA.

A mau harmônica orchestra de tziga-
uos.sob a dirccção do popular 1'ICKM.iN.N.

Erevcnisníe—Novas estréas

GASINO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

Único ll.enlro por sessões que fun-
cciona na Avenida

HOJEEE^EgEHOJE
A's 8 e ás 10 horas—Ultimas re-

prosentttções

ENTRE Ã CRUZ
EiGItlli

ETELVINA SERRA tem nesta peça
..... doi mais deliciosos typos .li. si...
eloila ir Lã.. perfeito que bastaria paru
firmar a i-epiila;ão de uma actriz cm
qualquer parte do miiudo.

De « 0 Paiz ».
Domingo, « mutinée » inianlil.

THEATRO MUNICIPAL
3-RECITAS DE DESPEDIDA—3

DA COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA 3

LUCIEN GUITRY
HOJE _SEXTA-;FElltA, SU—Pritnoim recita de—

assignatura — A's 9 lioras HOJEwm DE IU «IDE
Peca ein quatro aclos. de Jules Sandeau, do 1'Acadumic Fançaise. Mr. LUCIEN

GUITRY jouera le role de Des Tournelles.
BilUotes ii venda na casa Arll.ui- Napolcüo, Av.-nida Rio Branco n. 122
Preço* avulsos : Frizas o camarotes do i", 8n.j ; dilas do 2», 80j>; poltronas,

lõ$ ; balcõos A c B, lOÍ ; outras [ila<, OJ ; galerias A e B. 3$ ; outras lilás, t'$0000.
Amanhã—Segunda recita de assignaturauísr

De PAUL BOüRGET
Domingo—Única 8 niaiinéc » da comüanhia.

I" PALAGE T-ifcATRE
CYCLO TilEATRAL BRASILEIRO

Grande companhia indiana de oj.c-
retas ETT0RE VITALE

HOJE—A'sS 3i4 —HOJE
Primeira ropiesentaçào da celebre

oporela cm Ires aclos, do maestro
Gilberto, grande suecesso dcsla com-
nanhia

LA CASTA SUSANNA
Distribuição: Susaniia Pomarcl,

PINA GlOANA ; Umbortu, ÍTALO BEll-
TINI o toda a companliia,

Billiélcs á venda na Avenida Rio
Branco n. 138. Telcpiione f.73. Cc.i-
Irai, casa Lopes, Fernandes £ C.
Preços do coslu./iç.

Ai.iiii.hã — Ré.iriso da opereta —
ADIll.i G10VLNE7.ZA.

A scguii-ClNEMA STAU e CIIAM-
PAGNE-lXUlI.

THEATRO RECRÊ'0
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

« Tournée » Creniilda (I'Oliveirá '

HOJE: HOJE
Sexta-feira, 20-A's 7 3/i-Duas ses-

sõos -A's 0 3/.1
P.imciras representações da engraça-

dissi.nn comedia ingleza em Ires actos,
lindu.rçáo de EDUARDO VICT0RIN0 üo
original de V, P1NERO

MENTIRA DE MULHER
Distribuição: Coronel Purker, ALE-

XANDItl! AZEVBDO : linéas Smitli, Fcr-
reira de Sotiüii; Iríii Ma.tinez, Antônio
Serra; Tho.naz Grcon, Mario A roso; Ca-
pilão F.-eiit, Luiz Soares; Ana.rias Prieo,
(IscarSoares; Mesisler, inspector dc po-lii-ia, José Soares ; Jolin, Arouca; Fruiik
lli-uwn, Pinheim ; Agallnl Stnith, i.RE-
MII.IM DE OLIVEIRA; CarloUi, .luilitl.
do Mello; Suzanna Tom Kii.s, Braziüa
Lazzaro ; Emiiia, Julieta dc Vasconcellos.

Aiuàiiliã-.MLNllRA DE MULHER '

ÍBBBBnxmimiuramiM 

*«r _-¦*¦. i_m__ tA^aã-Wf-J-f-.
Theatro Carlos Gomes

Grande conip.ii.hia-do sessões, do
Edcn-Tlieati'0, ilo Lisboa

Empresa TiífXElRA MARQUES
Gcrenriii do A. Gorjão

HO.TE HOJE
Duas sessões— Duas—A's 7 3/i

c 9 3,'i da noito
Dous imponentes especlaeulos, com

a celebre, querida o popular revista-
luniusia em dous aclos c oito qua-

DOMINO
I.xilo brilhantíssimo dos ni-lislas

CARLOS LEAL, HliNRIQUE M.VES,
JOA0 SILVA, LUIZ IIIUVO, AUGUSTO
CUSTA. DERT1II! BARON, MEIHNA
UC SOUZA, ELISA SANTOS, MARCA-
RIDA VEI.L0S • ir TINA COELHO.

Toma parle Pula a companhia
G.ondiqsos elleitos de luz. A rc-

visla Ua cleclricidade.
Scenarios maravilhosos. Guarda-

roupa deslumbrante.
Amanhã

y

O A. B. C

MUTILADA ""^""r


