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A NOTA DOMINANTE DA SEMANA

Gratas d philanlrapim iniciatina de Uuul, Kolixlo c Luiz Peixoto, os Ires mais
ttjamadas cancaliiri.tlas lia capito!, o publica carioca terá dentro de poucos dias o
consolo do nsn. Não <"¦ pldlaiürqpia, nestes tempos dc lagrimas i'

• a INVASÃO Dl* GAFANHOTOS EM MINA3

fiomo os da liclgica!... "limpam'' tudo r... pnem ovos!

"BISCOITOS COM DIREITOS CÍVICOS

O CONVIDADO RF.SPK1TAROI1 DA Mil _ y. garanic-me
qnc estes biscoitos não são os aue obtiucruni o "hubeus-eor-
•ui." :' IVjn /«/...

MEA CULPA! MEA CULPAf !

Tada ii t/ente sabe, c particularmente oi
licrlineiises, que a uffirniação desse letreilo ê
falsa, Mas ella ahi fica paia opplacar a fúriados ucrmanophilos de profissão, que engolem
tudo, menos que r.e diga que em Hcrlim llâo
ha manleigal E' a unicu cousa que os cn-
furece.l,..
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Cem dias de vadiação

NUM ANNO !
I II»i (?) lia ilos taüta n no inuil

E são esses os dous paizes do mundo
onde menos se trabalha

Contra um projcclo do Sr. Pedro Moncyr•riue ba na Gamara, reduzindo a Ires ò.'i
dias de /'cs/'i nacional, ja sc levantaram
muitas vozes dentre da própria Câmara :
liouve protestos liUiarios, como os do Sr.
Augusto de l.ima; calbolico':, como os do
Sr. Ilosaniioli dc Oliveira, c dc classe, como
os do Sr. lldefoiiio 1'inio. li fora do Con-
(•rewi os prolestós aíiída siio 'mais velienicn-
tes c nials numerosor: ba a classe dos fim-
ccionarios públicos, que grita porque se llies
ameaça cortar alguns dias dc folga... M.i
outra classe, a coinmcrcinl, mie lambem co-•neça n balbnciar os seus vagos protestos:
luas esses, coitados, protestam baixo, para(jue o patrão uno os ouça...

Terão razão nquelles que froleslam ?
Podemos mesmo dizer que temos, official-

menle decretada, n preguiça nacional, lim
tiehhum outro pai: do inundo, paiz civili-
Bailo c regularmente, constituído, sc deixa dc
trabalhar tantos dias como no Brasil. E
devemos salientar, para \crgonlin nossa,
que nem mesmo o; paizes profundamente
religiosos, calholiciis ou não, os paizes qos
lèui Ioda a sua vida assentada nos usos da

^e^M^^^^^M
Sfeligião, nem mesmn esses guardam durante
o anno lautos dias como nós guardamos.

Sneccde o mesmo com os paizes profün-
domenlu mililãrisltK e. com uma larga e
brilbanlc hisiorin mililnr, que deviam guiir--
dar ns suas grandes datas militares. Pois
nenhum desses cpnimcniora tnes tintas com
n paraly.snçno dc todr, o seu trabalho durante
.vinte c quatro horas,.

COMO SÃO COMMI3MOHADAS
DATAS NACIONAES?

AS

Façamos uma peicgrinnção pelo mundo, a
ver o que fazem os outros povos, que não
são menos patriotas que, o nosso, para com-
memorar ns suns ilntns naclonacs.

Na Allcmiinlin (império fillcinno) respei-
Ia-se apenas um din : o do nnscimeiilo do
imperador; vários Estados federados, B.i-
viera, Hamburgo, I.ippc, J.ubecl;, Mcclilcra-
biirgo-Slrélití, Suxc e a própria Alsacia-
l.orenn, uno respeitam nenhum oulro dia 11
uno ser esle.

A pequenina Andorra não tem nenhum
dia ile fesla nacional c n diligente Suécia
segue-lhe o exemplo. Pnra descansar, bus-
tnm os domingos.

Ainda ha Allemanha lia outros tres Es-
lados federados que guardam apenas um
dia, o do nascimento dos seus soberanos :
é o dncado de Saxe-Meinirigisii, o priiiclpãdo
de Scliwnrzbiirgo-liiidolslndt e o reino do"Wurtcnibcrguc.

A Aiislrin-Ilungria (império), n França,
n Grécia, Honduras, o 

'pequeno 
principado

(le l.ieclitenslein, o principado de Mônaco, o
1'c'ri'i e a Suissn guardam tombem apenas
um dia, que c gcinlnicnlc nqucllc cm que
commeniornm a sua independência.

Dos outros listados federados dn Allema-
nha ha seis, Anhalt, Hnden, P.remen. Oldcn •
burgo c os dous pvincípntlos de llcuss c
Waldeok, que guardam dons dias.

Os outros paizes que tem dous dias dc
fesla Inacional süe: Argenlina, Hungria,
Helgica, Biilivia, Chile, Cuba, Dinamarca,
Dominicana, Equador, Grü-Uvctonlia, índia,
Haiti, Grã-Ducado (Io Luxemburgo, Noruega.
Paraguay, Iltimnnin c Servia.

Guardando tres dias ha a Colômbia, Cosi::
Rica, Guatemala, Itália, Corén. Libéria, Me-
xico, Ilollnnda, S.in Salvador, S. Marlho
Hgypto c Venezuela, além dos Estados íe-
durados (tUcmücs •!•• lirum-wicl;, Mecklein-
hurgò-Sehcverin, Soxe-Alteuburgo, Saxe-
Woimar-Eiseiiacli, Saxe-Coln.rgo c Gotlia,
Scbaumburgo-Lippc c Scliivarrliurgo-Soiider-
sliausen.

Ma apenas sei;; paizes que guardam quatro

dias: são elles o .Tnpão, o Monlencgro, Nica-
ragua, Sino, n Turiiiiia e o Ilriiguny. Tnm-
bem o Grã-Ducado dc Hesse guarda quatrodias.

Cinco dias guardam os Estados Unidos, a
Prússia (reino), a Dnlgaria c Marrocos.

Seis dias apenas u Hcspanlia e Portugal,
Selo dias Nepal. i.Nepnl. diga-se num pa-rentbesis, i unia oligárchia militar, silúàil.i

no Mimalayn, sob o prolcclorado da liigln-
terra).

Oito dias, guardnm-n'os o Afglianislan e
o Panamá. (O Panamá conimcmora, com
tres dins seguidos da fesla nacional, a data
dn pi-oclamnção da Republica...)

Nove ilias, nenhum, Não fosse o nu-
mero nove aziago..

O colosso moscoviln. a Rússia, guarda de/
dias. K a Pérsia tnmbeni dez.

E, finalmente, onze ilins guardamfn'os
dous unieos paizes: o Brasil e Blioulnn.

A companhia que lem o lirasii, ua vndia-
gem official, não o dcsliontv.. Bem poucas
pessoas, nrredilnnios, conhecerão esse pm/.
Talvez que a maioria dos tutores só pela
primeira vez veja c::se nome. Blioutan, cn-
trclanlò, existe: é, segundo os anniiarlns
mais modernos, uri "Principado espiritual,
governado por um Dlinrma'-Radjali, que é
u piirn ciíeiirnaçno do primeiro Shnbdíing
Riinpoçhi". Onde fieu ? Lú iu. vertente me-
ridional do longinqnó Himalnyn, nessa Jn-
dia mysteriosa e religiosa onde se vive de
orações..,

A PREGUIÇA NACIONAL

_Mas nqui não é n índia, nem podemos
viver de orações. Pois apezar disso somos,
pffiçialnicnlc pelo menos, o paiz ninis pre-
gniçoso (lo mundo.

Com cffeilo, c bnscnndo-r.es somente no
corrente anno, podemos afoitamente dize.i*
que ns nnss.is repailições piiblicus (porque,
afinal, a iiioleslin nlncn inni-, especialmente
as repartições publicas...) deixam de fun-
cclonar cerca de cem dias durante o anno,
on sejam ninis dè Ires niczes.

Siníio, vejamos. O mez de jnnciro leve
dous dins feriados íl e 2fli: um siinlifici-
do (ti) e cinco domingos; fevereiro, uni IV-
rindo (21) e quatro domingos; março, os
Ires dias de Carnaval e qualro domingos ;
abril, um ferindo (21), dous sanlificnilns
(Semana Snnln) c cinco domingos: niãio,
dous feriados (,'! c 1H), um tolerado (1) c
qnnlro domingos: .innlio, dous sanlificados
(21 e 2!h c qnnlro domingos; julho, ura
feriado (14) c cinco domingos; ngosto, um
sóhlificado (15) e quatro domingos; selem-
iiro, dons feriados (7 c 20), um sanlifiendo
(8) e quatro domingos; outubro, dous fe-
.rindos (.'i e 121 c cinco domingos; nnvcni-
bro, dous feriados (.2 c 15), um sanlificado
(li e qualro domiiigos; e dezembro, dou.;
sanlificados .'S e 2.í o cinco domingos.._

Somente nqui es'iio oitenta dias perdido-,
sendo que são 5") domingos. 1-1 dins s:inti •
ficados nu tolerados c. 13 dias de festo n'i-
cioiial, incluindo os dons feriados do Dis-
triclo Federal.

A esles já se juntaram, tom caracter of-
fieial ou scmi-officinl, mais Ires dins de
fesla nacional : os da "Festa dn bnndeirn",
dn "Fesla du arvore'" e dn "Festa da crean-
ça". Ha iiinis lolerndos, enlre outros que
nno nos becorrem cie prompto, o sabli.ido
dp Carnaval, iiuar'.n-1'cirn õj cinzas, qunrin-
feira de liiidoençns e os 21 c 81 de dezembro.
A esles se devem .'unlnr ainda os dias cn-
forcados, ns. de luto nncioii.nl ou de rego-
sijo nacional, clcvnndo-sc assim o tolnl,
sem exagero, a ce;n dias cm que, official-
mente, não se trabalha no Rio de Janeiro.
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Explosões mysteriosas na
Suissa

BERNA, 22 (Havas) — Commu nica m dc
Lucerna que nas proximidndes daquclla ei-
dade deu-se a explosão dc um dcposilo dc uni-
nições, íi qual causou cinco mortes c feri-
ineiilos em numerosas pessons.

As autoridades procuram descobrir as cou-
sns da explosão, que ale agora são absoluta-
menle desconhecidas.
—. mtm ¦

A E. F. de Goyaz infringe
o seu contrato

CATALÃO, 22 iA NOITE) — A Estrada dc
Ferro dc Goyaz levou honlcm para Arnguniy
os carros de 1" e 2' classes, que serviam nes-
In linha, deixando apenas um carro mixto,
pequeno, ridículo c cstriifíndo, o que vno con-
trn expressa disposição <ln clasula 21 do con-
trato em vigor.

0 assassinato fio chefe
do oabinete austríaco

liiniliyÉH
A CAUSA PROVÁVEL DF.SSG

CRIME POLÍTICO
Apezar da falta de pormenores, pois as no-

licias aqui recebidas são ainda incompletas,
páde-sc afoitamente incluir o assassinato do
conde dc Slurgkli nn enorme lista dns crimes
políticos que desde ns meados do século pas-
sado tem raarctcrisado a lula enlre as raças
ãmnlgamudits no Império auslro-hungaroi

Um despacho de llerliin, ida Nona V"/7.-, di:
que o assassinato leia qualquer ligação com a
violenta campanha jornalística cm que estão

empenhados os parti-
darins do conde dc'J'is:u, chefe do gabi-
nele húngaro c dó
conde dc Andrássjf,
chefe da opposiçâo
li tinstara. Si esla vc--
soo'c thCditdeira','O as-
sassinalo do conde de
Sthrgkh lem ainda
uma s i g n i f i <• i/çõo
maior, porque è uniu
manifestação clara do
desespero do p o v o
húngaro conlra aqucl-
les que são indicados
como os responsáveis
pela actual guerra.

Com cffeilo. o conde
de Stiirgkh, como um
dos chefes do par/ido
allemão. cra ama das
personalidades a u s -
trincas que maiores
responsabilidades leia
na guerra. Tinha assa-
in ido o ijonrriio em 3

de novembro de 1011, peta queda do gabinete
liienerth. /•.', como snslcnlaciilo da polilien
centralista ullciuã, dirigida direcltimcnlc pelo
herdeiro do Ihr.ono, archi-iluquc Francisco
Fernando, assassinado mais tarda em Será-
jevo, o conde de Slurgkh tornou possível, pela
sua acção na Áustria c pelu acção dos seus
partidários no RCie.hsral {parlamento iinpc-
rial i essa polilica de oppressão dos ullenii'ics
conlra as demais raças que compõem o Impe-
rio, e bem assim a preparação guerreira, que.
terminou pela actual conflagração.

Era, pois, o conde de Slurgkh o .chefe .dos
elementos oppressores, aquclle que, unindo-
se ao conde de Tiszq, o chefe, húngaro parti-
dario dos allemãcs, arrastou o Império ã
guerra, a esta guerra que sc prolonga c aiuea-
ça subverter o pai'. A Hungria, mais que ne-
nhuma outra região do Império, tem sof [rido
os horrores da luta c está condem nada a sof-
frcl-os ainda por muito lenipot .lá invadida,
ha um anno, pelos russos, elles novamente
agora ameaçam us suas planícies pelo esle.
como os rumaicos as ameaçam jiclo sul. I)s
húngaros querem a paz, porque nunca quixe-
ram a guerra, porque foram sempre infensos
á guerra. Mas o partido allemão que em Yien-
na governo e que c dircclamenle inspirado cm
lícrlim. continua a combater pela realisáção
dc um ideal irrcalisavel.

Eis as causas remotas on próximas do as-
sassinalo do conde de Slurgkh.

Como foi assassinado o contíe
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O conde de Sturglíh

de Slurgkh
NOVA YORK, 22 (A NOITE) — llniliogra-

pliam de Berlim:"Hontem, lis primeiras horas da noite,
quando jantava cm um hotel de Viennn, foi
assassinado o conde de Slurgkh, chefe do ga-
liinete austríaco,

O nsKnsíiiiio é o jornalista Frederico Allier,
que disparou Ires tiros de revólver contra a
cabeça do conde do Sturgkli, matunilo-o ins-
taillancii mente.

Ignora-se ainda a causa tio assassinato.
Acredita-se, porém, aqui que tem qualquer rc-
lnçuii com a violenta discussão jornalística
travada entre amigos do conde de Tiszu e do
conde do Andrassy, este chefe da opposiçâo

/húngara e aquelle presente ilo conselho liun-
garo.

O imperador Francisco José, que se çncon-
tra no caslello de Sclioenliruiiii, impressio-
noii-se muito com o assassinato do conde dc
Sturgkh."
A confirmação do crime

NOVA YORK, 22 (Havas) — Telegramma
recebido ile Viennn por viu Indirecta confir-
ma n noticia do assnssináto do presidente do
conselho de ministros (In Áustria, conde de
Sturgkh, c accrescentii que, lio momento de
crime eslava a victima ceando no Hotel illei-
sul, em Knrnlerstrassc.

Alguns pormenores
LONDPiES, 22 (A. A.) — De Amsterdarii

informam que uma nola lelcgrupliiea allemã
ali recebida, referindo-se ao assassinato com-
mettido em Vienna pelo jornalista Adler, diz
que a victima foi o presidente do conselho dt
ministros dn Áustria, conde de Sturgkh c não
o barão de ISurinn, presidente do conselho de
ministros conimum da Austrin-Hungria, co-
mo ns primeiras noticias fizeram suppor.

NOVA YqiUv, 22 (A. A.) — Uni rndiogrnm-
ma de Hcrlim informa que o jornalista vien-
nciisc Adiei1 assassinou o conde do Slurgkh,
presidente do conselho de ministros da Aus-
triu Faltam iiórmenores,
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conveniências
foram nolo-

O deputado Pires de Carvalho
dá-nos uma explicação

do facto
Como já honleni lembrámos, não sãonada lisonjciros os conceito; qnc a iinprcn-sn inglcza, pela voz do "Times", o seu maisaulorisnílo órgão, acaba de fazer sobre uMunicipalidade dn Bnliin, a propósito de

paga mentos a Tlic Bahia Trrumvav Compnny,e que consignam, sem rebuços, que nqueli.l
UuiiiçipaiUIudç nos envergonlia. Infeliz-nu-nli' nno-diiTenMir^iínlTTr^f-rtfnCcín-^q-frc""
!'"', rclaÇ»° •<') mesmo, ouvimos do Sr. dciiu-Indo Pires de Carvalho.

A Miinicipalidailc à;\ Rnhia — come-
çou s. li::. —, u.-t administração inquuli-ticnvclmcnle dcshoncsln d.i ultimo inten-(lente eleito, o Sr. Júlio Brandão, que ser-vinil o n interesses piirticularcs alheios, sinno commcrciacs, dc cmimesos congêneres cde advogados cspccialincnlc Iconstituidos
para jognr com ns reloçõ.-;. offeclivns docliclc do executivo municipal, n Munieipn-lül.-ule da Bahia, digo, encampou irregulare integralmente n The Bahia Trninwny íloni-
pnny. que explorava o serviço de ilíumina-
!.':io dn capilal dn listado, c pnrlc do i\i\ via-<;uo clcclrica tirbann por um preço escan-dnlosaiiienlc arbitrado pela<ou exigências dns propinas qrinmente dislribuidaí:.

Como livcssemos urnn mal contida cx-
pressão de surpresa S. Ek. juntou:¦¦•—¦ Não _estou a f.inlusinr. São fnclos pu-blieos, cuja referencia nno pode moleslnr onnuir próprio dc quem qm-r que sein ou
traduzir senlimeiílo oulro i'e minha parleque não sejn o dc respeito c amor ó ver-dade, Si qnizer mais alguma cousa lomcnota do seguinte: A encnmpnc.íio foi rei-
lisadii com infracção dos preceilos funda-nientacs da lei orgânica municipal 0 da Còii-sliluição do Estude da B.ilrn, pelo preçoexorbilanlc de cerca dc 22 mil conlos, me-diante elausulns dc um contraio opprn-brioso e deprimente do dignidade e ni.itorl-(lado publica, bem como prejudicial aos cre-
dilos de uniu corporação polilica do portedo município da capilal bahiana.

Km virtude de .contrato ck- lal espécie o
município já foi espoliado em mais de .SOO
contos, quando lhe !'<>i entregue o saldo re-
lido do debilo do Eduardo (jiiinlc, referen-
le ao empréstimo dis um ni'lhãq c seiscen-
Ins mil libras, levado n effeilo pnra a des-
graça dns finanças dn capital de uni lis-
Ido. Felizmente o prefeito .lulio Brandão
já eslá pronunciado, c o acluhl, o Sr. Pn-
checo Meados, assumindo a administração
npós tantos escândalos de íueonleslndu no-
toriednde, procura nllenünr os gruvames c
absurdos resultantes dessa operação, inqun-
lificavcl na esphciv.i da moralidade nduii-
nislrativà.

S. lix. descansou um pouco c proscgui.i :—•Conio ern dc sc esperar, o novo prefeitolem encontrado rc?.'.slencin não despresivcl
(1.1 parle dos beneficiados pela cncanina-
çfio, nn sentido de diminuir os encargos dis-
correntes da imprudente compra das citada;
empresas de luz e transpores urbanos, jul-
gando dc bom aviso, nliás com toda proce-
delicia legal, não concorrer com a sua in-
iliffcrença para a consolidação dessa situ.i-
ção illegnl, si não de graiidc imnioralidadc,
crendii pelo emprestimo representativo dj
preço da compra dos alludidos serviços.

Mas, da imprensa inglcza o de seus
conceitos, que nos ii.;z o Sr! deputado Pires
de Carvalho ?

A imprensa inglczo — respondeu-no*.
então aquelle rcprc.enlanle iinliiano — est.i
no seu papel, apoiando e endossando os in-
IcrcsRos niatcriacs dos possuidores de liluloí
emillidos em virludi? de semelhante opera-
ção. li' que n impicns.a inglczn ignora ou
desconhece os dispositivos tjnninnnles c ini-
pcrnlivos da Conslilniçno bahiana e da lei
orgânica do. município, os quaes proliibem
a rcalisação dc operações cujos ônus com-
pvomcLtcm os rendas iminiciiiues numa quota
anilhai superior ao ínnximo permittido pe-
los preceitos legues em questão.

Conhecesse, o "limes" n imnioralidadc
da transacçífo e não deixaria de applaüdir
o jnslo escrúpulo do actual inlendenle, no
propósito de regulárisar a desgraçada situ i-
ção financeira do município, em relação aos
seus credores licito-; c... illicilos...

¦ -*!»•— '
Fama vae ter ilhtuiiuação

electrica
FAMA, 22 (A NOITK) -- Foi honlcm as-

signndo enlre o Dr. André Dinn e n Cn-
niara Municipal de Alfcnas o contrato paru
a illuminação electrica deste districto, li-
enudo marcado o praso dc dez mezes para
ser feita a inslalicção necessária. Uein.i
grnnilç contentnmenío no seio do povo, qiie
ncelnnla o represenIfiiitc do districto, coro-
nei Olyntho Magalhães, que muito fez paru
a rcalisação daquclJc futuro mclhoramcntn.

1 audácia e perversidade dos
e a ingenuidade

iucrivel dos pe lhes caem
so!) as unhas

UM CASO TYPICO
O Itio ii positiyamcnle â cidade ideal dos

charlnliies! Não lm uni só din em que não ve-
nlin a publico uniu qncixn, íimn reclamação dcalguma victima desses espertalhões, "serões"
coiisuniinndos que Innçnin mão dos processosmnis grosseiros paru etignsopnv a pobre victi-
nm. Os curandeiros, cerlo, constituem a mo-
dalidndc mais perigosa dessa gente.

O que <• mais interessante, porém, c o nu-
mero infinito dos tolos que conslnnlonicntc
vem n publico qucixnr-se das explorações
ignóbeis desses despudorados fnreaiiles! Pa.
rece incsino incrível que em uniu capilal como

iiMiossn haja tnnln gente iiigcnnav.. Essas re-
flcsõCs occoiTcrnni-nos boje ao sermos pro-curados jiclo Sr. Marcos Augusto da Silva, mo-
rad.or ã travessa D. Manoel n. ti, 1" andar, c
que, ludibriado por um dos tnes curandeiros,
nos contou n sun historia.

Disse-nos o Sr. Silva que. seu filho, Raul,
dc onze nnnos de edade, ha cinco annos foi
atacado dc nlrophinmcnto uns pernas, não po-delido desde culão andar, o que sc tem veri-
ficado com oulro seu filho, lambem quandonllinguiii ii edade de seis nnnos. Desejoso dii
cura do fillio, nno hesitou cm escrever pnrnum lal Arcclmo, inlermediarip do "celebre"
occullisla americnno Alton Cesnrin, que nn-
nuncia ns suas "hnbilidndcs*" no "Jornal do
Brasil"'.

Como resposta recebeu urnn visita c depois
um impresso cm que o "scroc" faz reclame
do.} processos que usa commiimmenlc pnraextorquir dinheiro ás suns victimas.

Acompanlifmilo essa '-circular", o occullis-
l.l Allòli Cesnrin enviou no Sr. Silva a carta
nbaixò e da qunl conservamos a redacção e a
grnphin:"lixmo. Senhor — Tenho a dizer-Uie Seguiu-
le sobre esla criança: ltnul; 11 annos feitos.
Sofre dc um alrpfinmcnto muscular; Sofre de
niinemin; dobclidadc geral, sofre dos inlcsli-
nos; sofre dos órgãos geraes; tem uma es-
pecie dc paralczia — ou esquecimento corpo-

_Sofre muilo; é muito pálido — c vive qua.zi sempre na mesma posição, dando, muitos
trnbnlhos nos seus pnrenlcs; ns vezes alé pnrans ncssecidndçs é precizo conduzilo. E" muilo
fraco. Tem defeitos nbizicos.

Medicamcnlo — Massagens c llomeopnlliia.
Pódc-sc tratai'. Caso queira. Mande dizer."

Dins depois, procurou o Sr. Silva o secreta-
rio do çuraudeiro que, examinando outra vez
o doente, propoz curnl-o medlanlc a imporlan-
cia de cem mil réis adcanlados. Acceita n pro-
posta e pngo o homem, começou o infeliz pc-
qiicno a ter suns pcrninlins diariamente cs-
frègadas por uma pomada ronçoso. li essn dc-
diciição do scerelario do 1'iikir explicnva-sc

¦•'^¦•_vj;_" *_•__ **CBg_ãES3BBEBBSB*

NOVAS VICTORIAS
dosiadosnoSomme

NA FRENTE OCCJDENTAI;
*»¦•¦»» .

A situação
LONDRES, 22 (A NOITE) — Os aliado»

acabam de alcançar uma neva victoria nu
Somme.

Os állemães, quo receberam importante-*
reforços, cuntra-atacaram homem pela uu-
nlifi, com grande impeto, as posiçõea france-•zas em Sailly-Sailllsel e entre essa aldeia tV

im '¦¦¦¦¦•¦^i-*. i mmmmmmmmmmmmmm
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O apparelho com que "embrulharam" o
pae ingênuo c ínarlurisaram o infeliz

pequeno
pcln grande interesse que tinha dc consumir o
maior numero possivel de lutas de pomndns,
que cobrava a 10,? pndn latn! As visitn.s do
secretario da Alton se repetiam indefinida-
mente sem que o dooiilc apresentasse, molho-
rns...

Começando o Sc. Silvo a mostrar-se inere-
dulo da clfiencin de tnl remédio, propoz o "me-
dico" assistente do pequeno Raul substituir
a pomada por uni npparellio de. mndeirn dc
que era invenlor o seu mestre... Esse nppa-
relbo, sim, curaria no certa I Feito de sonda-
lo, tinha interiormente uni dispositivo que
consistia inuis fios cleelricos, cujas próprio-
lindes não precisava enenrecer... Agora, com
lim pouquinho de paciência, e o menino esln-
ria radicalmente curado! O diabo c que ora
necessário fazer nlguma despesa a maior...
Apenas 70?... Acceita a proposta, apresentou-
se dias depois o homcmzinho com o tal np-
pnrelho. Applic:irnui-n"o ús pernas do meiii-
no, que, lurceiido-si! cm dores, não1 o pôde sup-
portar sinão uni din.

A esta altura da narrativa, o Sr. Marcos da
Silva fez uma pausa e, desembrulhando o tal
npparellio. cuja .pliolqgrapliia damos acima,
no.s mostrou o instrumento de supplicio de
seu filho, li' tudo quanto pude haver de mais
grosseiro I PcsiUldo linda menos de cinco Iii-
los, vc-se n.'l sua parle concáva uni fio de
arame de cobre pregado por enormes tachas,
coni que procurou impressionac a ool-rc \i-
ctiiná ..

A região de Saillg-Sailliscl, onde. se ira-
vou a grande balalha a que se referem os
telegrammas. Ao sul de Sailiiseí, o bot-
que dc Saint-Pierre de Yaast, anile os

francezes já tomaram pé
o bosque de Sainl-Picrre de Vaast. A batalha
durou toda a manhã, sendo os nllemães re-
peilltlos com enormes perdas. De larde, quaii-
do o ímpeto do inimigo tinha amortecido e
elle se entrosava ao descanso, flesmornli.ado
pela inutilidade dos seus esforços, oh fran-
cezes contra-atacaram vigorosamente as trin-
cheiras inimigas entro Sailly-Saillisel e Sof 1-
liscl, fazendo novos progressos. Os francezes
atacaram egualmenle o inimigo ao sul do rio,
entre Biachcs e l,a Maisonette e na região
do bosque de Blaise, ouusando-lhe importan-
tissiuiiiíi baixas, Os állemães, como resultado
total dos neiiH esforços, conseguirum .ipen,as
penetrar nos postos avançados das trrlncli.il-
rua francezas ao norte do bos-pie de Blatse.
Os francezes conquistaram, porém, lorlo o
norte do bosque dc tiiaulnes, fazendo 255
prisioneiros, incluindo seis officiaes.

Eniquanto no sector francez oecorriam es-
tes iiconleeiiiii-nl.os, no sector britannico, cn-
Ire Sailly-Saillisel e o Ancrc travava-se uma
batalliii de artilharia que assumiu proporções,
nunca vistas. Os alIcmSes contra-atacaram
lambem as posições britannieas no rcduclo
de Scliwaben; esse ataque deu em resultado
us tropas inglezas atacarem com violência
inaudita as liniuis allemns, nuiiiii distancia
de cinco hilometroa, entre aquelle redueto e
a iilileia de Le Sais. As forças britannieas
oecuparam simultaneamente os reduedis lie-
ginu o Sluff e todos os postos avançados a
nordeste do redueto de Schwaben, fazendo'
nli 115 prisioneiros. Xos outros pontos da
frenlp foram capturados Sli prisioneiros, in-
cluinilo qualro officiaes completamente são*'
o muitos outros prisioneiros feridos. 0 nu-
mero dos mortos abandonados pelos alie-
mães nas posições evacuadas é verdadeira-
monte enorme.

Os inglczes tomaram grande quantidade de
material bellico;

A activitlado aérea foi muilo grande. O
còiumiinicatlò inglez informa que foram (!«•-
truidos tres neroplanus állemães, perdendo*
se dous apparelhos inglezes.
Novos suecessos dos francezes

PAKIS, 2a (Havas) — Comniunicado offi*
ciai do hontem ii noite:"Ao norte do Somme, os allenines redobra*
ram os seus violentos esforços para noa de*-
alojarem das novas posições que conquista-
mos em Sailly-Saillisel. O inimigo dirigiu-
nos tres suecessivos ataques depois dc vio-1
lentissinui preparação (le artilharia, mas foi
completamente rcpelliilo pelas nossas metra-
lhailoras e iielos nossos tiros de barragem,
não attingindo as nossas linhas cm parte ai-
guina. Soffreu, entretanto, iicnlas a\ aliadas.

Ao sul do Somme o.s állemães dirigiram
egiiaes e desesperados ataques contra ns nos-
sas novas posições ile Hiaches e Ia Maiso-
nelto. A batalha foi muito encarniçada, es-
pceialmente na região do bosque de IIIai.se.
Os állemães empregaram nhi liquides in-
flumniiiveis, sendo, porém, repellidos em to-
dn a parte com perdas consideráveis. Pene-
traraiu, todavia, em algumas trincheira*
avançadas au norte ilo bosque.

Na região de Cha nines as tropas francezas
alcançaram um brilhante suecesso, cònquis-
liimio, depois de viva preparação de artilha-
ria. um bosque ao iiorlo (lo Cliaulnes, entre
o arrabalde de oeste o a encruzilhada central.
Xa acção fizemos 2.">ll prisioneiros. Xos ou-
tros pontos du linha de frente houve o ca-
nhoneio do costumo, que leve um caracter de.
niiiinr violência sobretudo na margem direita
do Mosa, entro Haudremont c Fleury.*"
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Ecos e novidades
< <•* 9' Toili H*»i(> inilaw lulrlKidn com o topelo

4o St', Knáu» M(trtliH) i-»- ¦ ¦» iuiUtenclii com
nu., continua n promover » sua roololçno,
•piixiir das ilooliiríífes ciilo.t-rlcaí du sumi.
dor Lnuro Swlré. siguudo W áuoci o Br,
.Weneoslào Dra» iio-lrrimi « S. Ex. quo Mm
viu cum bom olhos a* Int.nçOo- «I» Boyof-
Biiilur do Par» «le ho perpetuar no puder.

Pois, onlfio, nc.ti Nglmcn de ultriy-pra»
¦lileiiciiillsmu, ha quem Ulllu o auditeln «Io
tnfrenlnr a político do chora dn Nação
mesmo ijuniitlo esiu chefe o o Dr. wwicos-
lAn Hrflx, « iinnuin nppoílolonliln doa Mon«
tetros du Espirito Santo'.'

Mas o cnso fc' "..era explicado, ROgnmlU
mv Informaram, pi" nina ontrovlsln publi»
cuia cin um jornal lio Pura com o Dr. Itu-
(Irlsucs Alves, o lunpoltnvol ox-prusldciilo
dn itipnlilicn apoia ** reeleição do Sr. Eneaa
.Martins, por wr a unlea fortcmonlo nm»
íiar.idi» contra «. snnndor 1 ouro Soilre, o
Biosmo Lnuro Stulr** dn vnedna obrigatória,

E eis ahi roín (|uu conla o ex-su.)»scçro.
Inrio do Exlorlori cem a iicncmla poulhtn
• • sua política.

' Sorglpo é o Bio 11 or dos Estados do Urn»
•II: o o ic.i orçamento ¦'• por sua veas " mnls
reduzido dos nrçumentos ostnduncs. Os go-
Tcrundorcs dc Sergipe coslinnnm encher n ho»
ca, «li/.eiulo quo k Estado nadn «leve: e real-
mento a nllcgnçiio e multo sympntfilca. l-u
componsaefio, porím, o icu ntrnso
mentni; üasln dizer quo Aracaju

o

suns

fundi-
S a unlcn

capital dos Ustndos do lltloral quo ainda nflo
conheci* «I que ó uma cslriida de ferro, o que,
pelo menos itlé hn pouco tempo, não II min
bondes, nem luz electrica.

.lá 60 ve, pois, (|ue talvez fosse preferível
que o Eslndo devesso um pouco, e estivesse
menos atrasado...

O Espirito Santo caiu no «lefeilo Inverso;
deve os cabellos dn cabeça, o teve u sua capital
transformada; em compensnçflo, porém, ns

s rendas actunes mal dão — si é quo duo
pnrn pagamento dos juros c amortlsaçoos

dn sun divida colossal!
Pois os governos desses dous Estados, ape-

i:.r «Li sua situação financeira pouco inve-
Jnvel, estão nctualinenle .. (Icspctldcr «lezcnas
tle contos com li publicação dns mensagens
que dirigiram nus respectivos congressos cs-
toduacs. Em jornaes ou publicações que nln-
guem lè, o nlgniis nhsolulamcntc clantlosli-
i.os. o «ine só são vistos nns rcd.icçõcs dos
c.itrns jornaes, para onde são enviados par..
provocarem noticias da sim publicação, e com-
num actiialmontü encontrar-se ou n mensa-
tem dc Scrglpo ou a mensagem do Espirito
Santo, «iiiaiiilo não sc encontram ns duns
juntas... ,.

Pnra quo essa publicação quo ninguém fe
• quo a ninguém aproveita a não ser ns em-
cresns Jornalísticas e nos cavalheiros que
-au ganhar a porcentagem tlns publicações.

Nos tempos innrcchaílcios o escândalo tia
publicação dc mensagens chegou a tal pon-
to que so fundnrnni jornnlccos enpoclnliucn-
te parn explorar esse rendoso gênero de nc-
gocio. Ultimamente, porém, devido nos pro-
testo» levantados nos próprios. Estudos, ai-
«uns governos encolheram a têtn, deixando
os bezerros cin secco. (Js de Sergipe e elo
Espirito Santo continuam, porém, uo comi-
nlio antigo,

Não seria muis conveniente que o .sr.
jfciicral Valladão empregasse as dezenas ele
contos que está gastando tão idiotntucnlc em
melhoramentos para o Eslndo, c que o Dr.
Uerrinídino Monteiro ccoiiòmisnssc um pouco
mais para nccumulnr o dinheiro necessário
«o pagamento dos credores do Espirito Santo?

Como na historia do
,kPeqttenoPollegar"...

Ia comprai* um milo-
movei oom quarenta

mil réis
Aqucllc noti- multo vivo o miudinho, como

o " Pequem. Pollognr" cin» lilil "Ias ononntii»
.Ias, vagueava pulas run'!, ildspriÍGccupndnmon»
lo, iilhiiiiiln unia "vltrlnu" o outra, compran-
dn doces uqul c (.11 pnra ello o pnra os NOUS
(•iiiii|mulicli'i)i, Dos (|uu o roílcuvniii, era o
.ncnnr, mns o quo Iodos ntlcndlttm, o cnbve.i
(l,i bniuln, o oo; iiniiiluntii,

-- Vamos ngoru u tal rua, a lal lognr, I. o
bando icguln sem discutir.

Um dos roudnntcs da rua do Cattolo, oh-
serva.idn o bando nlegro du petiscada, ostra-
..liou, porém, ns franqueza* do potlz, » notou
quo elle tirava multo dinheiro dos bolsos
para offeclunr o pngnmonto do que compra-
va. Eram nlclfcis, praias, c nlé dinheiro cm
papel •

O pequei.o f"! cntfin levado A dolcgncla do
fl' dlslrlclo, onde o revistaram, sendo cucou-
Irada em seu poder a qunnliu do ílOlOOU. Na
oceasião da prisão os outros fugiram.

Era um coso curioso. O commlssnrlo «le
din, depois do ncnrlclnr o menor, que nulo ns
fori.iiilidiulcs todas dn policia já se dlspn-
«hn .i chorar, a Inzer uiun grande mniihn, co»
moçou a iulcrrognl-o, O pellz respondi:, a lo-
das ns perguntas com vlviicldndc,

Como se chama voefl - . ... r
Zi'qiiinli;i.

Só /éiiiiinlin ?
Não, serriiori .losú Maria, mas chamam-

me assim porque eu sou pequeno.
E uma serie dc perguntas foi feita no

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA
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Novas noticias da guerra
_

NA FltENTE OCC!DENTAU
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Dous lícneraes feridos
PAUIS, 93 (Ilavas) -•

chiiiifl e Stilnl-Clalr DcvlU
tis gencraes Mar»• furiiiii feridos cm

Zéquinhn, (pie contou a sun historia Ioda,
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do o referido official ciilmosíimento np
piuiidldo no termiii -,

O ub.rc.oc.men.o dc trif^o
I.isiioa, ti'.» (A. A.) — Porom kiiii|iI<

ladoi in JliUos Suu:.a do Aiiil.iult' o Aly.1*
ris Soares pura prniodorcm n iivorljJiwçMi
acerca da quCiíluo .!.. áhaslo.imollto dé Irlg"
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Morreu hontem o pintor R. Coilin
Na avançada odiido ile 00 nnuns morreu

hbiitoin em .•i.rli — illx-nol-o lioje-a lelegni-
pho —. i. pintor 1'i'iini"/. Ilnphnol CoIlInCUiils»
Jogcph). l)l,*i'lpul(i dc Douijiierenu c Cahanoli
nponns com -'!' oiUiob, om Íll7!l, conqu.^loii no
"H.ilon" a k-, -'..ida mcdnlha com •> iiunuro

A QFFEN8IVÀ UOS ALLIAD.OS
NOS BAUKAN3

A situnçSo

£1.1X1 it D-
do sauguc.

N0ÜUE1BA es l'ara impmczo
* f* — Bjp g

OS ESCÂNDALOS DO
governo

Oomo o
passado

#®S» i
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Os gènéracs Marchand e SalnlClair Devillé
combate, o primeiro ligeiramente c o següii'
do gravemente.
0.i inglezes progridem

&

v.

'nu-
ser
Fe-

«asa -se jsara
Juizo

O caso do desvio «lc lüateriaes da E.
Central Uo lirasil, jnira as coiistriicçõcs Uc pa-
lncios particulares e ctislosas niobilias, que io-
ism para Petropolis, vau dar agora que fazer
«os í.ussos juizes. O crime, classificado pelo
delegado que presidiu o inquérito como o Uc
peculato, no qual estão envolvidos o Dr.
Jo ele Frontin o os outros apontados, vae
julgado pelo juiz. dc direito Ua 1" Vara
deral, pata o qual foram enviados.

Os autos, uma vez recebidos, serão mandados
ao procurador criminal ela Republica, que da-
rã ti denuncia, inarcaiido-se, então o praso pnra
o summnrio tle culpa.

A pena mnxima desse crime, pelas disposi-
ções elo nosso Código Penai, é elo 4 annos, per-
«fa dc emprego c -" °\° dc multa sobre o vnlor
do desvio; o termo médio è «ia prisão por 

'2
felinos e tres mezes, perda de emprego e Vi \\'i

,jioi' ceulo dc Jutilta, c o íiiiniino, dc seis me-
^es, perda de emprego e u multa tle 5 "l". Esses
dispositivos estão, porém, quasi reformados
completamente pela lei n. 2.110, que. nu-
gmènla a pena mais ou menos pnra o triplo.

Em virtude Uc condemniição a npplicnção
dessas penas vae variar, é claro, conforme o
#ráo «lc responsabilidade Uc cada envolvido
no crime. Ha ns principaes autores, os que
«giram per negligencia ou impericia c os cum-
plices.

O caso de agora, por exemplo, tem como
priucipaes responsáveis o Dr. Paulo de Fròn-
tln, (ine incorreu nns penas Uos dispositivos
já citados, uma vez (pie está provado ter elle
aütoísaUo n retirada de bens moveis perten-
centes á União c ([tio se achavam confiados á
sun guarda, lançando despachos que permii-
tiram desvios Uc altos valores, podendo o juiz
achai', porém, ter assim agido o funeciona rio
publico somente por negligencia ou inipèricin;
o tenente Leonidits dn Fonseca, Oscar Pires,
seguinelo-sc depois, na medida de suas rcspòn-
sabilidades, Oscar Costa, Eduardo de Paulo
Morccuw; Daniel Maxiriio Maria Martins, ,7o-
sé Lopes e os sócios da firma José da Silva
íi C, Srs. José ela Silva Simões, chefe Ua ca-
sa, e Joaquim Pereira dos Santos, gerente,
que poderão ambos ser considerados como
cúmplices.

Depois da sentença do juiz substituto ela 1"
Vara Federal, pronunciando ou não, mhnifcs-
tar-sc-á o juiz. ele direito elnquella vara, se-
guindo-se depois as coiidcinniições ou absol-
vições; que ainda terão o recurso Uc appella-
ção para o Supremo Tribunal Federal.
p.i ,.—-...¦ i i-L ***+~***r$&~gx*>~m il ¦¦¦ii .,,,,-,,,— ¦¦¦-_-¦- .

Dr. Hilário de Gouvêa-^' Z-
riz e gargtintn. 20, Assembléa, tias 2 ás 4. A's segttn
d;i', quartas e sextas.

~" O "Zèquinha"-

não sabendo, porém, «lizcr onde morava nem
o nome de seus pães.

Dera-lho nqucllé dinheiro lodo umn D. Mar-
gãridu. Não furam só trinta; foram ejuarcn-
ta mil réis, para comprar uin nulomovcl.
Mas ninguém queria llic vender o nulomovcl
por aqucllc dinheiro c então resolveu g.is-
tal-o.

E o seu papac ? Não vae ficar zangado 1
Não, Elle não snbc ouile cti estou.
Ií a mamãe V
Ella eslá no Hospieio. Ficou louca.

E enquanto respondia ás perguntas, o 7.c-
quinlin, jú mais familiarisado na policia, cer-
cntlo por todos os promptldõcs, guardas civis,
cúbiçava com os olhares, nlisando com ns
mãos, acariciando com o olhnr, o prendedor
de papeis elo commissario — uni cavalliuho
dc ferro.

José Maria, o Zeqiiinlia, que é branco, rino
podendo ter mais de sete annos c. está descal-
ço, veslidinho pobrcincnlc, ficará na delega-
cin de policia, alé qiic nlgttçm o vá réclnmãr,
ou lhe seja elíido coiivenienle Ucstino pelo
chefe de policia.

LONUItES, 22 (Havas) — Communicado do
general Unir;:"Na região do Tliiepval rcpcillmos um for-
tu atnquo contra o redueto «le Schwnbcn, re-
ceiileinento tomado nos nllemães. O ii.iml-
go rctiroti-se do campn dc noção, .tl.andt.m.n-
do grnndo numero de mortos e deixando cm
nosso poder 81 prisioneiros, dos quaes cinco
offlciaef).

Ah nu.sB.ts tropas deram em seguida um
cnn!rn-iit.-.(!uc entre o redueto dc Schwnbcn e
Le S.tra, numa extensão dc cinco lillomotroa,
nvonçondo dc !I0(I a 500 metros «'.n vários
pentes dn linha de frente e tomando os re-
duetos denominados Klnff e Regina o o:s pos-
tos avançados a nOrdcsto do redueto de Sclt-
.vnbeu.

No correr dc3Ía acrüo fizemos ccntonns dc
prisioneiros.

A artilharia inirnit;a dc.;envoIveu unia cran-
do actividade ao uni de Arras c nas clrcum-
vloli.hançr.3 de Giioudecourt.

Oc nossos noroplanos, activissimos, bom-
bardenram as cnmmrinlcaçiics fcrro-vlarlns
do inimico, um entroncamento do linlinn c
um deposito do munições; abateram numero-
sos neroplancs c destruíram tres. Perdemos
dous apparclhos,"

NAS FRENTES RÜMAICAS

I.ONDHES, .2 f.\ NOITE) — liif.inn.iu) do
Snli.i.lcii que o avnnçn dos sorvlos sobre Mo»
nastlr prosoguo rnpldnmóuto, Os sorvlos nl»
tingiram ns margens do llnltlcnlsl c occupn»
rum SlnchlviL

Além dos sete canhões tomados nos biilgn»
ms os servios niíòdororhm-BO mais de duiou»
tas caixas «le munições, mnls «le mil cnrnul-
nas, vinte* c «pritro inotrnlhndnrns o cerca Uc
qululiuntòs prisioneiros, iiicluiudn um offi-
cinl biilgiiro o vililo 0 qiinlro nllemães,

-gi mo» is» •
NAS FRENTES RUSSAS

A silusçâo
LONDRES, 22 i.\ NOITE) — Informam de

Petrogmdo (|uo n batalha ua Galicla prqscguo
com multo eneariiiçuniento,

(l:t russos occupnnini Koliardla c prose-
giiom no se» nvunço sobre Lcmborg.

Nos Cnrputhas lambem os russos fizeram
grandes progressos, apezar do nino tempo e
da resiste.ícln obstinada dou nustro-nllcmilos,

Kn Dobrudja n contrn-offcnslvn tcuto-bul-
gar:. ela complctoinoute domliii.dn,

I.ONDHES, 22 (A. A.) -- Noticias de Pe-
trogrado informam que os russos penetraram
na primeira linha nlloinã cm Tnrnopol c
ZIocliow, » »eea- ¦
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0 accordo Paraná-
Santa Catliarina

0 IMNQUETE DAü Itl.lMdlSIISTA.
í.'rti;rt FEUEUAE8 DOS UOUS I58T.V.
DO!)

lU'ii]|'-a-M! depois do niii.niliá .. hanqiiole
quo as bancadas fedemos do» dous Enliuim
ufforóeoin nos Srs, l)r,
I icslilciitu do Paraná,
Huhmldt, imvn indor de
Ilnr»s3»n íis 20 horasi uo
iitnr.

SANTA CÁTriAUINA
si; com o ACCOitDO

I I.OIUANOÍOI.IS, 21 (nliii-iliido) (A—- Ciintlnuiiiii iioslo ciipltnl a cm todo u
do ii. manifestações do rõgnsljo pela
giuituri. do nccôrdo sobre limites.

I) "Dia" publicou honleui, ti noile
edição extraordinária, lendo «Indo hoje
edições, sendo n primeira impro
ospoclnl, Irazcndi. os rotrnlos do
[nu Urn/, nroshiento dn Itipi.l.lie
l'elippi' Schmidt, governador

A situaçíío

Desastre mim
Cinesnatoraplio

líôde no «dorna! do Com-
mercíO» tSe amanhã as
dcscrisiçõas do Partslenso

LONDRES, 22 (A NOITE)
dc líticuresl:"Xa Transylvania a luta
nosso favor.

No monto SIsphcs fizemo3

— Telcgrapham
desenvolve-se n

312 prisioneiro;)
nuntro-allcmães e capturámos dous canhões

20 mctralliádoras, Enterrámos ali
cadáveres abandonados
fuga precipitada para o
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Viorreo siifeíieoie deo»
tro k um auto

21 horas, o "chauf-
quando passava com

, 1.88'i!, tomou como
agcl.ro um indivíduo desconhecido, que
ordenou tomiisss rumo ao campo de São

Honlcm,
feur" Luiz J
o respectivo
pas
lhe

cerca «ln-:
íUircnee,
nulo n.

e mais de
mais do oltocontos
pelo inimigo na nua
norte,

No valle dc Tuslies fizemos também maio"91 prisioneiros c captcrámo.j oito ihetrall.a-
tlora:.. Também cncOrttráinoa muitos feridos
abandonado3 pelos nirstro-alleiaãcii.

Na Dobrudja a situação melhorou conside-
ravclmer.te. Proirredtnius no centro c na nal
direita, fazendo alguns prisioneiros."

NOVA VOHK, 22 (A NOITE) — Jindiogra-
pham de Berlim:"O ultimo communicado official relativo !,
frenle rumaica diz: "Eni vista da superiori-
Uaelc numérica das tropas runiaicas, retira-
inò-nos Uo valle ele Duzcn na direcção Uc (lu-
ra-Sirililul."

Um radiograüima de Bucarest informa
lambcii) que os rumaicos ropcllirnin uni for-
midnvel nlnquc dos auslro-nllcniães contrn o
desfiladeiro ele lirau, no sul Uc Dragoslavlc

Uma formosa muiiier
;t viiigar-sc com luriá revoltante, vc-
reis amanhã, no drama cm que llitta
Saccbetto é a heroina. — l-ceic no
«Jornal do Commercio» de amanhã,

as descri pções do Parisiense

A f fon to Ciini.ii'i',11,
c coronel Eeilppt
Siiiitn Ciitlin. in.i,

aliii. .Io Ciill) .Mi»
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A GUERRA NO. AR

O «raid» conlra Oberndorff

&.

de

Christovão.
(Juundo o auto si npproximava do vi.idu-

cio, o passageiro pediu no motorista qtie
retrocedesse e o conduzisse no Posto dc As-
sistencin, pois scnli.i-se muito mal. Ao pis-
sar pela praça da Bandeira, já com destino
aquelle estabelecimento, o-, "eliauffcur" iio-
tou que o passageiro tombara para o lado.
Havia morrido subitamente'.

A policia tio !.">'' djstricjo, tendo conhe-
cimento do ocçórriilo, fez remover o cuia-
ver para o hecfòlcno, afim ele ser devida-
mente examinado e pliotogr.sphndo.

Até á ulliiníi liriru não hnvin sido reco-
nhecitla a idcntidndu do-morto.

â La Gapitalo
O melhor sortimento ele aitigos finos

para homens.
£!__ do eíaauádios-, Í6i
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Syphilis em geral r-. Cura o EL1XIIÍ DE
NOGUElHAi

S'OVA YORK, 22 fA NOITE) — Inforihnin
Berlim tine, elos quurenla ncroplãnos nl-

liados (pie tentaram atacar Oberndorff, onde
estão insinuadas n> grandes usinas Matiser,
apenas quinze cdiir.iigulrnm nli chegar. Üs
restantes vinic. e eineo fò.rniri dispersos, sen-
do nove Uelles abatidos pelos npparelho.s
íilleniães.

Destes nove acroplanos abatidos foram
capturados os tripolontcs Uc sele, que são
os notáveis aviadores nnflo-linncezes li. Vo-
key, Slordcn, Dotict, de Ia Roix, Biickerbèrts,
Moita.v, Ncwmiin c Viely.

Os Iripolnnícs e clisorv.adorcs dos outros
dous nppnrclhos morreram. Eriiiii elles os
conhecidos nvindorcj Bardii, Guerihnu,
Vounii e Marchand.

Sabe-se em Londres, segundo dali também
communicam, que, apezar dos insistentes
desmentidos nllcinãoí, os avindorçs a 1 liados
epie rcnlisãrairi o "raid" sobre Oberndorff
causaram nli imporinnliSsimos prejuízos df
(ydnm militar.

PORTUGAL NA GUERRA
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Raphacl Coilin
"Le Somnicll". Coilin ganhou nome bem de-
pressa, adqulriniio " govoruo, já em lHio,
seu gracioso 

"Idyllo", que hoje se encontra
om Arras, e, um inino depois, elle executava
sobre um lundu de ouro o retraio dc ".lane

Esslcr", no seu papel Uns "llciitix niess.eurs
du Uols-Dorò", paia o "foyer" do Odeon.
Espoz cm 1877 "Dnphnis et Chloe , ora em
Mertçon, c, em 1888, \iirios retrato-., iilclusl-
Vo o dc seu pae lendo seu jornal an canto de
umn jhnolln. Cer., a sua importante compp-
siçôo "Ele" e Kiii retrato de liòrisson, cnlao
ministro do Comriierclo, Coilin obteve em
l.stiS certo nu mero do votos pnra a conquista
da medalha de honra. Em 188!) foi-lho
o grnnde premio da Exposição
daquelíe nillio. Dessa época a csla parle Collill
fez outros o cxccllenlc3 trabalhos, retratos e
decornçôcs:"Adolcsccncé","Au borddo Ia mer',
"Jcunc filie accotio ã une barriêro Uu pare ,
"J-t Poesie", "Eveil", ".Icuiic filie en blanc
necotéo n une nrlire", "A Ia croisée", "Inii-

mitè","üiblis" c "Peinlure",csto ultimo unia
decoração ela Opera Comiquc. Mario ¦Prol,
ralando, um dia (1877), Uc "Daphnls cl
(liloé", escreveu ([lie este quadro ficaria Ulll.t
das paginas mais bellns da joven arte mo-
tterna; e André Mlchel disse dc "Ele", um ou-
Iro importante quadro beu: "Ccs baigneuses,
si pnrcsseusenicnt étondues sur le paio gazon
d'uu pare, plongcnnt dans les buces grises
ii'uti ma.liu kurs corps souplcs cl blouds, mo-
deles sons les caresses Uc In lumierc diffuse,
nonchnlamcnt drapècs dans des éloffcs ú Ja
dernlèro modo, n'uspirent pas nu rang dc
déosscs ou Uc muses". Coilin era, como arlis-,
ln, como pintor emfim — nffirmn-o nutro cri-
tico — um pouco de Poussin c Prudhon, com
os seus lohges c fundos ele. cores sóbrias c em
curvas rcgulares e com a poesia tpie levava
aos motivos c a fimua que dava ás . expies-
soes. Cullin fez também preciosas cerâmicas
ile Nippon, c era cllc próprio «pie dizia: ",Ie

suis japonisaiit...". Neste gênero encontram-
sc em Liniogcs, na Academia Benl ele Wor-
ceslcr c no estabelecimento dó Industrial
Minlòn numerosas obras do illusttv piiilor
morto hontem na cidade em (pie nascera —
Paris.

i.
)r. Woncos.

Itfo, dn coronel
desle Eittldn,

uo Dr. AfflllHO Camargo, presidenlc (In Iv-
tiidn do Paraná, e do eoill.iuilltlllllto 

'illien

Elcmlng.
Ao edlfieln dnquclle jornal nffliie cousldc»

rnvel numero du pessoas do Iodas ns classe»,
solicitando liollellis das linineiiiigen. quo alu
lém sido tributadas no governador do Esta.
do, coronel Schmidt.

limitem á imite, na íúdo do Club Concórdia,
renlisou-so uma reunião, sendo orgnuisudas
eommissões paru promover festas para n re-
cepçüt) do coronel Schmidt, A coiumissfio
contrai ficou nssim cnnsliluldn: desembar-
Ijndor Niivnrrii, prcsldeiilo do Trlbunnl de
Jusliçn; ilepiiiinlo Curiós Wcudcnhauscu, co-
ronel Carlos lioopcho Júnior, dcsenibnrgndi.r
Aulhcra tle Assis, Sr. Eduardo Ilorn, presi-
dente dn Junta Coinmcrcinl; capitão Ur. Dul-
cão Viniin.i, chefe do serviço snnllnrio; Sr,
Í':iiili. do Souza, gerente da filial do Itniicu do
Commercio; Sr. Durvnl Medeiros, gerente da
filial do Banco do Urnsll; major Elptdiu Era.
goso, director do Club Concórdia; c Dr. Thia-
go Fonseca, director do "O Dia".

Ilo.jj haverá illuminação e relrela no jnr»
diin (lu pruça Quinze ele Novembro, para omio
o povo está nffluiudo.

O vlcc-govcrnndor do Estado, cm cxcrcici.t,
em attenção á assigiiiitnra Uo accordo, ]>cr-
doou u sele sentenciados,

O '"Dia" deu hoje uma edição de 12 pa»
ginns.

O coronel Pereira Oliveira, viec-governador
do Estudo, en. exercido, e o Dr. Adt.cci, se-
cretnrio gerai do Estado, lém sido muito cum-
pri.iieul.idns.
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í)esa]Dpareciclo no
afoleiro!

13vn descaso .arnenlavel c!!a
policia

Sebastião dc Carvalho, rapaz de 20 nnnos
dc cdade; branco, brasileiro, residente á rua
Magelnlcna n. 20, estação dc Ramos, saiu lioje
de casa cm companhia de um amigo, com (les-
tino á Penha. No porlu dc Inhauniu os Uous
rapazes fizeram alto para almoçar. Emqunn-
to sc preparava a refeição, resolveu Sebastião
lomnr uni banho c para isso despiu-so c mel-
leu-sc pelo mar a dentro, num ponto em qua
a água oceulia um verdadeiro iniinguç. Logo
nos primeiros [inssos o infeliz banhista sen-
tin fugir-lho o terreno: cairá num ntolciro c
nelle. dcsapparcccu.

Até As 10 horas não havia noticia alguma
do infeliz, porque nenhuma providência foi
tomada parti se retirar o cadáver Uo des-
'traçado Sebastião.
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para íasse, caiarí-liio,
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O criminoso Bernardinb José Ferreira

IJina lula violenta cnl rc UouSíladrões, uns
cscndlnlins do niorro da Favelln, nsr.ignnlou
esta noile de siingue. A seeu:., cujo elcsfcchô
foi o assassinato do ladrão

0 que o Sr. Y.ctor Marks
ti'm a pis rar

Phlite-_i.ro
go ele Bc.r.inrdino José Ferreira, peli
companheiro "Mingaoaeiro", nome pelo
conhecido Lndishio Antônio Ferrc)rn,
noticiada cm Iodos i
roubava 05 íiiclteis d

vul-
o sen
. qunl 6
já foi

seus delallies. Aqtiellò
um cbriò, e este sc op-

A divisão nava! em Leixões
PORTO, 22 (Ilavas) — iislevo desltim-

hrante a soleniiiitlaee dn ciilrega Ua ban-
ileira á divisão r.nV.il ftindcndn em Leixõcs
e que eslá sob o cjmmnndo do capitão de
fragata Leotle elo iirgò.

Os ínnrinliciros (vbllveram permissão de
desembarcar c foro ir, ticolhielos pelo povo
com vivas demonstrações do carinho.

A rinnuncinda conferência do comman-
(lanle Leotle tio Rego versou sobre o thcriia"Poritignl na gttcrr.i" e agradou muito, seu-

poz ao roubo. Dahi surgiu a contendi!
O cadáver ele "Palileiro", que era

no, contava 25 nnnos, foi nccropsintlo
nhií, lio necrotério tln policia e, çm
dado á sepultura, tendo sido visitai'

bahin-
esta ma-
scguidn'i

na mor-
um numero regulai' uc valentes dnguc por

Piivclla. ,- ,
O assassino, tpie vae ser removido do xa-

drèz Uo íi" districto pnra n Casa tle Detenção,
não se mostra arrependido dn façanha e fnln
do crime com a maior naturalidade deste
mundo.
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A Saúde da her

CXJIVA. TODOS OS

INCOMMODOS DE SENHORAS

Um grupo tle guardas effcctivos da poli-
cia tio cáes tio porto procurou A NOITE
para qnel::ar-se de uma grave, irregularidade
qne se observa nnqtiçllu corporação. E' que
uni auxiliar do capitão Viclor Mn.rks, um
gunrtln como elles, ele nome Vnseoncellos,
por questões pai'licu1t.rcs, escala liara o ser-
viço guardas reservas, cm prejuízo dos ei.'-
feclivos",
^—¦¦...—... ,. i i-,.._..» '*tíZ<ii~p* % "- ¦••"•"

Dr. Alfredo fiuíiciro
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ELIXIlt D- NOGUEIRA. Para o

Operação,
pinteis,

iloèiiças das senhoras, vias uritmritis. Applica o Ul-i Kcò-
Eiilvarsiin. Cous. 7õ, Asscmbléa-P luiilnr. Tclcpli. Cent.
a.080, llcsid. Sil, N. S; Copacabaiid. Telcpli. Sul 1.8.23,
- -,..., ..—  .,. ***** -arq.QS3B»M) —-' '"
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Os ladrões roubaram, esta madrugada, o
guarda civil li, 112, Atlamas.tor Villnr, resi-
(íonte á rua Farnesi ... -iõ, carregando uma
cama que nejiiclle guarda, epie pela manhã
ia sc mudar, deixara tlcsiirmnela cm uma das
dcpcndcncins da casa.

Adamhiilor Villar, sua senhora c fillins
neordai-iini, porém, c.stontcadtls, nccushudo
dores tle cabeça e, ao se verem roubados, nel-
miilirani u hypòthcse dc lerem sitio narco-
lisndòs.

BIBÜOTHüCA POPULAR —Aberta
ao publico das n ás 21 horas, no Lyceu
de Artes e Officios.—•—w-r1 ... ¦»
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LONDRES, 22 (A. A.) — A' ultima hor*
os jornaes «laqui receberam novos despaçhòl
ele. Amstertlam sobre o caso do dia na Aus-
trin. Apezar dos cortes da ceiisnrn, pode-se,
pelos telcgrammas nffixados pelos jornaes,
assim reconstituir n noticia, com a maior pro-
habilidade Uc cxac.lidiio.

Uin jornalislii v.enncnsc, chamado Frederi-
co Atiler, director de um jornal Ua cnpilnl
nuslrincn, cmqunnlo o conde tle Slurgkh, pre-
sidc.nlc tio conselho de ministros Un Áustria,
tomava um "luncii" no Hotel Schnon, da ei-
Uiiile Ue Vienna, disparou conlra elle tres li-
ros Ue revólver, acertando um dclles n.i ca-
l.ee.i desse titular, que. caiu ao solo banhado
cm sangue e já inerte.

O:; tiros foram corlelios, matando o eondé
tle Sturgkh instantaneamente;

Os despachos procedentes de Berlim, vi *
Anistcrdam, dizem serem nli ignorados os
motivos que levaram o jornalista Atiler a as-
snssinnt' o presidenlc elo conselho dc minis»
tros ela Áustria,

Faliam p-jvmenoics quanto ao tlesíino do
aggrcssor, qne não sc sabe si conseguiu eva»
elir-se ou si eslá preso.

.. >—«a*>s»—• '. —
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Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas, Largo da Carioca S, sobrado.

ua
liriiulei.
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hoje fiel. Tácito
fraze earatcristten,

Usne
sangue.
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O que hn ile iiitcicssaiito no livro do Sr. Alem disso, o cii-üinalogr-ilo

Daniel Bcllct é que ele não iitlinnln uma exala noção dc profundidade,
iicuzação sem a apoiai' em unia citação

renco)?

LOPES SA' & COMP,

Daniel Bellet --- «Meníalitê íeutonne.
Jugés par eux-mêmes». -— Librairie- du

Recueil Sirey, Paris 1Ç)16. — - Hugo

Munsterberçj — «The photoplay». —-

Appleton & Cy. — New-York, 1916
Entre ns livros rrírnn.teitos enviados a

esta secção, vaie a pena começar de um
modo que agrade aos que uprecitim a neu-
tralidadc, por um francez e. Uin alemão.

O primeiro é dé um economista reputado
na França, onde ocupa o posto tle secret i-
rio perpetuo da Sociedade U) Eeorfomin Po-
litlca. A Economia Política tem a reputação,
talvez não muito imerecida, de ser uma
elencia essencialmente enfadonha... Mas o
Sr. Daniel Hcllct, sem que tenha chegado
no ponto dc torna-la humorística e hil.i-
riante, já provou, em numerozos trabalhos
que é' possível ser vm economista c fazer-
se Cr com agrado, escrevendo não so livros
austeros, que. apenas os profissionais podem
lér com inteiro proveito, como obras dc vul*
gnrizncão, acessíveis n lodo--.

O livro nttial cs'.1! fora da atividade ha-
bllunl do Sr. Daniel Bellet. E*. si assim «o

pode dizer, um trabalho dc psicolojia etni-
c« Quem lhe percorrer rapidamente as p.i-

jinas, terá talvez om movimento tle eleza-
grado lendo os titules dos cáiiítülòs: "R&

pirito dc rapina e gliilbhcria. — Hestiaii-
dade c violência. -— Adoradores da guerra.
— Cinismo c rudez. — Duplicidade, e ihcn-
tira, etc.".

Parecerá que se traia dc algum desses
numérozos volumes cheios tlj simples dccla-
¦mações repassadas Uc odio_— declnmações,
tpie nno provam nada c são' alé, ás vezes,
contraproducentes.

Mas, no cazo cm queslão, isso não e
exalo.

O autor qunzi que se limitou n fazer umn
sclcia dc trechos escolhido* dos melhores
escritores nlemãis. Dos melhores, dos mais
autorizados, tios ninis significativos. E' mes-
mo curiozo (|iie. ele prove como vem de
loiii:: n distinção «lc cnrnlcr entre francezei
e. nlemãis. Todos sabem (]uc .lulio César, o
coiiquistador da Gi''iin, deixou dos _ povos
(pie ai habitavam um retraio, que e umiU

escreveu também iim.l
dizendo que os nlemãis

faziam a guerra por espirito de rapina c
os giiülczcs para :i conquist.i da liberdade. :
"Gcrmáni ad praedam pugnubani, Gàlli pro
liDerlàlc."

Os escritores romanos não tinham moti;
vo algum para não ser Imparciais. Mns, si
o Sr. Dnhiel Bellet lembra esses niitigos; e
insuspeitos juizos, rão é neles que se fir-
ma: c cm escritores eonlemi.ornneos. nptv-
ciados ria AÜchiniilia, considerados üí como
mestres, como guias, como inspiradores da
mentalidade nacional.

Leia-se por exemplo esta confissão cm qu'.'
o espirito ele rapina sc npr.ezenla sob lim.l
forma ao mesmo lempo brutal e mística :

"0 papel histórico dá Prússia comcço.i
no din cm que esln pòteaeiíl incorporou,
uns íii.oz otili-osj'!!* Estados alcmãis, para
os quais a hor.VWu morte já tinha soado.
Deus não fala mais aos príncipes pela voz
dor, profetas e tios sonhos, mas lia vocação
cm toda parte cm que se aprezenfa umn oca-
z.ão favorável dc atacar o vizinho e de es-
tender ns próprias fronteiras."

— Dc epicm é esta citação?
De Treitsclilte, o ;'.:aii(lc historiador naeio-

nal nle.não. JC ch, portanlo. (pie assçvçr.l
que, quando sc npt''.'7cnln uma hòa ocazião
para atacar o povo vizinho e tomr-lhc os
territórios, isso vem de umi predestinação
divina. E' nssim qtn Deus n.'jc fala nos seus
eleitos, porque, si elo tornou .fraco uin povo,
foi para que o mais forte o atacasse I

Outro escritor celebre, Frymnnn, dizia:
"Os direilns ele uma raça derivam de suns

necessidades : por isso mesmo, nós temos o
direito dc arrancai' n outro povo 0 super-
Jiluo Ue que ele se locupleta."

.ilemã.
Que isso seja feilo com paixão — é o que

bem se pode suspeitar, embora o autor o
negue. Mas essn indagação c absolutamente
secundaria. Pouco imporia que o_ acuzatlo'-
seja imparcial ou procetln por ódio, desde
(pie ele faz a prova de tudo quanto diz.
E essa prova está abundantemente feiiã no
livro do Sr. Daniel Bellet, que é de umn
leitura empolgante.;   .

Hugo Muiiilerbcrg é um psicólogo alemão.
Alemão ou americano V Dc fnto, ele vive
hn tnnlo lempo nos Eslnilo-i-Unidos, quc_ a
influencia do meio já se hn ele fazer sentir.

Seus livros Uc psicolojia, cm que elj
atende muilo ao ponto ele vista pcdngojiiai;
são admiráveis Ue clareza /: método. Nada
tem da habitual nêbulozidnis germânica.

O llvririho, (|iie c.e agora publica, não o
tira das suas cojitaçõcs habituais, porque
Münstorbcrg esiuda o cinematografo do pon-
to de vista psicolojieo.

Começa por examinar as condições fizicas
das jirojcções cinemrlogrnficas, chamando a
atenção para pontos que. escapam geralmente
á maioria dos espe'iadores.

Essas projeções viulhni um pouco o que
é dc regra no lealvo 11c fnto. n'este, o pri-
meiro plano, (.ue está mais perto elo espj-
ctador, é o mais importante. No cinemnto»
grafo, a situação não é exatamente a me>
ma, porque n objetiw. dn maquina que fez t\
film reprczenla o vértice de um angulo, que
se alarga tanlo mis, quanto ninis lonji-
está o objeto. Des.;-: modo, ts últimos pia-
nos são. mais largos que os primeiros.

iuio da unia
O (|tie passa

diante tios olhos Uos espectadores é lima
série dc folo;;ral'ia> simples, ás quais falta
o relevo cstercoscópjco. Isso sc nula, sobre-
tudo, nns visliis dc interiores.

Fazendo esles reparos dc ordem material,
o autor vai mostrr-.ndo como são em tudo
c por tuili) diferenlcs ns condições elo lealro
e do cinematògrafo. Porque todo o seu livro
é a tlcinniislração eic que a nrte cihcinir.o-
grafica é uma Arte -— com o mais maiúsculo
cios A.

Em regra, todos consideram o ciiiemhlò-
grafo uma espécie (ic teatro inferior, dc teu-
tro degradado — si assim se pode dizer —
a que falia a palavra.

Münslorbcrg mostra que caía arte tem os
seus meios próprios tle expressão, em que ha
certos elementos e faltam outros. A pintura
tem a forma c a côr, mas não tem o relevo
real; a eslaluária lem o relevo, .nas não
lem a côr. Nenhuma das duas é, cntrclauto.
Superior nem inferior á outra. São tlife-
rentes.

Ao einematógrafo não faltam vanlnjchs
sobre o teatro;

Ele pode variar Indefinidamente de cena-
rio. O t|ue, mesma nas peças dc transfoi'-
inações — transformações, que são sempre
lahoriozas e mal feitas —¦ demanda lempo c
é limito limitado, no cinematografo é inde-
finitlo c ilimitado: os personajens podein
figurar cm dezenas, cm certenas Uc liignre--,
sem (|tic o espectador se. fnligue.

D'ai oulras vantajciis. O t-speelador i.òde
seguir cenas que sc dczcnroh.m simultnnci-
mente cm pontos muito afastados. Não clv."-
ga a ser simulthne.imenle; — mas o espe-
clndor tem disso a iluzão, porque as pro-

'

í__a^i_xi3«ir___ji_sí«-ar_r:«

Quereis apreciar bom e puro café? |
Só o PAPAGA.O j

yrr-»rp»]«*»i*ir_mjiT>nt-T-.-riHw 7rí_syiwtgniv igaiaCTiffiaifflgfflfflP»
—«a»t»."'« —

Faüecãsiríieira-í93 ho Ccas^á
FORTALEZA, 22 (A NOI'lF.) — Falleçé-

ram aqui o ex-deputado Sr. José Caslellnr
Sombra e a prògeriilòra elo deputado fe-
eleral Dr. Moreira da Rocha. ,

i. wmtXQÇítm -n ¦¦¦*¦-

COLLYRlOcm'aa5ü;^;;;I07aci3esI!'',
MOURA BRASIL. nilh Tjr°ui3yflna. s?

Cigarros populares, da
1 liuiiii Pio Novo, para

ÍUU réis, com valiosos

ií_i_EMKZJSra5

jeções alternam c ora nos fiizcm vér o qm
eslá ocorrendo num ponto, ora o que sb
passa t-in ou Iro, do modo tpie sc lem n iln-
zãn de ncompniijinr as ações que se estão
desdobrando no mesmo tempo cm sitio»
muito distantes-, E' umn sensação dc ubi»
qultltide, qtie o teatro não j.oile dnr.

J?.la se cslehdo no tempo'. A ação citiü»
mãtògrnficn. move-se. com igual fncilidãdí
no firezente, no pas.-ado e ho fuluro.

Quando uni ator, i:o palco, preciza evo^nf
o passado, faz uma tirndn :' respeilo. N°
cinematografo, ha uma rápida projeção d*
cena passada c nós sabemos em que o per-
sònajcm está pensando. As evocações dl
futuro são igualmenle fácei.-.,

Tudo islo são superioridades do cihems»
tografo sobre o tcalío.

Ha oulra, muilo imporlanlc.
No teatro, quando vários flores sc acham

cm cena e um, po-' exonipl,-, eslá olhando
para òulrò cerni cólera ou tiunie, ou csu
pròpnrnndo uma arma com a qual vai nlirflP
no adversário, é prcclzo qtlo nós izolctnoj
os seus gestos elo conjunto, deixando ile
olhar para o mais c. só olhando para isso.-
Nem sempre é fácil

No eiricinatograf.õ projc'a-se A parle
expressão niiiplifirula do õlliar, ou o
vimenlo convulsivo da mão, apertando o
punhal e. n revólver — e o pormenor cara-
tei'lstli'o se firma hem na tussa mcinorni.i

O livro dc Maitslcrbcrg é bom, claro,
cheio dc animação o vida. Ele mostra q"(l
o cinematografo é úmn Arte nova, na mais
alta e mais nobre acepção do termo -- «
pe.rfcilanicnli- ilistir.ia dn i.ite drnmnticn.
Falta apenas achai- um primeiro gênio, quo
trabalhe com o novo material posto à s:i».'
dispozição.

McLlcivqs c Alhvqucvquo

1110-
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ii 1111 in da
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(\ kloudctncltí do chíiinieur
A'i 10 lior.ii ciinllntiovn a policia do Ei" dis.
,i ini diligencias parn apurar on pnrnifiiorcs•..'inn iK* fiiugiie o.'1'ui'riilii na praia l'or*
.1.., riijn prnlagoiilsln fora n iioldndo dn Uri
j,i is.iiiiiil .Uiloulo Oscar da Sllvu. ,\puniu
(inlicia lin-.' •¦ "ciiaiiilViu", compauiieirn ile

.Niai.n.i que morreu na occiislàn cm qui' rc
.i.liiii curalivos nn Asslstciicla cliania-se Ju.
\.ncio .lonqulm Moreira.

Cuiiinii.i a ser Ignorado o nome ila oulrn
^íctlinn.

1 -«u». i

Vi firaliiia le lio 1
Central

RRA

22 (A NOITE) - O «Dailv
a Allcmanha cslii firme-

fitliVELLO, 02
tm lias 1'nlinas i_
riixto mineiro, Não houve
o cairo du bagagem ('.. li
•unificado. A linha
ias. Chegaram çom
mela o trem S. 7,

(A NOITE)' *-* Entre Vnr*
Hurltys descarrilou o trem

desastres pessones.
ficou baslnute da-

foi desimpedida As -I ho-
atraso dc dez lionis C

e de duas horas e meia
v S.

Uni encontro de au-
tomoveis

y
ti ii

TRES FERIDOS
!í) horas foi chamada, para soecorrer
ridos, victiuins de mu encontro dc uu-
is á run dc S. Christovão esquina de

Francisco Eugênio, a Asslslcueia Municipal.
\' horn cm ipie fechamos o nosso segundo

clichâ us autoridades do 10" districto policial
que jurisdicciooa o local acima. Ignoravam o

A campanha submarina
iilloniü vno rucomeçar
Implucnvulmonto
LONDRES,

Mal!) (ii/ quemenlo ilisposia, ao que parece, a reco*ineçar a campanlia submarina de modoa provocar o lerror por toda a parle.A prova disso está ito laclo do submu-rim» ullcmfio < U. 53», que torpedeou oi(Biiimersdijk», t«r abandonado em altomur ns escaleres com a irípolaçáo da*
qtiellc vapor liollandez, nao lhes prc-slando nenhum soceorro. Dias depois,o> escaleres de um vapor noruegüez tor-
pedeedo íoranl egualinenlc abandonados.«Isto significa — ilu aquelle jornal —
que afinal vão Iriumphar as idéas do
famoso critico pau-germanista conde von
Roventlow, a favor da campanha subma-
rina ser feita implacavelmente. Mas, nâo
sabemos como essa campanha se vae
lioimcnisar com o pensamento dc von
Hindenbürg, o chefe do Esiado-Maior
allemáo que c abertamente contra a re-
novaçíni da ','ucrra submarina. Von Min-
denlurg sabe que, si a guerra subma*
rina fftr leiía fiira das normas exigidas
pelos Estados Unidos, os psizes qua ainda
se conservam neutros acabarão por en-
trar lambem ua guerra, ao lado dos ai-
liados, abreviando assim o fim.
pera a Allemanlia. >
O eslado de espirito na Ingla*
terra í

& ÍS?fi © ipiWlXèêl ¦O PRIMEIRO CONGRESSO DE E.DE
RODAGEM

Um triste ánciácaío nas regatas -- wm consisto
ao campo do Fflsassslsaenso
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}'f/i! ••/.</./('¦, í/i> C/«/» f/i' Rcflütus Ldffc, r a tripulação vencedora do Cauipeo-

juiio- do A'<"///i' «A/ /.</</<></ A', f/ü Freitas

.que es-

Roufingj
regatas du lioje na lagoa Itndrigo de Freitas

as rc latas do
rigo dc

"," Cnm
Freitas

-iniii
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í rn sobrinho do senador
Bulhões tenta suicidar-se

COVAZ, 2'^ (A NOITK» — Tentou suicidar-se
.u,i um tiro de revolver na cabeça o sobrinho
lo senador Leopoldo 1'ulhúes, major Manoel
elles de Sou/u.

&0*0-*>(>Q<KKKKK>0<»-Ò
O ORÇAMENTO MUNICIPAL

Como o Sr. Osório de
Almeida romperá o debate

LONDRES, '22 (A NOITE) — O dcnutndo
Arthur ronhomby vinlia sustentando ha nif/cr. ¦
unia tenaz campanha a favor tia pui, tendo'
i.csse hciitiiln iiitprpclliido o xovernu duas ve-|¦/.en nn Cumara do.s (oiunniiin.

II ilc|iut:iili> ronsontby, para se assegurar hc
linliii o apoio iIuh seus eleitores, fez-lhcg uni
appéllo. A íjriiniU- muioria Uos eleitores do Sr.
1'iiiisoiiiI'v respondeu ilcilarunilo nue reprova-
\a a suu aliittiUe. Km víhíii dlsao, « Sr. 1'on-
somby renunciou «a mandatoj ronlurnio decla.
ra iielii.i jiiriincs ile lioje.

Os jurnae.» coinmentam es*a resolução e sa
lienlani, a respeito, que a determinação ilo con-
lir.uiir a guerra até ii victoria cumpleta eblá
cada ve* mala arraigada no espirito ilo povo
ingiez.
O. cx-rei D*. Manoel nos lios-

pitaes injjle/es
LONDRES, 22 (A NOITK) - O ex-rei D. .Ma-

iiucl de IWtusal visita diariamente os tiuspi-
laes ile feridos da «ni-rra, dedicando especial
mente a »ua atlenção á» oecçõe» de orthope.
dia.

O ex-soberano porluguez jú por diversas ve
zím auxiliou os médicos dessas seccões -íiuraiu
le as operações.

Os monlenegrinos revoltam-se
contra os seus dominadores

ltcnlisnrain-sc, á tarde
peonatn do llcino I.ufou
sendo este o resultado:

Io parco —- Em 1* ".liirac.v", do Cluli .lardi
nensej patrão, Jamiariu da Sllva;vogo, Hnmlu
Torililíj jiroíi, Augusto Mnrquesj em 2- "lida"
ilo Pinique; patrão, Octavio Scribol; voi'a,
1'rancisco lloiuão; proa, 1'oiliiio dn Rosa,

_2° parco — "Lago", ilo Club II. l.age; pa-trão, Anlonio Pereira; voitn', 1'rancisco Arenas;
sotiiMiiía, .Manuel Coutinlio; sotu-proa, An-

] liuiii> Silva; proa, .1. C, da Silva,
| .')"_ parco -— "CiuarancMa"'. do ,'lnrdinensc;
patrão, Januário dn Sil\a; voga, Antônio .1.

; Isidoro; soln-vofín, llayiniindo N. (lal liei ros;
sotu-proa, José A. Uaslos; proa, llcynaldo J.

: ilodrigtics,
•I' parco —

patrão, ilaymc
sola-voga, Adr
Dante Tonini;"Lago", du i.iuli l.age;

llio; vojía, Slaiiisliio Mu

per-
ao se iniciar

".Inrdincnse",
Lopes; voga,
no A. da Co
proa, (!ul'lo4

paira
iscliy:

do Jnrdinense;
llnmlet Tonini;
ila; sola proa.
Maura; em 2"

i, João I,. ("oe-
sotn-vogn, Itol-

dn J-Uii-

J.ibendo <|ue «j Dr. Osório do Almeida ini*
ciarí amanliã, no Cmiscllio Municipal, a dis-
cussão do projecto de orçamento, na ordem
dn dia, procuramos ouvil-o a respeito da sua
cí-ientação no estudo da lei que tanto inte-
r.-^s-.i aos baliitüiitcs do Districto Federal.

U Oc. Osório de Aluú>J:i disse-nos que vae
, assumir àttitude que estará de. inteiro ac-
cordo com a que tevo dj tomar quan-
do foram apresentadas as propostas de
urçameuto para o anno de Itllõ e para o
iclual exercício de 191Ü. Naquelle, si tivés-
sem sido approvadas as emendas que, á ulti-
ma hora, foram, a pedido do então prefeito,

jRprescnlailas, ter-se-ia trnsformado cm pesa-
tiissimo ônus para o.s ínunicipcs, A segunda

/representava também grande aggràvação dos
impostos e taxas até então em vigor e de
lal ordem quo o effeito de sua publicação foi
o prefeito, Dr. Hivudaviii Corria, repudiar a
,mu responsabilidade, alirando-a aos hombros
dos empregados da Prefeitura, aos quaes in-
cumbira da tarefa da organisação da propôs-tu que tinha de apresentar ao Conselho Mu-
uicipal, recebida por S. Jix., á uILinia hora e'ícíii tempo paru o seu meticuloso exame. Em
imbos os casos, o Conselho .Municipal, 

"ob--

,dcccudq a excellente critério, pesando bem
;i precariedade das condições da vida no JUo
de .laneiro, attendcndò á elevação dos preçosdu* priiiciiiaes gêneros uccessarioü ã subsis-
leiiciu, tudo aggravaiio pelo conflicto curo-
])Cu, deixou de votar os augmcnlos de im-
jioslos propostos pelo chefe do poder exe-cutivo municipal.

; Com a proposta agora apresentada peloactiiit! prctcilo repete-se o mesmo 1'neto. O«jescjii aliás natural cm Iodos os administra-dores dc serviços públicos, de ter fartos re-cursos e também com o de apresentar um o;--
çaniento equilibrado, embora tal equilíbrio

^c-ja inteiramente illusorio, levou o Dr. Azo-•cop Sodré a propor ao Conselho Municipal a«Spavação da quasi totalidade dos impostosr-clualmente cm vigor. Ao mesmo tempo fi->.'•!! para certas despesas verbas reconhecida-mente inferiores ás que as necessidades doti'1'viço exigem.
'•'a analyse dc tudo isso qne o Dr. Osório

Y" Almeida fará nas tres discussões a que terá<U ser submellidb o projecto da lei orçamen-'«na que terá dc vigorar em 1017, sem en-irclimto se deixar levar por qualquer espiri-*" Ue opposiçao. S. S. está convencido ile•Jiie as nossas condições de vida, si não são3'eorcs, pelo menos são as mesmas que as do¦anuo passado e que, por conseguinte, a época«inila impede que se aggravcm os impostos,JiiiiMiiic depois qne o governo federal, paras.nisliucr os compromissos dn honra nacio-'"'il, sc viii obrigado a pedir pára o anno no-sacrifícios, e não pequenos, aos conti'!

HOMA, '22 
(A NOITK) — Consta insistente-

mente nos círculos diplomáticos e offi^idsos
que os moutenegrinos so subievnrnm contra
as tropas auslro-liungaras quo occupnm** o
paiz.

Diz-se que em (Jetliulie houve lm quatro
dias grandes conOiclos, sendo assassinadas as
autoridades austríacas.
Os chinezes nas fabricas de-munições francezas

PAUIS, 22 (A NOITE) — A fabrica Creusot
adinilliii quinhentos chinezes que vão traba-
liiiic nas suas secçõe.s dc muaJ.súcs.uuia cara-
biiias.
A pirataria allemã

LONDRES, 22 (A NOITE) - Os" sübiíiãrlnos
allemães torjiedearara honlem tres vapores iu.
glezcs, dous suecos e um uoruegitez.

Os tripolantes desses navios foram salvos,
C.vcepto oito..

1 ¦»<>»¦ i— ,

iláo A. Vianna; soln-proa, .Manoel .1
seca; proa, llcrminiu .1. da 1'onscca.

õ" parco —- "lliuirac.v", ilo Lago: patrão,
João I., Coelho: voga, helippe .1. Kau.stino;
soln-vogn, Joaquim ila Silva; sola proa, Olhou
Machado: proa, Poly .Machado; cm '.'•' "Jau-
dyra", do Pinique: patrão, Octavio Scrihel;
voga, Antônio C. Escaulio; sotavoga, José H.
SiinfAnna; sola-proa, Anlonio 1,. Jardim;
proa, 1'slrváo C. dc Amorim.

li" parco — Juracy", ilu Jardiiiensc; patrão,
Jiiel liiirciii; voga, José A. Enstos; proa, .loa-
qiiim Dias.

7" parco — "Lage", tio I.agc: patrão, João
!.. Coelho; voga, lleynaldo A. (ia Silva: sola-
voga; .lulio Mnrini; sota-proa, José Carneiro;
proa, Alfredo Bastos; em 2o '"David", do Pira-
qui; patrão, Arnaldo ScholI; voga, José P.
David; sota-voga, Luiz Mallicus; sota-proa, Al-
frctlo 1'.. David 1'illio; proa, Aureliano L.
Leão.;

I.'m triste incidente
8* parco — Mme. Leite itibeiro — Era ocampeonato dc sciihorilas, cuja atlenção jmiis

foi cliaiunda, porque um club. favorito, o .lar-
dinousc, esteve quasi mio o disputando, tina
dlis_ scnhorilas tpie iam tripular a sua cinbar-
cação, o yole "Jnrdinense 

, acabara de.
der um irmão, que fallcccu luso
as regulas,

I'"ni Mlle. Pelicla Nolasco, a sola-proa da re-
ferida embarcação. .Mus a pedidos instantesde suas collega', de Iripolução, a família daenlatada scillioi'ita,não querendo que os esforços
dc dous niczcs dc. ensaios levados pela guariii-i.áo da "Jnrdinense" se frustrassem hoje, per-mittlu que 

"Mlle. 
l'"elicia disputasse o parco,lí foi assim que a "Jnrdinense" chamou n at-

tençáo dos espectadores dns regatas dn Jagoa
Rodrigo de Ercitas, tendo ns suas gentis tri-
polanlcs um grande laço dc crepe peto no
braço, Icstcmunho da solidariedade dedòrú sua
companheira.

Parece que havia razão para que as com-
panheira:*. do Mlle, Ecliciti levassem o seu in-
teresse .sporiiv.i a ponto iic mio sc chocar
ao sentimento da sua cnlntada faniilia.

A yole "Jnrdiucnsc-' venceu sob npplniisos
delirantes dn assistência. Seguiu-a "Pira-
quê", do Club de Ilegal as Pinique.

!)» parco —, Conselho Municipal — Vcil-ceu "Jandyra", do Club de Regulas PiraqtiO.
\'cin cm segundo "Ouaranesla", do Club
Jardincusc.

10" parco r— Aniiili.il llibinnn —¦ Venceu'•Juracy", do Club Jarilincnse, vindo cm 2'"lida", do Pinique.
Nesse ponto já a chuva caia copíosamcnlcno local ilas regatas, determinando a ilcbsin-dada ila assistência. Passavam das 17 horas

quando ia começar o 11" parco, "Dr. AlfrclòOlivcr", para passar-se no ultimo o 12", "Dr,
Júlio Kiirlndo", aos quaes não pudemos as-sistir' como a maioria da assistência.

Uma synthese de seus
resultados

'Amnnliit, 
ás 1il piras, no Club de Ruge-nii.iiln, tcr.i logiir, tomo .ia fui noticlinl i,a m-ssh.) Bolcinno d,* encerramento ilo iv;-nielro (.oii«resso Nnelonnl das EstrndM deRodagen. promovi!, pulo Automóvel Clubuo íirasíi, com ,¦ cnmiinrosiineutn do Sr.nresldeiite tln HepiilDlcn, ilo ir. mlulsiri) oaMnçüo, pi'1'MiL'ut,- uicfiivo do Conirroíso oque. in--a qualidade, prouui ciará o dlscuc-so ue ciiccrrainento,

Sobre us rcMitiad. s fina?s dn CninrrOiüW)tlveinn-i opporluiil.iiide ,l,. palcHlrar estnlarilc com o ceu '.ccivlalio Rtral, Dr. Itlc.r-'i" Ligou o, qua Kintllrtienlo nos romeceunigumiiH lljtelrns ini. minçôu-t.'- -Nos qiiiu.:.. ,|iai do CongreflüO '(pnls ini.'ns sessões, prcnnrutorinH comparam no dia áe a sessão plenária ua qua! foram defini-uvamente iipprovntins ns conclusòeii reall*soti.go no dia 10), n trabalho rello paracuia uniu dns sccçócs cm qm. sc subdivi*iilriim os cougrcssbtas «• peio plenário foisem ncnliumn duvldn, (|P uolnvel rélcvan-cm com um cunho nlisnlutaincnto pratico,leio conjunto das pormas dc caracter te-clinico financeiro o le«nl, exnctnmentc emclliodleamenlo eslubeleçldas, e pelos nc-Siios creudos, pode-so éóhflnr que arando
parto dus usplràçõií» da lavoura, ila Indni-iria, dos ínoprietnrii-s de minas, dns flores-ias scrup traduzidas cm pratica, e nada seráüescurado para que tal fim seja efricnz-menti' iilcançadn. Cnnio o senhor terá no-tado odos ,,s Estinlns em qi,c o Brasil c.Mii ividiiio se ii/cnim reprose'nlar, livpotliecan-Uo todo o seu apoio L. alé ofivlnndo ao Con-
jtresso os seus chefe*, ile Obras Publicas n\iacao, como fizer.iui S. Paulo, Minas e oParaná.

Detalhar_rm simplesmento enumerar todasas conclusões approvadas uo plenário íru-los por sua vez. do ponderada discussão d.-cada secçiiu seria nbusoc do seu Icmpn i-uu espaço do seu sympnlliico diário. Limi-lar-me-ei. por consceuiute, :i breves e llifcl-ras notas. a
Antes de tudo qui-ro lernlirai-llio que «i»ni

que uma especial lltese ,, •••sclamnsse 'tod'.Vs
as seeçoes se nehair.ni nccOVdò nest
pontos :

Uma violenta scena
de sangue

Um homem morto e duao
mulheres feridas

Pouco depois dai 17 lior ¦", quandoil,' era n movlmíiilu tie'rnliii, desenr '

li

nelll, uma violenta
Miliii.un feridas aiiu-i. mulheres
menlo,

rui por ciúmes,
llclul Antônio thvtu
Min iiiiianti', .'.'nem:,
uliii ido a nnsxt'1,
niila dc oulr >. fnl
ções ila cslnçfio d.-

Ao chegar Noemi
do n ..,1,1a,!

gr.in»lomiirus vindos .14.'. próximo nn elwo Sp •
rrena de biingiio, da qualbfilu tivs pessoas, «i-iiii»
•iu homem, t-.te Brav?»
I) '.oliliiili- da |'",)rça p.i.(•a silv i, Ktibenilo qii» 4• de Mm Ida Muitos, i|.

na 1'en'ni, cm couiiin-i •iirr.ti-.r; nas ininicilhi*
ItíiIii Koniiosa.

n, como ii in desorlenln-
pu.v ". dn phtnln, dcf.ciir'..l,and,..a .'im-rii „| t e „ St'ti companheiro,ne foram nllliiKld-jf. nlcançando ninda uu.dos projectit nma »-,tIm llllilr,cm companhia dc Nccmln

¦cr que esta v *

Morreu,
curativos
passeio i"cliauffeur'

Ire;

ftl

Icrminnilo o pareô "Dr. Azevedo Sodré", oSr. Dr. Pniilo Filho, representante do gover-nndor da cidade, offereccu á guarniçao dacanoa vencedora, "Juracy", cm
uma bonita estatueta de 

'bronze. seu nome,
i»^^""*V''S^N*^,*--0.->-.--'*t_*'V Nur^^-V^"**^' vAXv-

as corri-
havia a

Marcellino

lâ galgando...
a—

Mas foi pãühado em
fia-tjranie...

Isatiro ile Abreu, que se diz morador á
riiii do Mattoso n. 7, quando procurava
galgar a janella da casa n. 134 da rua Ma-
riz e liarros, afim de penetrai* no seu in-
terioi-, foi surprehcmüdo pvlo morador dn
mesma, o Sr. Alberto dos Santos Mello, quedeu alarma, sendo por isso aggredido petolarapio. A policia do ir)" districto, allcn-
«lendo aos pedido i de so-corro, chegou a
tempo ile prender cm flag.-ante o ladrão-
aggressor.;

Corridas
JOCKEY-CLUB '

Foram relativamttlo animadas
das de hoje no JocUey-Clun, onde
novidade da estrea do cx-joeltey
dc Macedo como sl.ntcr oft"'CÍal.

Os parcos deram o seguiote resultado :
1" parco — 1.450 metros — Correram:

Escopeta (Zalazar), Dynaniito (D. Ferrei-
ra), Triumpho (E. H0dri31i.cz), Conquista-
dora (A, Vaz), Demônio (IJ.. Vaz) e Donau
(J. Escobar).

Vcliccu üyiiainitc; em '2a, Triumpho; em
o"1, Demônio.

Tempo, 100" .'lá.
Poules, 4'1$I500; duplas, 313900.
Movimento do pano, áiG/itíj-OOÜ.
Esplendida saída, pulando Dynamite

ponta, seguida de Triumpho e Douau.
começo do antigo areia!, Donau at

'(E.

Um instante de Horror
iscisn circo

CUMTYBA, 22 (A. A.) r- Honlem á noite,
durante o espeetaculo da empresa Fourcau-
Manetti, quando a esposa do director Manet-
ti se iichavii na jaula dos leões, executando
um trabalho; como domadora de feras, foi
assaltada traiçoeiramente por um grandeleão que a prostrou por terra, feriudo-a com
as unhas 110 peito e com os dentes nas co-
xas. Acudida promptamente, ficou livre das
garras da fera, continuando os seus traba-
llios, apezar dos protestos, do povo.Ao terminar o espeetaculo, sentindo-se
muilo ferida, foi soecorrida, estando cm tra-lamento, não sendo de gravidade o seu es-
tado.

buinle
A

tem
municipalidade do Districto Federal nãocompromissos dessa natureza a satisfa-'•«' e o equilíbrio do seu orçamento depende¦'¦¦is de nao haver desperdícios, lie adiar

, íores épocas a execução de obras que'cjain indispensáveis e também de me-irrccndação da sua receita.

J':'i'a nielh

0 amiiversario da morte
de um dos heroes do

Contestado

Como o Sr. João Ltiíz
Alves recebeu a pro-
císsão de desaggravo

S. Ex. se manSsm "firme
renuncia

na

.CIUUTYI3'•" dn mor
campos de
11 "Ia 

policia
dc amigosio

\. '2'.\ 
(A. A.) — llojc, nniiiversn-

e do coronel João (iualberto, nos
Jrany, o bnlalhão "Itio Branco*',

o ile escoteiros e grande nume-
do saudoso official, foram em

ccmilòrlp' cobrindo o seu túmulo

7

Anlonio
vessn l-
e ilua

ta

usfou-lhe cero
brincadeira

cha

Amorim Taborda, residente á '.ra
çrnandes 11, 10, apezar das suas trinta

. primaveras" gosta ainda de brincar.
."ia ii d,, correnle, quando de passeio á és-"> do Cordovil, lembrou-se ile derramar nocarbureto e água, deitando-lhcs fogo ein''"ila; o resultado não se fez esperar e Ali-recebeu em cheio, uo'rosto, ,1 chaminé

desprendeu na inflammação daquelle
Gravemente queimado, rccõlheu-se

tull
<lllt)"•xpiosivo.
* 'esidenci
,i0 resolveu reçolher-se"r aggraviulu o seu e

olide permaneceu até hoje, (puni-
bu Santa

• lailo,
Oasii; por se

Estiveram á tar:l-s na rciidcncia do sena-
dor João l.uiz Alves os senadores Urbano
Santos e Anlonio Azeredo, presidente e vic-i-
presidente da Câmara Alia :1o Congresso Na-
cioiial, e João Lyra, Costa 'tedrigues e Pires
Ferreira. SS. EEx. foram alé. ú casa do re-
presentante .espiritofi.iilense para solicita*'-
lhe n retirada de sua .renuncia ao logar /'aeoecupava em quatro das commissões de> Sc-
nado, pedindo-lhe também sua ácquiesccncia
para n ciahoriiçfto dc uma emenda subslitu-
Uva ao projacto do amnistia ampla c, em-
fim. 11 sua volta ao seio do Partido llepu-
blicano Ciiiis.-i-vildor

A procissão dc desaggravo não foi com-
plcta, como, talvez, esperassem, pelo menos,
aquelles que entendem que o Sr. João l.uii:
fez 110 Senado apenas mui "fila"... Por-
que o senador cspiiitosantense ouviu tudo
quanto lhe pediu a cnmmissão de seus pa-res, chefiada pelo Sr. vice-presidente da
Itepublica, com muita calma e emoção, e a
quasi tudo respondei, mais fleugmatieo queemocionado, com um píule ser, um talvez e
um quem sabe ? Iv o Sr. João Luiz de-
clarou abertamente qi c não voltaria ao seio
do P, ii. C» "'.'" '" - .-

na
No

con
Triumpho, com ests tmpeiihando-sc em tre-
mentia luta, que du-.-üu. até .1 entrada da recta
filial, onde 1'riumpho pode Ilvrar-se de sua
feroz perseguidora. Correndo folgada na
ponta, Dynamite conseguiu conservar a prm-
cipal posição nlé 11 meta final, parn ganhar
locada por iim corpo de. 'triumpho. Este
foi segundo u dous corpos de Demônio, ter-
ceiro.

Qulindo voltava do dar a partida, Mareei-
iino de Macedo foi ílvo de estrondosa ma-
nifcStüção de applctnso por parte do publi-
co. No recinto ilos proprietários foram-lhe
offerecidiis uma c'garrcii'.l ile prata, pm'
parte ile um grupo ile amigos, e nina grari-
de "córbcille." de flores, por parte dc fun-
cciònurios du I-refeiluia. Nesta uccasião fi-
zerain-se ouvir diversos oradores.'2" parco — 1.450 metros —• Correram:
Torito (li. Rodriguez), Majestie (D. Eerrei-
ra), Espanador (K. Enrroiio), Miss Fio reu-
ce (liaymuudo de Oliveira) e Palmeira
(D. Vaz).

Venceu Torito; eiu 2", .Miss Florcnce; em
D", Espanador.'Tempo, í)7" TO,

Poules, 7il?80(l; duplas, 207$!Í00.:
Movimento do parco, 7:0liC$000.'
]'íirtiila rápida, saindo na ponta, em lula,

Majestie e Torito, seguidos de Miss Floreii-
ee. Na primeira cuivn Torito abandonou a
luta, passando Miss Eloreuce para a segtin-
da colloeiição. Na f.raiule curva Miss Fio-
rence. dominou Majestie, entrando na ponta
na recta de chegada. A corrida parecia dc-
cidir-se já com a vii loria de Miss Florcnce,
quando Torito reaeeiouou c a bateu, com
esforço e por cubçjn, fazendo sua a vicio-
ria. Espanador ioi terceiro ri tres corpos.

il? parco — 1,450 metro:* — Correram'.
David íl). Ferreira), Bello Aiigéyine (A.
Vaz), You-You (iíaymuiído de Oliveira),
Pirque (Michaels) e lloyal Scotch (E. lio-
driguez).

Venceu Helle Ang.-.vine; tm 2".
Scotch; em íl°, You-Vou.;

Tempo, !)õ" l|ó,
Poules, 455700; duplas, 41)5900.
Movimento do paico, 10:1Uü500i?.'
Magnífica e rápida partida, pulando Helle

Angevirie na ponto, seguida dc David n
Hòynl Scotch. Após 100 metros, David foi
balido pur Eoyal Scotch a Pirque, passan-do e.sle para se5i;r,do no meio do antigo
areial. Uma vez 111 ponta, Helle Aiigevine
não mais a perdeu, para ganhar firme poitloiis ciirpos e meio de Hoyal Scntcb, que re-
adquiriu a segunda collocação no nieio dn
recta final. You-Yo:t foi terceira, lambem ".
dous corpos e meio de lloyal Scotch.-1° parco — '.'.(llll) niolro.i — Correram :
Monte Christo (Iv. llodricuez), (loytacaz
(D. Ferreira). Patroi.o (F. Barroso) u Fia-iiicngo '(Le Mener).

Venceu Monte C!i?isto; e;u 2°, Flamengo;

Rodrl-
Ducldcas

em 3o.

Pegnso (['. Barroso), Marveilous
guczi. Cuido Spano (Michaels
(D. Suarcz) e Alias (D. Ferreira).

Venceu Pegnso; em 2", Marveilous;
Bucklcss.

Tempo, 101" .15. ;¦•
Poules, 28*5100; duplas, 43.?500.' 

"- -;'
Movimento do pa.vc, HiSSlÇOOO.-
Dada a partida, Marveilous pulou na pon-ta, seguido de Aliai 1- Pcgaso, passando esto

para a segunda posição 110 final da r"ladiagonal. Desde esto ponto Pégaso desen-volveu grande perseguição a Marveilous
para dcrrotnl-o, com muita esforço, no fi-nal, por cabeça. Bucklcss foi terceiro adous corpos.

ti" parco — 2.00) metros — Correram-
Fidalgo (E. Rodriguez), Mont Illan
chaclsi e líallery (A. Fernandcz).

Venceu llattcry; cm 2", Fidalgo;
Monte 13 lane.

Tempo, 132" 3J5.'
Poules, 25*3100; duplas, loÇOOO.-

n
dos s;n-

no Eslado
as mui"

gem que ali
quasi exclusiva-

11 «r-
que

.(-Mi-

cm

cm Hur-

Royal

/- pareô — Venceu favorito;
rah: cm 3o, Porto Alegre

Tempo, lOõ" To.
Poules, 19*3100; duplas, 305200.8° parco — Vcnueu Camelia; em 2" Es-tillçte; em 3", Samaiitano. '
Tempo, 105".
Poules, 10*100; duplas, ãl?200,

Fooiball
riuminense versus Flamengo ":'¦*'*

Esle malch, aiiciosamenle esperado pelasiodas sporllvus desta capital, teve a sua rea.hsação esta tarde, na «xcelleule praça desports da rua Guanabara.
Grande numero ile pessoas encheu a linda

praça de sports, applaudindo com animaçãoas peripécias da peleja.
O match dos segundos teams terminou comesle resultado:
Fluminense — 3,1
Flamengo — 8.
A luta entro o:j primeiros "teams" não ter-minou, sendo suspenso o jogo cm virtude deuni conflicto desenrolado em pleno "ground",

invadido por sócios e adeptos do Fluminense.
A pugna, no primeiro "lialf-time", findara
com este resultado: Flamengo, 2 "goals" eFluminense, 0,

Começou-se o segundo "half-time", desen-volvendo o Fluminense, desde Jogo, um ata-
que tortíssimo ao "goal" adversário, cònse-
giiindo vasal-o por duas vezes. Os npplausosdos sócios c adeptos deste ultimo club vibra-vam de contentamento e npplaudiiim os seus•playcrs", 

que redobravam ile esforços paravencer, afinal, o Flamengo. Foi então que ojuiz Sr. Guilherme Wille, do America F Cmarcou um "penalty" contra o Fluminense'o que exultou o animo dos sócios c adeptosdesta associação sportiva, seguindo-se proles-los ç a invasão do campo e um conflicto, lia-vendo troca de murros e bciignladas Nas ar-chihancadas, senhoras o scnhorilas soífre-ram crises nervosas.
Feita a calma, evacuaram o "ground", sus-

peiidendo-sc o jogo, que, finalmente, foinulJado,

1 -- Nn necessidade absoluto de resolverpromptamente o problema ilu construcçiiodas estradas dò rodüpem, cm nome dos in';.--resses mais litacs do Urasil c que dizemcom o seu desenvolvimento
turo ;

-' —• Xa oppnrlunidnde i\* aproveitarraiiaiiio voluntário o reinunerodolencindos. Como o senhor sabe
do Colorado, nos Pitados i",iiiloq
Ias c bellas estradas de rotínmexistem foram conslruidas
mente pitos presos. O listado de S. Paulosempre pioneiro dos modernos emprebeudi-menlos, jã applicm*. e npplica os presos rj.iconstrucçiio dc importantes estradas de ro-dngem ;

3» — Na necessidade de applièar nas e;-traiias dc rodagem a liberdade de circula-
çao, sem direitos de pedágio, de barreiraie semelhantes, que são contrários ã verda-dclra natureza e aos fins n que devem sa-tislazer ns estradas de rodagem.

No Congresso focam determinadas
mas precisas que legulam o critério
deve informar a o-ganisação dc um planogeral do-detarminadn ride parcial de viaçãoos travados das estradas projectadas, as cur-
yas, as rampas; o «coamoiPo das águas obombeamenlo, a flecha, a M-gura do leiioaproveitado, a fumínção e o revestimentodas estradas, a lari;ura dos aros, o sysfe-ma de suspensão o a velocidade dos vebi-culos, ele. Isto no campo Icchnico. Miscomo; o senhor siihe. sem dinheiro não s«coutroem estradas e. por i.s,o o conjunto(to leis c disposições opportiinús para encon-trar os meios para construir as estradas na-cessanas_ foi objoito de especial cuidadodas secçoea legislativa e financeira.

Com este fim, foi determinada, •om
critério pratico, a creação du addiciouaes so-hre o» actuoes impostos e, com determiua-
das condições, sobre o eventual imposto ter-ntoriiil, taxas de matricula dos vchieulos ta-xas cspeciiios, taxas do transporte, contribui-
çao dos que mais concorrem para o estragodas estradas, como os proprietários de ini-nus, florestas, pcd.-oíras, et:., dedicando asimportancins| cobridas, exclusivamente, nnconstrucçào fias estradas da rodagem. Foiestudada o indicada a maneira como as au-toridades publicas pedem capitalisar demedinto estas receitas e obter,
credito, os capitães reccssav'os
strucção das estradas.

Pelo restante, como dos "Consórcios cs-rndaes , dos "Trípticos", ,I0 Convênio In-lernacional do Onz.* tlc Outubro de 11)09, dacommissão Nacional Permanente, da com-missão Central l'::ecutiva, 00 Secretariado
dcral, das commissões esladuacs o munici-
paes, que trabalharam para ti aduzir na pra-tica ns fins do Congresso, já tive opportu-
nulnde de communicar a A NOITE.

11»

cerca do 18 hora*., quando recebi 1n.i Assistência, o companheiro di1 Noema quo ..'• se nabo svr
. ,*'(¦ «'n.i das iii.ssnr. gnrages,

\n. „ i1'. r"''"1" '¦''.'•1l,,;,:" l'*'lc compiinhelrn d.Noemin rol coosldcrado dc ocnliumlaiicla,
fi'.<,!r,.lnii,n)m,':(*. ?sH tvvoso *- auluado cmungrnuto na delegacia do li
policin.

*
impor-

districto dd

0 accordo Santa Catharina-
JParaná

Coiitiiiiwni as homenagens aos dous "|overnaiíores
A da S. N. A. Schmidtaos Sr:;.

Camargo
dica ?.°Cí^a<*e X-,u,'í»n* <1' Agricultura Ae.üça a sua sessão semam de terça-fcinvindoura uos Srs. ]),.. Affonro Camar...
sclim.it govcrnndoi da Sinta Calhariur,,que ii ella compareserfin.

1» Sr. Dr; I.auro Muller, ministro do i\-
,*,„!'"•'• 1"r'MtJ1"'il •» «müoí como presidentíque e dessa bencmcilla associação.Na assembléa de depois iPainmiiiã dn So-cleilnde Nacional do Agricultura sabem .1
que haverá duas importantes comniiini-caçoes: uma no Sr. Dr. Alfivdo ile Andra»ne. sobre o cuco babaçu, com dados e p"i-Ouizns chimiens (imito iiitcrcssnntcR porcllc feitas, e n oiilva do Sr. Dr. "Muniz doAragiio, sobre as priucipaes doenças dos am*nines domésticos do lírasil.• -m 1

de Vienna sobre o as-
sassinato do conde Sturakli

(Havas) — Communicam deBASILEA, 22
Vienna:"O presidente do conselho dc ministros d.iÁustria, conde do Sturgkb, foi assassinadoliontcm dc manhã pelo eseriptor FredericoAdler, quando almoçava no Hotel Meissl V.Schadu.

O crime foi rápido. O oscriptor Adler viuo chefe do gabinete sentado ã mesa o imnie-chatamente se acercou delle, desfechnndo-lhetres tiros de revólver. O ronde de Sturgkb,attingido na cabeça, caiu logo morto."

COMMUNICADOS

im-
por meio do
para a con-

Na PenÇa

Theatro Phenix
Amanhã première do -(vau-

deville»
OS ALLIADOS»

Si V. Ex. for visitar os depósitos de vendauo moveis
RED-STAK

terá occasião de verificar como são graciosos• pratico* oH seus estylos, como é perfeito u
seu acabsmento e como são boas as condicõ**
ue puKamento e preço.GONÇALVES DIAS, 71 URUGUAYANA. 8i

9, Largo da Carioca, 9
(Junto ao portão da Onlcin)

Moveis a prestações. Capai para mobília, 9 pecHO0.Ç000. Oleailos de o,0o e o,To, metro OÇüoo o -líuoó.

O
sobre
vinte

Muita concorrência e
poucos faotos

policiaes
arraial Ja Penha, apezar da chuva que•e elle caiu, po- vezes, ficolheu cerca ilemil romeiros, que se entregaram, dc-

pois dos officios religiosos, ãs diversões
prias dessas romagens.

Não houve, alé quandoubuni faeto de monta.

prc-
escrevemos, ne-

au-

em 3", poytaeaz
Tempo, ltlil" '2õ.-
Foulcs, 17Í700;' duplas, 30^700. '
Movimento do palco, ]3:1.i58$00f)'.'
Mais outra excellente pa'tida, desponthn-

do Fliimeiigo na ponta, segMido de MonlèChristo e Patrono 1111 lula. Na primeiracurva Monte Chrislr. firmou se em segundo,
para perder esla posição n-i recta fronteira
as arcliibancadíis paru Patrono. Essa or-dem nao foi alterada até o .antigo areial, ondeMonte Chnslo e floytacaz bateram Patrono,liiiiquanto isto. Flamengo co'ria com ns so-bras precisas, para -ó ser batido quasi uo
posle ilo vencedor por Monte Christo, que Oderrotou com esforço e por pescoço. Govtn-ca/ foi terceiro a ires corpos,

fe- parco •— l.W) nelros — Correram:

»«**?'

S. Christovão versus Botafogo
No campo da rua Figueira de. Mello reali-;;ou-se esle outro bom match, lambem espe-rado com certa animação.
As archibancadas do ground encheram-se degrande, numero <le pessoas que não se cansa-ram de applaudir os quadros em luta.resultado do malch dos segundos teamsIoi este:
S. Christovão — 4.]

Jóia fogo — 4.
. O jogo entre os primeiros teams foi maisintenso, npreeiando-se boas phases durante oseu decorrer.

O resultado foi o seguinte: .
S. Christovão — 3. f
Dotafogo ~ U. " i-f

Mangueira versus Carioca
Foi este o melhor match de boje, da 2' di-visão, jogado 110 campo do Andiiraliy.
No encontro de ambos os teams verificou-se uma luta forte, c cheia de lances interessai',tes a que grande numero dcEis o resultado geral 1Segundos teams: J
Mangueira -- !'.¦ ,.'-J
Carioca ¦— ,'j.
O .iogo dos primeiros teams' foi" suspenso',maneira brutal com que j-oilm ilo .Mangueiras que,ai contra 3 do Cariocas

Francisco da Costa Ramailio, Antônio Xa-vier e Antônio Pcralra tiravam, tm grupo,o retrato. Depois não quizeram pagar no
phofographo, Joaquim Gonçalves Leite ag-
gredindo-o o qucbrandò-lho a machina. Fo-ram presos.;

Quando desembarcavam do trem n.t Ee-mia, onde iam "trabalhar" foram presosos batedores de. carteira Edmundo Caetanode Oliveira, pelo agente n. G4, e Augustoíeruaudcs, pelo guurda-civil n. 321.:
Estava Cândido de Oliveira, resideato & ruaS. Leopoldo n. 262, Andarahy, parado, nas

proximidades da estação, quando foi nttingi-do na cabeça por uma garrafa, cuja procedeu-cia não se pôde averiguar. A Assistência me-
dicou-o.;

Bella na cor

Suave no odor

De esplendido sabor

Na carta nada mais precisa pôr

C cerveja FIDALGA! Sim Senhor!

Í BOM SEMPRE
Vei- a exposição dos bellos
moveis Le Mobiüer á RUA
CHILE H. 31, tapetes e estei
ras impermeáveis, preçosúnicos e condições facíli-
mas de pagamento.

.10
devido

pessoas assistiu.

lava
ttuUu, contava

Morre o senador Domingos
Vicente

Ü.m lelegramma do Estado do Espirito
Santo, recebido ã íarde pelo Sr. João LuizAlves, traz a nova ilo fallecimeuto naquelle
Estado do senador federal Domingos Vicento,O adeautado da hera em que nos é dada
a noticia priva-nos de outras informações.

CARUTOeFATTY
todos os seus companheiros
comrnetteriío amanhã mil

diabruras
XO

PARISIENSE

*«H

nossa rede tele^&o-
nica

A Companhia de Telcphones
duaes, com sede em Catagua2cs,
depois dc amanhã contrato para a
de suas linhas ã Capital Federal e

Inter-esta-
ílSSigUilft

ligação
ao Fs-

do accordo pu-tado do Hio, nos termos 1!
blicado 110 "Diário Official"

Essa mesma companhia está em negocia-
çoes para ligar sua icde ria linhas telepho-nicas as cidades e.v Juia cc Fora e dcCampos^

0 Interior de uma casa guarnecltla
com moveis de nosso fabrico
apresenta eempre um aspecto
— dfstincto e fora do vulgar —

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

OUVIDOR, 93-95

t Elisa Jorge Coelho
deCoelho

Sn
Souza e Agèri;»
(ausente) e fi-

Maria
Ferreira de Souza
lhos, Christiua Jorge Coelho, Sala-
Iino Coelho e senhora, Alcebiades
Cunha e Jo*ge Cunlii convidam «os
parentes o amigos pira assistirem :i

missa de trigesimo di;i que mandam rcs.nrno dia *.»:}, ás 9 12 horas, na egreja de São
Francisco de "Pauln, 

por alma ds su» jdo-
\ latrada mãe, sogra, avó, irmã e tia.



A , A NOITE — Domingo," M "do Outubro do Y9.G

O Lopes
1? ipinii dl n fortuna mali rnplila nu Lolsrfti a ella»

Itce inniiuui vsntitueni so tnilillco.
I Caiu iimtrii, nm OuvidorIM — Flllnat ' Ouvidor

INIt uiui.uiil.1, íll; 1'rlfflttlrò du Marçu, i,'A\ l, liiliiclodt
Im, Bi»; immii-iuI Cuiuur., .ii'J, - S, Paulo; lua (JuiliIO
«Ir ,'iiii.iiiliin, .0,

Oo João Josó Lutz Vianna
.(Professor da Escola Naval)

tO 

capita» tenente Dr. Olavo Vlait-
na o senhora (auseiiles), J, J, l.ui*
Vianna Junlor, J)r. Oetavio Vianna,Oswaldo Viuniin, Carolina Ilonneaiill,
Dr. J. I.lnui Vlunnit o senhora (aiisen-les), Antunln Carneiro de Mendonça

senhora, Oilotto Wlntcr, Fnhrlelo Kastrupp
senhora o Amador lliienn de Andrade e ra»

inllla, participam aos seus purcntes o amigos«Itie fazem celebrar, por alma do seu Idola-
Irado juie, «ouro, sogro, cunhado o tio l)ft.
JOÃO JOSK' I.UIJC VIANNA, nu segunda-fel-
ra, 113 do correnlo, ás 1(( horas, uma missa dc
i* «Ha, uo flltnr-mòr da cgreju do 8. Franeis-
•o de Paula.

x Camillo Fonseca Filho
**- ACADÊMICO DE DIREITO

t- 

]>r. Camillo Fonseca, sua esposa e
filha, José F, Klein o suu esposa eonvl-
«Iam todos os parentes e pessoas de
sua nmlsndu e «Io fullecido a assistir
il missa do terceiro anniversario «lo seu
sempre lembrado filho, irmão u cunhado

CAMILLO FONSECA FILHO, «pie será rosada
amanhã, _:i do corrente, ás t) horas, na capei-
lu do cemitério de S. João Ilaptlsta.c desde JáMt confessam eternamente agradecidos,

Affonsina de Andrade Brasi-
leiro

Ír 

Luciiino Brasileiro, Francisco Sulles'(ausente), senhora e filhos. Oscar
Brandi o .senhora, mui penhorados
agradecem ás pessoas que acompanha-
rum os restos mnrtaes de sua extre-
niosn esposa, sogra, mãe c avó AF-

FONSINA 1)F. ANDHAUK BIIAS1LHIHO e os
convidam para assistir k missa quc será ce-
lebrada segunda-feira, As 9 lioras, na egreja
lie S. Francisco dc Paula.

l^ÍlX«f-LClOJ!Ü
Cordas, corações, cruzes bouqucls, gerbes

em cellulnide, niissangas c biscuits. Flores ar-
tiflcaes. Bom e barato, Run Sete de Setembro
li. 41 — A* BONINA.

Foi adiada a festa do
Tiro n. 7

r Não tendo podido comparecer o Sr. presi-
(«lente du Hcpubliea, foi odiada n festa que o
,'I'iro n; 7 nnnuneiou para boje, no campo de
S. Christovão.

_S. Ex. o presidente da Republica commu-
jiícob ao general Caetano dc Faria, ministro
«Ia Guerra, n sua impossibilidade em compa-
íoccr á festividade, mostrando desejo de queella fosse transferida.

Km vista disso o ministro da Guerra, porintermédio de um ajudante dc ordens, commu-
nicou k directoria do Tiro n. 7, que resolveu
transferir o dia du entrega das cadernetas dc
reservistas aos seus sócios, bem como o tle
recepção da bandeira, pelo batalhão, para«juando o presidente dctcrmjiiirr.

Não sabendo dessa transferencia, pois qucella foi feita pouco antes da hora marcada
para a festa, muita gente acorreu ao campo«Io S. Christovão, enchendo as suas arcliibau-
caches.

Entre as muitas pessoas de destaque no nos-
so meio social compareceu também o alnii-
rante Alexandrino dc Alencar, eiuo se retirou
acompanhado ele grande numero dc officiacs
«ic Marinha, deante do uviso da transferen-
fia.

O Tiro n. 7, que estava formado no patcodo Quartcl-Geucrnl, prompto para seguir parao campo do S. Chrislovão, recebendo o aviso
;do adiamento da festa entregou-se a váriosexercícios e evoluções.

CERVEJA PARK BIER
Antilyíada no Laboratório Nacional de Analyses sob o

n. 'A.TA", cm í) dc setembro de VJIo.llcconiinemliiiia pelosincelicos ás posse as anêmicas « especialmente ai sc-
nlioras. Hnconlrn-sn á venda om todas íis casas do pri-ineirii ordem.-Deposito á ptiiçu Tirádenles n. i!7. Teleph.
U. G'J8 Central — J. Fcrioira 4 Cia. — Itio deJuneiio.

Impressões de Theatro
Í - Kl

Companhia Ciultrv: «O Tribuno»
Após longa carreira de romniiolíln, Paul

lluiiiiict IV/-M» irpriilliinuieiilu autor drama-
innllen; porque via uo tlieatro uma tribuna
du qit.il poderia defender as siuis Idiítu. Todas
us peças «In nfnmii-0 romniiõlnln nao sAo,
com cfíelU». slu.io thoses em quo «ella expõe
ronilictos «Io arrordii com n sua nrlcnluçilo
moral e iihllnsiipblca, II' um dlrrllo esse In-
dlsrullvel. Nem vejo Inconveniente em fazei'
dn theatro uma tribuna, conttftlllo que n ne»
V», archllcetada segundo »"-c crllerlo, offe-
reva real Interesso. Somente, um tlieatro nl»
sim concebido tem o seu uerltío, nols que nfl-
nal mio «• pnra ouvir thoios quo n grande
maioria do publico ali vae. o sim apenas pn-
ro passar tres horas som outra preoceunajaOdo que u «Ia so divertir.

Esse perigo Paul lloumet mm sempre o
evita, Mas no "Tribuno", «mo mo parece ser
a sua melhor poça, »'• Incontostavol que olle
nos soube nnrosentar um conCllelo profundo-
mente huinnno o coinniovchtc, A situação de
um pae, chefe de um partido quo defende
Idéas radlcacs em matéria «Io seriedade e d.-
honestidade, presidente «lo conselho, dosco-
brindo bruscamente quo o filho acaba do
cnmincllcr um neto Infamo, não pode deixar
de despertar n nossa sympathlii e o nosso In-
toresso, Uue elle, dadas as suas Idéas, mando
chamar o procurador da Hcpiiblica, afim «Ic
lhe ordenar a prisão desse filho, cnmprelien-
dè-sc. Mas o (pio é biimnuo, o quo está dc
aceordo com os leis da natureza, é que A por-
guntn «lo filho: "Queres epie ma moto?" lhe
cause a mais profunda Impressão o lhe dos-
perte o sentimento paterno, que nfin.il sue
triiimphanle clcsie conflicto trágico. A voz do
sangue é a mais forte.

F.ssc drama, j.l por si tão Impressionante,
ainda mais uns commovo quando «'• um ar-
lista como Guitry epie Interpreta o papel de
pae. Uma das mais forles Impressões do thca-
tro que tenho sentido é exacliiiucnte a SC0I1.1
do _J neto, em «íue Guitry, npós toda n' sua
cólera, fica como que nnnlqullatlo oo ouvir o
filho perguntar-lhe si quer que elle se mu-
te. Ha ahi uma longa scena muda epie i ma-
gistral, irresistível, o que ainda hontem valeu
ao grande artista tres chamadas d scena e ap-
plausos nutridos. Momentos como esse não
se apagam facilmente «Ia mcnioriii.

Os outros artistas contribuíram para o in-
teresse do espectaculò — L, dc C.

Gompanhla Gullrv — A poça deamanhã: «ba Chatelalne»
Ha dez annns quc Thercs.i c Gaston dc

llive estão unidos, sem nunca se terem ama-
«lo. O marido fez mais do «pie não amar a
esposa, engaiioii-n indignnmciito c nrruinou-u
radicalmente. Vae afinal roslituir-llie a liber-
dade com o divorcio, dclxnudo-lhc apenas pa-ra viver, a cila c no filhlnbo, a propriedadede Sahtcrre, nos arrabaldes de Angcrs. Èstu
foi oulr'or.1 avaliada, no doto. de Theresa, em
tresentos mil francos. Apresenta-se um com-
prador, Anelrc JossOll, trazido por La Hati-
diére, tio <le Theresa; parisiense que so di-verte, lambem André tinha perdido toda ilsua fortuna, que refez felizmente ú custa deintclllgcncin e de trabalho. Boje cslii colos-
snhnento rico. Viu Snnlcrre de passagem,agrada-lhe a propriedade e desde epio viu ;.
castellã ficou apaixonado.

Embora generosamente prevenido pnr The-res.i, compra por tresentos mil francos pagosá vista a terra que valia quando muito cemmil. Aprendeu ú sua custa a conhecer os nc-
gocios; assigna o faz nssighar a escriptiirá
por clle mesmo redigida. Depois, tendo ad-
quirido o direito de ser "o grande, amigo" damulher admirável que clle quiz salvar e!a rui-na, emprchende a tarefa elo lhe incutir co-ragem contra os infortúnios da vicia. Theresadclxa-sò facilmente conquistar por tanto bomhumor; 7>or que não amaria esse ente gene-roso c bom que acaba de lhe dar tão bellaslições ele animadora philosophia? Logo apóso seu divorcio, .1 joven mulher pobre cícspo-sara o homem rico.

Mas o marido, Gastou do Bive, invejosoda felicidade alheia, volta atrás ela palavradada c recusa libèrtal-a eom o divorcio. Che-
ga mesmo n raptar-lhe o filho, julgando as-sim obrigal-a a regressar ao larFelizmente André

A comarca de Santa
Maria Magdalena

ameaçada ?
»¦-¦¦ ¦

O qua nos informa um
envolvido nos acon»

teoimenios
O nnmo do Sanla Maria Magdalena, clilmlc

riiimlnonio, anda em pleno foro, principal-imiili- depois ipio fui iiotleliido um pedido«lu "balifiis-corpiis" oo jul* de «llrrlto local,
Dr. Eiigonlo dii Moraes, que dizia assim se
provoiilr conlra u ameaça du supprcssão dasua comarca,

Estando oclunlmrnlo aqui o Sr. Dr. Fons-
to «Ic Azevedo. «Iclegado de policia daquella
município, resolvemos procural-o em busiu
do informações,

—O raso il moromotllo forense i_- disse-
nos, antes do mais nailn, o Sr. Fausto, Tra-
ta-se dn segiilnle: advogado qnu sou «Io rs-
pnllo do coronel Sanlos Lima, ví-me nn con-
llnsonoln du contrariar a protonçfln «Io Juizdo direito o do um herdeiro dlssldonte, Hn
tempos, numa carta tostomunlinvel que levei
oo Tribunal da Ilclaçfio do IMndo, tive or-
casulo de mostrar Aquelle tribunal o quo so
passa no feiro de Magdalena, O tribunal dou
provimento A (iria imanlinomonto, Dahl o
conflicto estabelecido entre mim o o juiz do
direito dn comarca. Voltando a Magdalena II-
vo conhecimento de qne o juiz do direito hn-
via nomeado o herdeiro dissidente. Inveni.i-
rlnnlo do espolio, sem ouvir qualquer das
parles. Inicrpiiz agfiravo, conforma proccltua0 Código de Processo «lo Eslado o pelo pro-
prlo juiz do direito fol-nio o mesmo negado,
Pedi carta tcstcmtiiiliavel an tabellião, sondo
me dada a mesma. O juiz suspendeu o osorl-
vão por me haver dado carta testeiiiiiiihnvcl,
Vi, portanto, Sr. redactor, quo mio passa tle
capricho do Dr. juiz do direito,—Mas, quanto ú supprcssão da comarca?—-Quanto ú supprossilo da comarca, sobre
a «piai elle so refere na entrevista publicada
por um matutino, nada hn «lo verdade; nem
o Sr. presidente do Estado pensou cm scnic-
lliante cousa. Não podemos, pois, nem podem
pousar os homens do bom senso Inzer dc
uma questão forense um caso político, Ade-
mais, o Sr. presidenle do Estado cstA acima
elo todas as questões subterrâneas cm «pie o
pretendem envolver, mas que nflo o consegui-
rão, pelo elevado critério do Sr. Dr. Nilo
Pccatihn. Dahi a exploração quc cm lorno do
e.iso estão fazendo.

O !',r, Manoel Raro

¦ m*m i

A Caixa Mutua de Pensões
Vitalícias

Hceebemos a seguinte carta: !,
"Ilhnos. Srs. redactores — Creio prestãreis-valioso concurso c muito gratos vos ficariam'«is sócios da Caixa Mutua de Pensões Vitali-

elas si, pelas columnas «lesse conceituado or-
Igílo, ris seus interesses fossem advogados, por-«pie jà muitos se acham bastante prejudicadose o numero delles tende a elcvnr-sc. Nas mi-
Jihus condições muitos mais se encontram, e
não desejando ser mais prejudicado eis a ra-
_ão por que nppello para n vossa bondade c
acolhimento. Possuo em nome de minha es-
posa duas cadernetas da Caixa R, pelas quaes
pago mensalmente dez mil réis, ou «sejam
cinco por cada umn, devendo ns mesmas ven-
cerem-se em dezembro do próximo anuo, ipinn-
«lo completam dez annos, tendo dessa data
cm demito direito á pensão correspondente,
cujo limite máximo c tle 200$ mensaes; creio
«íue ha já dous nonos que essa sociedade ini-
t-iou o pagamento de pensões das cadernetas
já vencidas a reduzido numero, mesmo assim
pagando apenas 353 por cada caderneta. Qualnão foi, porém, a minha surpresa ao ser in
formado agora que por ordem do governoessa pensão foi reduzida para dez mil réis pormcz, quer dizer que mais dous ou tres annos
«lo existência c nem mesmo u pensão ele dez
mil réis ella poderá manter; isto é. que não
resta ii menor duvida. Pergunto si não existe
fisealisação do governo junto a essas socieda-
«les? Por que razão se admitte que continue
ceceitando sócios contribuintes, si fatalmen-
te ella, como todas as outras, terá que cair?
Não seria mais acertada a sua liquidação desde
já, antes quo o numero de prejudicados se ele-
ve e augmente o prejuizo «los que já o são?

E* claro que cila assenta cm bases falsas c
no governo cnbia o dever de zelar pelo inte-
lesse de alguns milhares de pessoas, que são
«is sócios dessa caixa, por serem cll.is garanti-«Ias pelo govorno é que ou, como todos ou-
troSj nos arriscámos, o sabe Deus com quesacrifício, confiar-lhe o futuro dos nossos.

Estou certo que todos pensarão da mesma
fôrma e como tal se sentiriam animados si
vos interéssasseis pelo assumpto, pela quo me
confesso desde já immensamente grato, sub-
screvendo-me vosso — José II. L. de Bar-
ros."

conjuga
aconscllia-a a que não ofaça e tranquillisa-a com a sua inquebr.inta-vel confiança. K o marido acaiia, com effeitocedendo o restlluindo-lhc '
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SEU ULTIMO ADMIRA-
VEL TRABALHO 

'

creança.
"-KW-

Guaranesía!
PARA O J-òlOMAGO Is" AV-
FA LL1VFL. UM CA L/X A 'S 

RL-FFIÇOFS...

<í A CIDADEi
O numero da "A Cidade" a distribuir-seamanhã, coniniemorativo dn passagem do 4"anniversario do sua fundação, consta de 32

paginas, em bom papel nssctinatlo, impres-sas a côr e nas quaes se encontram exccllen-tes producções literárias inéditas, prosa eversos. "A Cidade", hebdomadário como é dtassuniptos munieipaes, estampa também ' di-versos retratos de ftinccionnrios da Prefcilu-ra, de poetas o prosadores e os dc seu funda-dor major Archinieclcs Soütinho o do seu re-claetor-secrctario, Dr. I.evi Autran. Üiii bel-lissimo numero, aliás, da "A Cidade".
• -Tlttr- -
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Sapateiro e literato
A curiosa historio do

Sra Manoel Raso
Alio, esloliirn do ltoliroti, p com tuna harh.i

prola u carrada n emiuoldurar-llie o rosto, «'¦
Vlílo a incude As portai «Io» Jornaes. Esta
sempre A espera da alguém. SAo frõtfuexoi,
gvnlu de Jiirnat que elh» procura... E a to-

«los, com muilo soli-
«'itinlc, pergunta luf.il-
llvolmonloi— Coniii vno a fa-
mllla? Núo quer nada
huleV

E assim Manoel
Hnso voe «travessou-
«Io u vida niodeslo-
monto, recebendo aqui
«• ull dc um typngro-
pho ou do um rovísor
um pnr de sapatos pa-
ra cohcortar.,. Essa,
a suo vido dei todos co-
llht'1'idn. Intimamente-,
iiiiréiu, jtaso é outro
homem. Fora ('os ne-
goeloH do offlcio, (Ml-
Irega-se nas horas va-
gos oo estudo, á lite-
rotiirn.

_ Por ochar lueompa-
tivel o funceflo de sa-
p.ileiro com n du cul-
tnr du bellas letras,
foi seinpro discreto em

revelar sua qtiída pelo estro... Som usar a
clássica cnholloira, pois é calvo, o a gravataborboleta dos poulas da cafés, o hom snp.itel-
ro delxoti-so apanhar om ringranle quando Ha«iu sun banca do trabalho n "Divina Como-
dln", dc Dante. dó quo sabe quasi todos os
versos do cor. Embora Italiano, Manoel Hnso
tem Iiiiitiinerns produccúos cm hospnnliol o
pòrtuguez, qno versn com bastante fncilidn-
de. Mostrando interesse cm conhecel-ns, fo-
rnm-iins offcrccldos algumas pelo autor, epio
obstinadamente as queria deixar inéditas, c
IrodlICÇÔcs ele obras literários inglezas.

Assim, da tosca prateleira ele sun offlclna,
dentre us imiunicrns formas de calçado, elle
nos foi dando aos poucos os originncs d.is
poesias, dos contos dc suo lavra; e, entroelles, duas cartas do escriptor italiano On-
gllelino Fcrroro, cm epie lho são feitas li-
sohjolras e Justas referencias. Jül-as:"Torlno, _ü Oennnio 1008.

Sllmatlssimo Signor Raso,
La sua corlosc lei lera unltnmcnlo nlla poe-sin invialenii sono cstnle dn me vivamente

gradue, non tanto per lo ottostnzione che
elln nutro per me, quanto per 1'affcttuoso ri-
cordo che ml ricliiauiu nlla monto i giorni1 delia mia pcrmnncuzn in America, giornicari, Indlincntlcnbill... l.a bella poesia, a me
dcdleala, dii prova deliu speelnle sua nttitu-
eline a scrlvere versi, che scorrono fluidi c
spigllnti etl il cul solo vlzlo dl origine ò
quclln di esser detlotl dolPanlmo suo Iro-
po henevolo etl cutusinsln di me.

_ La assicuro fraltanto che «iiiestl suoi sou-
timonti sano cordialmente contrnccanihiali.

Lo mantlo i miei scntili salttli ai qualisi iiuisce Ia mia signora.
Con sliuia suo affino.-

Giiglielmo Ferrero."-
Por oceasião da estada no llio elo grandeescrlplor, Haso offcrcccu-lbc um soneto c,

como ngradeeimento, recebeu esta outra car-
to, epie traduzimos:"_i!io, 10 — 10 — 07.

Caro senhor — Obrigado pelos versos quome dedicou. ICslou satisfeito por ver epie umoperário possa chegar n exprimir, como o se-
líhor exprimo, lão nobres seiitimenlos; o nin-
da epie a sua admiração por mim seja de-
niasiada, sinlo-nie tnmbein snlisfello íior ter
dado oceasião o pretexto n explosão do uni
lão alto patriotismo iiitollcctu.il.

Crcln-mc com um cordial aperto dc nino
seu — üligliclmo Ferrero."

Assoberbado pelo crise, n tão falada crise
dc dinheiro, Haso, com muito espirito, n ella
sc refere neste soneto:

...,,-, QUOD EST IN VOBIS 0$

poelu e amigo Ar-

Beberam. discutiram, brigaram
c foram presos

IloJe pelo madrugado ns moradores do rua
Amoroso Lima furam desporladmi com um
formidável canfllclo, Variou Indivíduos, tu»dos olcoiillsodos, ilepols dn aeoluroda dlseui»
sAo, em quu tuilos grllovom, ciiípciilioroin-w
om luto corporal, Foi um reboliço pavoroso;uns Iam do encontro As portas cmquunlo ou-
tros rolavam por terra.

O comniissario À-.umpçflo, que eslava doserviço A delegacia «lo II" districto policial,sendo informado daquela dosordoin, pediu um
.oeenrro policial, seguindo tamhom poro o
pon i conflagrado. Ahi chegando, effocttimio prisão dos seguintes dosordulros: Follclannde Oliveira, do côr parda, rosldonla A nnAzevedo n, 31; Anlonio Martins, bronco, mo-roclor A mesma rno n. 10) UhrUlovüa Mor-
quos, morador A rua Ilaplru' n, 150j Eraii-cisco Nascimento, residente A rua Ileneillctoillppnl.vlo n, mi, o Antenor Duarte, mora»dor A rua Vlscondo Duprol n, SI., Estes qua-tro últimos «"iliio llgolrnineiilo feridos o no-valho, pelo que foram soecorrldos pelo As-slstencln,

Na dologacla foram todos recolhidos no xo-drez, do onde .sairão rumo A Caco de Dclcn-
çno, depois do regulnrmeiilo procossndos.

• —¦-

Drs.Leal Júniorc Leal Neto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvidos,nariz o garganta. Consultas de 1 „s õ-iti.leniblea n. 00.

T
0 MERCADO DE CARWB VERDE =

No matadouro do Kunta Cr„« 'À' 
,
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Foram vendldoi: SI8 12 r, com ',
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(Ao dislineto

naldo Pereira)

Mobílias a prestações
Rua da Carioca

CASA MARTINS
¦ » 'ia» . . .i

Queria habeas-corpus
para entrar num prado
MACEIÓ', 22 (A. A.) - O juiz dc direitoda _» Vara negou a ordem ele "haheas-cor-

pus impetrada a favor do major dn Guar-dn Nacional Joacjuini Innonehciò, cuja en--trada no Jockoy-Club foi prohibida pelarespectiva directoria,

Romance de amor e sacrifício
—_t—_.

Amanhã

rnein nos prcoccupn n triste enferinielaele
do nosso magro bolso cxhausto e sem vin-

[tem...li por mais quc bem alto no nosso ouvido
[bradoo protesto da Musa effeito algum não tem.

Somos surdos á voz daquella alma eleidade
porcino assim certamente agora nos convém
para vencer a Crise, a crise sem piodndetine quer inalar em nós o gcrnicu ideal elo

[Dòiiii
Mas esta lula insana ha do cessar um dia!...Nós teremos de novo a suprema alegriad0 vermos liquidada essa questão do cobro...
Hão dc rcvcrdcscor as folhas murchas, seccasdo louro que ern a nossa aspiração mais nobree havemos do fazer das palacns netecas.Rio, 21 — 11 — 1915.,

E. Raso.
Haso, som o querer, desmente formalmenteo conceito da velha phrase latina "nc sutorultra trepidam"...

—'————————  -||*f|3r . . irT

Contra o pistolão
"Sr,.redactor da A NOITE. — itespellosassaudações,
Soh os títulos "Contra o pistolão" e "Uma

providencia moral Inodora do director da Us-cola Normal", estompastes no numero do vos-so magnífico jornal, do 18 do corrente, uniacirculai' dn Sr. Dr. lgnnclo Amaral, directorelneiuollc eslaholcciineiilo, que foi distribuídonos professores c docentes do mesmo, emcumprimento ao «me estabelece o art. l:i eseu narngrnpho único do regulamento da Us-cola Normal.
Diz o referido nrt. 1,'t: "Os proíessores ca-tlieüratleos nu docentes que lecionarem foraUu estabelecimento ou tiverem interesse, di-rocio pn Indirecto. em cursos a alumnos oucandidatos a matricula un Escola Normal, niinpotleruo fazer parle das mesas examinadoras",Paragrnplio unlco. "O director dn líscòlnprovidenciará no sentido de ser rigorosamen-Ic observada esla disposição, devendo serconsiderados vultos os exames feitos com in-Irncçuo delia".

(Na referida nolicia, após a trnnscrlpeão dacircular accrcseeiilostos: "A directoria acliialna üscola .Normal, com esse officio, eiuiz saberapenas com quantos professores daquella esta-lielcclmcnto podia eontnr,_pora a organisaçãouns mesas examinadoras, no fim do anuo lo-c.ivo, isto e, das provas a serem feitas ali, de.ide novembro em deoule. Porque o Dr. Ign.i-cio Amaral, que vae substituindo numa inlc-rinidado sj-nipolhica o Dr. Afrnnio Peixoto,mio deseja furam parle, de Iacs mesas prtifcs-sores calhedratieos ou docentes quc tenham
NormTl" milc"lí"'es' clasl*s c cursos fora da

Ora, Sr redactor, o Sr. I)r. Ignacio Ama-ml.como lodo mundo na li.Normal, não ignoraquaes os professores o docentes que "lecid.
vam fora do estabelecimento", como reza oregulamento o, portanto, os que tem alumnosparticulares, elast-.es e cursos fura du Normal,segundo a vossa nolicia. '

Entretanto, S. S. já orgnnisou as mesascx.iiniiiadnras-, fazendo parte dellas, sem e\'-ucpçno, esses mesmos professores cnlliedrati-cos e docentes quc, si vierem dc facto a to-mar parlo nas mesas, tornarão os examesiiif/04. de aceordo com o parngrapho único doart. 43, do regulamento dn EscolaNestas condições, Sr. redactor, n circulardo Sr- Dr. Ignacio Amaral nflo passa de uma/i/« colorida para engodar o publico o não dcuniu providencia moralisudora", que nãoexisto. '
Pedinclo-vos cncarecidaniente a publicaçãodestas linhas, nas columna:; do vo. ;o jornal,

ya yiila por onde respiram os oppriinidosmuito gratos vos ficarão - As ãlumnas ninca-enuas de ver osseus exames niinullndos.Uio de Janeiro, 21 de outubro de 1910"

AW
& (.., 108, Total, 3,810.

No entreposto «le 8. Dlogo
O Irciii chegou ú horn.
Vendidos: -II.'» r., r>i p,, \;< e, e a:» vOs preços foram os seguintes: rvK*'?7(I0 n 8800; porcos, da 1*1.Mi a 1Ç2IIU' ciirrms, a 1Í9, c vllellos, du í-Hun u iUuy. 

' ' ll
No matadouro da Ponha

nl

Abatidos honlcm: 85 r., fi p, e 1 c,
**¦* "" » -i»_» 

Doenças cio apparelho (lírios.llvo o do svstema nervoso -Kalos X. — Ür. Kenafo de SouzaLopes; rua i>. José, 39, de

CAIEM FUI
0 1 1 1

MISSAS

rtcsnm-se amanhã:
D. .Maria Lúcia elo Ilosario, às 9, na ofirdide N. S. do Amparo, cm Cascndiita; l),°l|,.rcntlnn llosa de Andrade Lima, íis '.1, na egreja «Io N. S. do Lorclo, cm .locarépaguá: Ca.in; Io 1-oiiscca Pilho, ás 11, na capclla dó ce.niileno ele Sao João Itnplista; Bernnrdo Traii.coso, ás fl, nn matriz de Santalliln; Ur JoVnJosu Luiz Vianna. ás lt), na egrcia de sitoPrancisco de Paula; D. Chana Uai-rt-lo ás 91111 mesma; Francisco Cardoso Machado, ás 1(1o meia, nn mesma; visconde de Ferreira lí-iiieleira, us 9 1|2, na mesma; 1). Amélia llosa'elaCarvalho, ás 0, nn inesmnj D. Affonsina dAndrade Brasileiro, ás 11, na mesma; D, Del.fina Usa do Couto, ás 0, hn ègreja do Im,,,.;.f ia llosa do Couto, ás 9, na egreja da l,„,„-,.cul.ida Conceição, ns rua General Câmara- I).Antônio. Marinho Jesus Campos, ás 0, na maltriz elo .\. S. do Lourdes, em Villa Isabel- Ft.nesto Esperldião Sabola «Io Albuque-auô AsÜ IU, na matriz da Gloria; D. Noemi: IV!,de 1'aria Souto, as 9 I 2; na Candelária; Anlnlio Mana «le Castro, ás íl 1|2, na mesma: JoãoLoureiro de Magalhães, ás ll, na mesma- Ahredo Lodi Batalha, ás 9 lU/na mesma JoSM(. 1 ns dos Santos, ns 8, na egreja da V. oI. da Pcnilcneln; I). Florindo Berlão Sou-

,• ?la," N«scimento Santos, ás ítnaCahedralj 1). Landemira bastos Tc(Ncne), as 9, na egreja do I)ivi..arua Ltcrquó, Piedade.

8 1
ixciin,

Salvador, á

EXTEltltQS

Falleceu hoiitom » foi sepultada hoje 08<:eiiiii.'i'.o dc- S. João Bnptlstaà Exma. _ra°
viuva ;do._ensenlieTfo"AnVonÍòeAuBu.lo S

— SO' NO

ODEON
-__»_-.

Declaração
' A Casa Vieitas, ha 60 annos estabelecida
nesta cidade, declara que se acha perfeita-mente preparada com a sua secção dc óptica
para aviar toda c qualquer prescripçno dos se-
iihores médicos oculistas, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execução, dispondo
par isso não só dc pessoal habilitado comotambém de material de superior qualidade, a
par dc. bem montada offieina, onde poderãoser executados os mais delicados trabalhos
ópticos. a

Como prova de consideração para com os
senhores médicos oculistas, a Casa Vieitas rc-solveu conceder o abatimento dc 20 '\' a todos
os seus clientes que se apresentarem com -as
respectivas receitas k rua da Quitanda n. 99.

» —jta.il .. ,

A politica em Alagoas
• MACEIÓ', 22 (A. A.) — O.s opposicionis-
Ias não sc reuniram para tratar da apre-
sentnção da chapa dos candidatos ás pn-.-xiraas eleições para o Congresso estadual.

-aaa»
Amanhã, peixe au rjratin
tF\ Casa Assemblóa. resiauraute de primei-Ml ordem, tem diariamente o mais variado"manu" e os melhores vinhos, llua da Aísta-felép, 71, Proprietário, Ottomauc Mçlieiy

Bom emprego de capital
Vendehi-se duas casas :'i rua 24 de

Maio (estação do Riachuelo) alugadas e
dando boa renda. Não são permiuidosintermediários. Para tratar, á rua da Uru-
guayana n. 41, 1° andar.

¦ -rrir

Que haverá mais que os
autos não façam?

m——
Feriu-o e ainda lhe levou

o dinheiro
Cerca das 7 horas, o italiano MarinhoLopes, residente á rua S. Leopoldo 11. 9!)cmitiido passava pola rua Voluntários dai atrin apregoando peixe, pois ó vendedorambulante dessa rr.ercador.ii, foi pilhadopelo auto n. 71.1, que por ali passou ve-lozmcntc. A bolsa cie dinheiro, que Lopestrazia n tirncollo, f.con prosa 110 auto, sen-do levada na fuga pelo "chanffeur".
Lopes" ~ 

gravemente ferido, foi soccorrido
pela Assistência. A policia do 7" districtoloi informada elo acontecido;

 O commissaiio do -jeiviço k delega-cia elo 14" districto recebeu hoio um bole-tinr da.Assistência, pelo qual sonhe que onacional Francisco .losó Rodi-igues, sem ro-sidenciii, bnvi.i sido atropelado pelo auto
11. Ul, qtio o pilhara 111 praça da Republica.

Exames de sangue, anaSyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo o Maurício de Medeiros, daFaculdade de Medicina — l.abornto.io de Ana-lyses e Pcsquizas : HOSAIttü 1(58, esq. praçaa 'w-.tícnivcs Dia., Tel, do Lab. N mi*

O primeiro anniversario do
sinistro da «Sétima»

O Collegio Salesiano de Sanla Rosa com-
memorará no próximo elia 2(i o Io amiiversa-
rio do sinistro da barca "Sctima", sendo es-
te o programnia:

Desde a véspera será hasteado, em funeral,
o pavilhão elo Collegio o no dia todos s sa-
cçrdotcs celebrarão missas por intenção das
victimas.

A's (I horas — Missa dos alumnos. cânticos,
eommunhão geral o preces; n's 7 1(2, missa
elos associados o devotos ele Maria' Auxilia-
elora. Cânticos, Communhão geral por intoii-
ção das pequenas victimas; ás 11 V2, missa
solemne com "Libera ma". Discurso' do co-nego Josó Antônio Gonçalves ele Rezende. Anave lateral direita da capclla fica exclusiva-
mente reservada aos Srs. paes o parentes elos
alumnos, presidenle elo Estado, commissões
officiacs, convidados, ele. Aclo continuo: no
patco central, inauguração do retrato do pro-fessor Octacilio Nunes, vietima de sua eledi-
cação. E' trabalho n oleo offcrecido pelos alu-
mnos do Lyceu Snlcsiano de Campinas aos
collegtiinhas dc Sanla Rosa. Saudação pelo 4'
hhrhista Arlindei I). Cosia o discurso pelo Dr.
Alcides ele Figueiredo; inauguração da rua
Professor Octacilio (ex-travessa ela Roa Vis-
Ia), homenagem do prefeito ele Nictheroy
Discurso official iieló Dr. Mendonça Rintoj
deputado k Assembléa Fluminense. Formarão
ns trçs companhias do batalhão militar do
collegio. A' tarde, em bondes espeeines, irão
todos os alumnos cm romaria ao cemitério
de Miiriihy.

tiEtiBmSBEWm&WWammm 
Dr. Tel les de Menezes
Clinica em seral — l!sp. moléstias (I113 scnliornso partos. Cons. lt. Carioca 11. 8, 3 ás 5.—Tolonli.

OÜÜC—P.esiil., Av. Mem dc Sá, 72. Tclep.!) 11C.Chamados a qualquer hora.

• -41.Ul» 

[ BARCELONA ^
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A saucliulc dos hespanhóes será hiiti-
gada pela vista do film em que essa

na riqueza de
mento natura'

cidadc e apresentada
lumbraI] seu ciesiumbramento natural ,,

¦ '¦ 

-*¦ 
~*~—' -—'/$

político no Planlqr

D- .Mnria Josó dc Sá Monteviuva do eitgenl '
loiro de Rnrros.

Foram sepultados boje:
No cemitério de S.berto. Dagd.

de Sfiò
r:n . .. -;;¦ Franeiscó Xavier:filho do Abillo Pinto, ma NovaLcopold,, n. 3. Isaura da*Silva Pereira ,<>,

Sfari_r_drr";^iAi*"tó' fi"""I«J<''ma M.nu e linrros n. 391; Esmeralda
tlves,

tle José ,1a Silva Gomes, ™â viciní'TNegrefos n. -8; Oscar, filho de Edna do M daa Guimarães, boulcvard Vinte o Oito dc S
S Sebns!irn^A,ía-PÍt0^- toSlWu Mo pilb. -ebnstino: Frnneiüno Teixeira chi Silva, ne-

A lei esla-
dn Gamara
comniissão.

. -«joi»»- «
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Centro Cosmopolita

A directoria clesle Centro participa a todos
os associados epie 110 dia _8 do corrente, ás
-1 1 "li horas, rcalisnr-se-á uma festa solcinnc,
pnrn inauguração dò novo estandarte, c em
seguida baile familiar, assim como tombem
so encontram ú disposição dos mesmos, na
secretaria de sua sócio, das 7 ás 22 horas, os
respectivos convites.

,—1 mm_« 1

THEP.RZINA, 22 Ca. a.) -
cltinl votada na ultima sessãoLegislativa cònimotleu a umacomposta do juiz diStrictal, do promotor i\nJustiço 10 maior contribuinte do impostopredial, elo presidenle do Conselho Munir-pai c ele uni cidadão nomeado pelo pòver-nador do Estado, a apuração das eleiçõesmunieipaes. 4

Na reunião da junfa desta capital deixoude comparecer o presidente do ConselhoMunicipal, coronel Raymunclo Neves ciuehoje requercu "habeas-corpus" no juiz fe-dcrnl, a favor do referido Conselho paralazer a apuração c verificação dos poderestios seus membros, nilcgahdo que .1 lei queautorisa a nomeação ela junta 6 incnnsti-lueionai e fere a autonomia do município.Acereseentn quo o juiz di.itiicl.il d 0 pro-motor sao demissiveis "nd mitiim" ciue <imposto predial é du Estalo o miei muni
çipav o que com um membro de livremenção do presidente o elemento

croterio municipal; Mn
ríT ,Mt;",doíH":,.,.,,;il;> Saiitò" Antônio"ii^M;^

tz, f n;,nia <íc-cra SiIva Tcll« »- 30 A;Uzn, filha de .Tono de Souza Guimarães ,„;
cTns",Cn,.,a'.0r Le,°ní|í!10 ?• *": DomBpor.

tloVf,?i ri, 'Síl d'- ««wíçordla; Djnlmá, filhole Luiz Chaves rua MonfAlvcrne . 127: .Ma-
S-lvÍ«r«r,«° lr ¥0':ncs> rua Benodictó'1-lip.poljto 11. 65; Castorina elos Santos, necrolc
rui Fl _k'T\b S^n Rcboro<1° E«ob"'.
ÀTfíintn \r ' '2'_Du c,n*n. nilui de JoaquimAntônio Motono, Santa Casa da Misericórdia.
w.ifi']"v™, de S,' Jor,° Bnptlsla: Maria.[osc do Sã Monteiro de Barros, rua ela, Larall-jc.ras „ 531; Arthur Paes Borges, Beneflcen.1 .or1tl'gueíai Clntielionor Gonçalves dn CalHospital S João Baptista; Anlonio T. Lopesrun Nossa Senhora de Copacabana 11. 888; Jos.Co tto Pacheco n,n D. Carlos In. 1; LeonoçMendes, run Sonndor Furtado n. 90; Marlân-a Augusta, rua dns Laranjeiras 11. «lõ; Luizde Almeida Baptista, run elas Neves 11. 51;Antônio filho de Antônio Vaz Diniz, rua I.nu-rindo Rabello 11. 83; Leopoldo, filho do Ho-mana Campos, travessa das Partilhas n. 80;¦onstança de Souza Monteiro, Santa Casa daMisericórdia.

—Será inhumado amanhã, 110 cemitério H&. l'1'ancisco Xavier, o continuo cia U, de V<Central do Brasil, Octaviano José Cardosivsaindo o entorro ás 10 horas, da rua Barftf daAmazonas 11. 151, casa I.
¦»•«»»>-

no-

çiptil na .itinla fica cm 
"minoria"absoluto"

documentos ao juiz, queApresentou muitos
recebeu a petição ás 10 horas <Ta' mandou

Dd EIUSTESTO SOUZA

— ÇÍIK0SOTADO -
Itroncliitc., ltouqui-
dão, Astliinn, e tu-
tierculose pulmonar.
Primeiro lio Março 11

As manobras militar:: em
Belém

BELÉM, 22 (A. Aj-CÓntlnuam com gran-elo actividade e suecesso ns manobras mili-
tares dirigidas pelo major Alberto Teixeira,
commandante do 47° de caçadores, tendo se
rcalisado uni "rnid" de resistência, num per-curso de 18 kilqriictros, eom o serviço de
campanha perfeitamente montado, tomando
parto nelle os voluntários, que tem dado nsmelhores provas do capacidade o disciplina
em todos os exercícios, que se prolongarãonté 31 do correnlo.

. «a»." »¦¦—¦

-_»a__.

Dr. JEdffar A\m\nles T-&er,ea
pelo Pneumolborax — Rua S. José 106, ás 2horas.

-»!__--
Teriam já grelado os feijões ?

Ha dias lem entre mãos o Sr. ConstantinoGomes um conhecimento de Pouso Alto, nu-mero 1.200, de despacho a 4 do corrente'- na-
qnclla estação, dc 18 saccos ele feijão, dos
quaes até hoje nenhuma outra hotici.i obteve.
E este uni caso realmente escandaloso, poisnem onde foram parar os referidos 18 saccosdc feijão sabe o Sr. Constantino Gomes. Urge
quem compete providencie n respeito, e isto
antes cjue os feijões grelcm!...

büAS-INE
para limpar meíaes.

—. «aaa- ¦

raiei t_® Tiro 226
RECIFE, 22 (A. A.) — Hoje, As 8 horas, o

Tiro n. 120 realisn um grande "rnid" de in-
fantaria. Servirá ele juiz ele chegada o gon;-ral Joaquim Ignacio. Serão offcrecidos qua-tro prêmios.. <t__—. _______

THEREZOPQLIS
Pequena fazenda

Vende-se uma com magníficas arvores Irulilcrasvacens leiteiras, nves do ruça, etc, Tratar cuuiyüi-, Se-vero Dantas, rua Sactiet _.;_».

¦ ' Ttlri 1

r/Tf T\\\ x "__^MCTr!__ff--'-5M--lW

y I I IV* \*_S«^^^íÍcW____r_^ffl

V_ ^fea_MBBl^1 fl*
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Ninaucm deve ignorar o perigo que corre
comprando pnra seus olhos as lentes de inie
precisa, era qualquer casa, sem saber com
firmeza o gráo exacto que deve usar. A Casa
Vicilns, eom a insinuação do gabinete na sua
secção de óptica, k rua da Quitanda n. 91),
para o exame da vista, veiu trazer para o pu-blico desta capital uma vantagem excepcio-
nal, evitando que sc desenvolva a enfermlda-
de do órgão visual, dc que muitas pessoas lêm
sido aeonunellidas.

S. LOURE

Fumar Seinilla de Havanaé ter sensação das Libras
-4ca

0 dividendo do Brasília-
nische Bank

NOVA YORK; 22 ft Al n n,.o in iehçl.anlefurneiàsíiíhiiui^^^r;;--
vldendo dc 8 y. relativamente no „ i, „iSoi nasa.1^ ™«<mm «sai

Uma ponte qua é umaveraonífa
E' uma vergonha a ponte sobre o rio Verde,a qual separa a estação ela cidade. Com ellasaem pessimamente- impressionados quimUvun buscar as melhoras aconselhados pajosmédicos nas águas de S. Lourenço. Essa pon-te esta totalmente imprestável, esburitciiila,laboas soltas e so despregando a tudo mo-mento, offerecendo nssim um attcslado tle in-cúria inacreditável e expondo os transeuntes aconstantes perigos.Dizem quo o governo do Eslado ja tem ver.na e autorisação para a construcção de novaponte porem tal tem sido n demora desseunoíHiio que o povo já perdeu a esperançade vol-o cffectuar-sc.
Nao bastando esto transtorno para os liaíil*

r»ic ,yis.',tni,tes de s- Lourenço, n E. de F.neuc Sul-Mineira, que é a que serve a sona,es a mandando fnzer umas vallas, largas eiundas, pnrn escoamento das agitas perto dosnillios, sendo que estas vallas ficam juslamdl.«o nn logar onde os passageiros tc-ni qne' dCS-«i dos vagues, pois estes, quer os ele primeira,quer os de sógundn classe, não chegam nnnfitn Platarormn dn estação, ficando muito aquém,U1S lü a JO mclros. tendo, por isso, os passa-geircis uo fnzer ingentes esforços na subidaou descida o quo ngora, com as vallas, è cou-sa impossível. Não poderia a estrada orde-nar que os carros do passageiros parassem na
plntnformo da estação? !•• cousa facilimn e Issoevitaria desastres lamentável..

2 ãs 4.
4 Qaltetaj.

(umov Consultório: rua ScH
de Setiantiro n. 00, ilol

llesid. i run Machado de Assis n. Sii



Amplo — Arejado — Confortável — Nenhuma espera
iVriiíiixliA

A Fabrica dn Moda e sem pur : a FOX FILM apresentas

e uma esposa
\* •*****>**+• ^s ¦*+*+¦%+*•

Sacrifício d
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Joia cincimtographica ultra moderna cm ciíico anos
-O*}-

Seis artistas bem conhecidos dc nossa platéa formam úrn conjunto irisuperáve
no desempenho dc uma obra modelar. Venham admirar

Um espectiiculo (heatral — Uma hora do {joso ii)lóiior.(ua)
— Assignatura FOX Fl LM - é' a 'garantia do suecesso —
A archi-mundialmeme famosa P.uhé Fréres apresenta num fausto c desvario

de coloridos inimitáveis pelo Pathécolór a celebre bailarina russa

Consultório Meãíco
I 1 
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(Só se responde íi carlíis assignadas com iniciaes)
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MLLE. NAPIERKOWSKA
na comedia em dous anos

EFFESTOS ií LUZ
onde tercis oceasião ;i reconstituiçâo|

admirável
como num quadro de Watteau de

um minuete
na corte do REI SOLO archaismo

num quadro ultra moderno !
O especSactílo de áníá-
nhã tn» Patílié é uni fífcfie-

ctacuio inòdep-gio e
mo d cá* a a*

S. O. P. — Nilo lia dc que.'•' xi "i," .lllt'1" (''«'Pcllr nlndn o remédio),'" ., . ''. 'V, " ' n Jcq. iiniylo, lycopndlo,Mili-ullrnd tlo-blffinittlio, fui 21) gn| mpiilhóln,.it); neldo snlyclllco, I gr. Tres applícaçOe»uslornns (llnrlns,
I). IJ. S. A. Ni I, M A. I). A. - Nilo sepode rocellnr pelo Jornal.1II. A. P. A. — Sem exnnie mio 6 possíveltor umn Idcn dn «im- rc, tniln,
» * n' 'V.' ','; 'l' T Nl'm ¦¦•' <¦" 'meMi ". 0. II. I. 12. A. - Níln lia própria,monto; nin iiiolcslln dessn fncultlfldô, As sunspcrtnrliin'iie.1 são tjunsl ícmpru resultantes dencrturbaçflos de ordem RòrnlA Na liifiinclnimeningite, .tuberculoso, mòniiigo.oiiconlinllte,etc; nn cd.idc ndiiltn: priríil.víln progressiva.fiseiulo-nara yslri nrófrivMlvn imililliln, nlcoo-I ça, sflliiriiliin, ele, Cõüiti «lnr-llie um remo-dio, st rio sem conhecei' n cniisn?.1. M, I. N. II. O. fi. A. • • A dose dessemedlcainciiln é da cinco inlIllRrnihliios, dunsvezçs por din. Diivldiimos, milrnliuilo, quo osenhor olilònlm residindo w niiu utleiiuõr numn liiflnldndó dc oulriis criiisns.S, M. fi. — lln don. mexes ainda estnvn-mos nn Europa.
M. A. 11. V. — Nfio serin ainda tempopnrn Isso._ !•.' preciso cxnmc,M. O. S. — Allosol, Tome Ires cn|isu-Ins por din (sendo dmis dellns umn no nliiio'vo c oiilrn nu Jnntnr).IJ• I*. — Com 1,00 dc nlliirn, 0« liilos der-eso!'.' Passe foiiie. façn tudo paru diiui-unir uni nnurn,
•'• O. II. T. — As lesílcs liypopliysnrlnse do espnço (ípto-pctlmiculni* lambem iiprcicnlnm esse phcnnmenn,,, E o exame dn mi-nn nem sempre liiisln pnrn o diagnostico differenclnl!

N'.lo vt. pôde dizerNilo (: cousn
Ií.
O

S. A.
O. O.

jnrttnl.
S. A. ri

. \'ollS VOI1S
le sublime. Et

R. M. S.

sem exame,

Ci

parti sc

¦clier iiR. - 1
risques? n tine hítn:,
c"csl loul ce f|u'(in

(Dnrro) — Esse \

dizei' pelo

í ocnllstc;
i'.iiinii pnr
pciil dire.

Icvnl-o ;'i herda coinnlcln
mo an hospício, Deve

nl-ól Yiiinos íi!-. suns
;'is clnrnsj '.»". (Incluído

leio podemdn "fimrçiln" c mes-fazer ludo pnrn dei-
perguntas: 1", viver
110 I").

&

A assignatura das duas maiores fa-
bricas FOX c PATHE'
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AS PRIMEIRAS

'"Addio, giovinezza", no Palace
Km primeira representação, na ncluni tem-

porada, a coinpaiilíin Vilnlo deu lionleni no
seu numeroso o seleeto publico ;i interessante
operetn "Addio, giovinezzn". Pina Gionnn,
Maria Gioann, ltnio Bertini c Cljirnndi en-
carri-garara-.se dos princlpncs papeis dn «*o-
nheeida opereta, nlcniiçiindo justos applausos
dn assistência. "Addio, giovinezzn" foi ouvi-
da com o mesmo agrado dns suns primitivas
[representações por essa mesma troupe ila-
liiiiia, uão lia muito renlisndas nn mesmo
iiieatre da rua do Passeio.

NOTÍCIAS
A despedida de Gnitry

Será amanhã, cm terceira e ultima réciln
de assignatura, (pie se despedirá do nosso pu-lilico n companhia drnninlica (pie Liicieii flui-
try dirige. Iíssa "troupe" frnncczn lepicsen-
tnrá nesse ospcctnculo "La Clintelaino",
Uma festa no Centro Gallego

Ã's 20,45 rcalisa-se lioje, no Centro Ca Ile-
i?o, um altrnhenle ospcclncnlo orgnnisado jic-los nmadores Srs. Álvaro 1'iulo e Manoel Hi-
beiro, qne com outros collegas represeu In rão
as peças: "Perdida", "Rosas dc lodo anno","Simplieio Castanha & C." e "O assistente
do coronel".
ltoyal Attistic Agency

Vindo de Buenos Aires, acha-se de novo
entre nós o Sr. Francisco Molina, represeu-
tnntc da Royal Artistic Agency, rcccnleineritc
Instnllnda nn capital portetihn, eom o fim de
promover o intercunibio de artistas e demais
negócios lliealráes. A mesma agencia tem ne.xclusividnde dos serviços da South American
Toíir, thealros Royal, Parque Japonez, Flori-
da, Pavilhão das Rosas, Mnjeslic e outros, em
Buenos Aires. A sua fundarão deve-se á ini-ciativa do empresário Sr. Isidoro Viílni', queficara eom o cargo de gerente dn ngencia,¦sendo ao mesmo tempo concessionário de
grande quantidade de diversões no Parque
Japonez, de Buenos Aires.
Os espectaciilos de Fátima Miris

Fátima Miris eslá em seus últimos espccla-ctilos no Republica, onde. tem obtido nm exi-to digno de nota. A brilhante artista abando-nn esse thentro, forçada peln estréa dn com-
Jianhin de operclas Seognamiglio Caramba,
que se dará imprelerivelmeutc qiiai'tn-1'cirnvindoura: Hoje ó esle o programma dc Fali-nin Miris: "Ln Colombina", panloniiina;uma festa em Tokio", "O espelho quebra-do e "Ln Grnn-Viií". Amanliã sc realisaráno Republica o concerto da distineta violi-nisln Emilia Frassinessi.

A nova revista do Carlos Gomes
Hoje e nmnniin a companhia do Éden Thea-

.!'? í,i"'i'1 as ultimas representações da revista
A. B. C,". Terça-feira o Cnrlos Gomes teránova peça no cartaz. E' a revista cm dous«elos e nove quadros, original de ArnaldoLeite e Carvalho Barbosa, musica de ManoelJjigueircdo e Cnlderoii, "O amor". E' esta ndistribuição da peça; Pico-Pico ("compérc"),tnirlos Leal; Cnminhciro e Ultimo amor, Heh-rique Alves; Cavndor, Amor de perdição.Amor doido e Gaila, João Silva; Molclro emestre da banda, Jnyine Silva; Dr Itctprtn,Amanuense c Desengniio, Luiz Bravo; Pre-

Kuiça, Voz do fado, Amor rufia e Pastor ,Iosé.Moraes; Lenhador, Amor btirguez, Polícia cAmor no dinheiro, Plácido Ferreira* Dcix/iandar, Padre, Lundu' e Viola, Auguslo Cosia';or Sn, Amor n pelle e Harmônica, Álvaro Pc-reira; Amor louco, Menina dos suspiros cPastora, Berlim Bnron; A terra. Amor dosamores, Fadista c Saudade. Medina de Souza";A arvore. Amor dos homens e Cancioneiro',
Elisa Sanlos; Primavera, Amor casado e Va-liu», Mary Soller; Sopeira, Amor viuvo e Mo-dlhhn, Margarida Velloso; Moinho e 1» car-
ja; 

Snrnli Medeiros; Cupido e l" olhar, Airic-
Jhi Perry; Amor do pobre. Amor solicito c. Vweijo; Celeste de Oliveira; Mulher, Srn. Saa-
redra e Amor fidalgo, Amélia Paslicliè.—Dar-sc-ão amanhã, no S. .losé, as iilllnvisrepresentações da revista "O Pistolão" Ter-
ça-feira irá á scena, ern "prcmiére", a buijt.

ia ."') carimbamba", do Sr. Annibnl Mattos.—O Sr. coronel Gustavo José de Mattos,
proprietário do Cine-Pnlnis, arrendou esse
elegnnle clncmn nn Sr. Alberto Snrlinl. Con-
stn que dirigirá o Cine-Palais o Sr. 1. Fran-
liei, o conhecido gerente do Pathé.—Espectnculòs para hoje: Palace, "A du-
quezn do Bal Tabarin"; Plienix, "Entre a
cruz e a cnldeirinlin"; Recreio, "Mçnlirn de
mulher"; S. .losé. "O Pistolão"; Carlos Go-
mes, "A. li, C"; Republica, Fnlimn Miris.
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"ANIVERSÁRIOS.

Mme. Run llarbnsa. — Passa nmanliã ndata nnlalieia dn Exmn. Sra. I). Maria Au-
gustn Iluy Barbosa, esposa do eminente bra-silciro Sr. senador Ruy Bnrbosn. Mme. RuyBarbosa e seu illnslre esposo vão por certo re-
çeber justas e merecidas homenagens peln fe-

jz dala que coniiiie.inornm nmnnhn. O cnsalRuy Bnrbosn cslará, á noile, cm seu palncolcde residência, á rua Ruy Bnrbosn, pnrn rece-ber as pessoas de suas relações.
Fnzcin annos nuíniiliã :
Os Srs. [)r. Arlhur Botelho Junqueira

coronel Francisco José da Silveira Lobo'Mme. Olympio de Nie.rneycr, Dr. AlbertoCouto Fernandes, De. JVdr.i Erasmo Cal-
lorda, enenrregndo dos negócios do Uruguay.

Fazem annos hoje :
O menino Fernando Guimarães, filho d.i

Dr. Adriano Guimarães, cio Ministério da
Agricultura; Mlle; Djcnirn Gomes de Mal-
tos, o menino Agüináldo, filho do Sr. Ma-
noel Mendonça; do coiinnerro desla praça ;o Sr. Pedro Affonso de Souza.

Passa hoje a dala nahilieia do Sr. Dr.
Auguslo Menezes, secretario do Sr. ininis-
tro dn Viação.

-- Ü Sr. Dr. João Borges, filho do sau-
doso capitalista do mesmo nome, festeja
bojo a passagem de seu annivcrsario nal.i-
licio.

_— Passou honlem o nniilversnrio do me-
nino José. filho do coronel Joíó Mtiniz, da
Central 'do Brasil.
C/lSAil/EA'7'ÒS

mor

50;
ce-
Al-
ve-

Renlisoii-se honlem o cnsamenlo do nosso
esliiiindo companheiro de. redacção Mesto,-
Mnsscnn com D. Elisabclh Preissíg. Teste-
munliariiiri os netos civil e religioso: 6 Sr,
¦Túlio lierio Cirio e Exinn.. esposa, D. Mn-
ria Elisia Cirio, o Sr. Fernando Severino,
o deputado Ephigenir dc Salles e I). Gui-
Ihermina Moraes dc Oliveira. O acto civil
leve logar na 1" Pretória e o religioso foi
celebrado pelo copego Clodovcú Cnyres Pin-
lo, vigário de Sanla Rita, na matViz dcs.itlfregiiezin.
NASCIMENTOS

A. (.. R, 'A . i. — Injecçõcs inlravcnosas
de sublimado corrosivo. 1" provável ipte de>i-
nppnreçn lambem a tosse. Mandar examinar
gari.'.! ii Ia c nariz.

F. L. O. II, — Lamentamos muito não
poder al tender a uma flor que deseja (lesem-
bnrnçnr-sç do friiln. Nno nos occiipànios disso.

L. E. R. M. A. N. 2 - li* preciso exn-
me.

V. I, C. T. — Não de que.S. O. M. II. — Não é possível ler carlns
Ino lnngns.

L. E. D. A. — Esse mal é fácil do sc
combater, com o seguinte: n) limpar bem os
interslicios dos quatro primeiros dentes (in-ferlorês) da frente; b) limpar a lingun c o
retiophiirynge; c) tratar dn esloniilgo, (pie é
umn dns maiores causas, e tome 3.. pílulas
por din inrulnn.

Y. C. X. — Sulfato de sódio 25 gr., lo-
mar do umn vez, peln manhã, ciil jejum, dis-
solvido cm um copo de nglin morhn.

Ç. O. S. M. — As suas quntro perguntasíibrangem mein colinrinn, Poupemos espaço
no jornal: prüeurc-nos e o examinaremos Ki*a-(uitanienle.

n. A. Y. S. I. - Esixln.
A. A. A. — Trata-se, provavelmente, dc

soffrinientos do ulcro nind.i nno dingnosti-
cados. E, portanto, uma cousa depende dn
outra c o tratamento do ambas.

I. M. .1. ••-- Forlificiintes, banhos de
vida no ar livre.

Mllc. D. Y. — Não é caso para jornal.I*. T. Q. A. — Sublimado corrosivo, (I
Chloroformio, cinco gol Ias; Água de louro,
rojo, 50 gr.; Água de eninomilln 25 gr.;cool, 50 gr. Pnra applicnções Icicacs, duas
zc.s por diri.

M. -- Não lia dc que.
S. A. R. A. — Mas a senhora não desani-

ma.''..._ Promnlo: essas cousas nas visinliançris
dc .lã e .'RV-j-BA, sãoi umas '-cousas" queé preciso crtuterisnr com o tlicrmocnnterio.

II. II. S. dc A. -- Não hii de (pie.
II. "• <'. R. -- Tome de ,"i a 111 ínio-

cções inlrnvenosns de enxofre culloid.il, dc 2
centímetros cúbicos cada unia.

B. I. M; <C N. -- Não traiamos disso.
P. O. T. li. R. — Chlorophcnol Aleece.
E. P. L. T. -- Solinol.
F. de O. — Lilhiosinn (carbonato de li-

lliilin) 1 caixinha de dez doses de 0,20. Tome
2 diárias.

p O. P. T. TI, -- No seu cnso o mercúrio
e condcmnnyel, por ter acção deletéria sobre
o nervo óptico. K' no seu interesse. Contra
essa nuloWdndc, vae esta: professor Grigi-
nelo dn Universidade dc Nápoles.

X. Y. de '/.. -- Por força n seu rim lin de
fiuicclonni* mal, e a experiencin ensina quenão tardarão plienomenos de intolerância, de-
vido á má eliminação' renal. Em vez de subli-
iriado corrosivo no seu cnso nconselhnipos: Bio-
durclo de mercúrio, 1 centigr.; Biodurclo dc
sódio, 2 centigr.: Cncodvhito de sódio, 10
centigr.; Água (listillada, 2 gr. Para uniaani-
poula esterilisadn; Mande fazer 20. Tome uma
liijecçno diária.

R. (!. T. N. — Gnrgnrejiirí com: Meh-
lliol 0,15. Clilorhydrrild de cbònihii 0,50 Al-
cool a !)0" 30 gr., Glycérinn CO gr,,'Água de
lo.iifo.-cere.io '10 

gr, Água distlll. qü. s'. para1000 gr. Tres vezes por dia.
C. P. (',. T. O. — Eleclrori. F ir passaruns tempos fora.
I. T. N. O. de A. — Suspender Iodos os

seus sele remédios!
S. A. S. L. de O.— Il.vpolbonino Serono.

F/ remédio que deve ser fisealisado pelo me-
dico. si não da artorio-sclèróse poderá re-
sultnr alguma outra cousa.

A. B. M. — Tome uma serie de injecçõcs
nie.rcuri.iies. O remédio que está tomando Hão
pode ter cffeilo real. Si nesse logar não lor
possível tomai' injecçõcs, vá pnra onde seja pos-sivcl; mas não estrague a sua mocidndel

P. O. U. C. O. — Achamos (pie devia
ouvir a opinião do professor Miguel Coulo,
antes dc ir para n Europa.

Mme. F. A. N. N. Y. -- Não ha de qne.P. II. I. L. - Idem.

S. V., n, I. O, — Nilo nos merece n menor iinri'1'lln de conflniiçnlMlle. II. 1. T. A, — NAo so assiiüle. Isso0 v'"'1."! ¦ünn luiitrciiHilo do ipie ntilrn cousn,.\. \, '/.. —¦ ,NAu ii cnso pnrn sc tratiir peloJnriiiil,
r'i *'» M.—R»«e remédio i de roíponuniil-iidndc. Nos sA o nconsollmrlamos si o reíiii-lado dc um cxnmc nos imllcntso otsn necomi.(Indo,
M. N. '/., !tl -- ,IA não r.nlicinns dc que se

Irnln, Nán i* preciso prociiriirinis u nosi vn« um medico qiinlnuor. cnmlnnto «pio so sub-iiictln ro exumo "S. V. 1'.".,.V. 1. A. .1. O. II. — O grnndc nlmirniilcNelson fjoffrln disso ( «• «lucm o diz •'• (inrl.baldl uns suns nioiiiorlns) — Couto se vC nnorv irnta só do pessons (Icsncontuintulns no mar.rmliis csmis drnmis são umn venindclrn frnu-de. (1 uso dc bebidas nlcoollcns «IA algum revsultndo... mus são hclihl.is alcoólica:.!
I. A; N. ¦ ¦ Orcxinn básica. Ferro

«liln fiil 0,05, Fí.traclo de geiielntin i\. s
uma pihil.i. Mande fnzer 110. Tome 2
das refeições,

I.. o, P. S. — Mando examinar o sangue,I>. II. O. •¦• V. Ex. é pxtmordinnrln! "Qual
0 melhor remédio pnrn umn pesson que não í
doente"? Então está com vontildo Uo ndocccrlMns continue: "tem limomiiln pontue trabalhau noile inteira"...,!•;' simples: Deixo do Ira.
Iinlhnr o acaba com n "insoilillln" 1 Fossem as..•¦ini todas ;u inolestiiis,..

P. - A •ua cnrlu é muito longa. Itcsiminc mande nutra.

CINÉ
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• Tinliirn
dez dins

M. I. Ií. S,
gndán, ulndtirn
mnlbnr),

Ií. S. P. !¦:. li. A. N. Q. A.
linlinuins rnxân?

iodo, Bnzo. nl-
repouso (sem

t|iie
C

empre

A. -

A
M. F.

rxnnir.
li. M.
F. II.

coiilprlnililii
A. N. N.
li. de A.

cnnudcnsis, '
deinn o,2n.
dia, durante

S. O. R.
Mcnlhi.l áá
Colou in 10(1

C. II.
Não

Idem.
caso pnrn

Não Im de

Iralar sem

Idem.
A. e S. — Tomar
dc fiiculnxinn,

A. -- Cnri/ol..
— listrado fluido

rinltiril de nlconl ni

no dcitnr um

de hydrnslls
10 gr.. Co.

Tomar XX gottns lies vezes poriiiun scinniiii,
1. A. — Furniol O.Oõ, Gnmennl,0.10, Cliloroforinio 0,1."., Agun de

RI*. Com íiuiu colher de eilfii des-
le remédio fnzer duas inhações dinrins, depois
da lavagem.

B. M de 11.
1. N. G. !.. I

nossa syiiipalhin o attenção são poucas
com o senhor; infelizmente uo jornal é
ciso córlnr curto: damos ou não damos
nião sobre uma dada cousa. Obrigado
seu interesse a nosso respeito.

-¦ "' 1 IMHWII.1
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¦ Não ba de que.
7.. — Pessoalmente toda n

para
pre-
opi.
pelo

II. II
Mine.

ãã 0,20.
dia

0dc
C, -
Para

— Aiicslhespl.• Murinto de qq., Plienncetina
1 cápsula. X. !). Tome .') por

F.
T. (
F. !

mal é
qiiisc n

II. H
longa

F.
IJ.
C. V.
V. E.

pemos..
C. II.

nhora

. L
t. C

. P
cur.ivel

cnusii
II. 1

M. — Obrigadissimo.
— Ií' preciso exame.
L. A. I). — Nessa edade

li' preciso que 0 medico

Mandado tirar pelo Ministério da Guerra
Este film patriótico, anciosarrieiité esperado, tem â

rubrica cias altas autoridades
que autòrisaram a sua exhibiçãò, provando a sua

authenticidade,
Sendo assim, portanto, o unico documento oíficial
das grandes manobras de TANGOS e grande paradamilitar em MONTALVO"

esse
pes-

A sua caria é demasiado

í. S. — Niin lia de que.
dc S. -- Ií como falar nisso?
iT. II. —- Serin preciso ver o doente.
S. P. A. - Ií como quer que npnl-

. pelo correio a sua nortn abdominal?
. A. V. Ií. S. (Cnsnmbu') — E n sc-
linda se presa de pertencer n uma re-

liiiião tão severa, e vem pedir ao medico um
remédio secreto para matar seus filhos! Si os
p.itrlóS forem dlfficcjs n obstetrícia tem rc-
cursos para não deixar perigar n sun vida.
Nilo recorra a essa cousn abominável que se
chama o aborto!

II. O. T. II. — Não ha dc que.
P. 1'. II. — Tenha paciência, a culpa não

é nossn: é falta de espaço no jornal.
F. O. II. S. Ií. -¦ 1", Uni remédio paramudar de cor: aguarde os progressos da sei-,,„ ... •

mas si
capaz de

nao
ficar

eueia; '2", 1" impressão sua;
abandonar o tal "espasmo" (
tuberculoso de verdade.

M. I. X. N. A. — li' dilTicil oblcl* isso
sem exame. Observon-sc agora com a guerra
que o eunegrcciineiito desses órgãos depende,
ás vezes, do funcciónnmeiilo das cápsulas su-
pfn-renncs.

O. N. I. B. I. C. O. — Começo por não
sabermos si esses remédios são ou não indi-
cados no sen caso.

P. B. E. S. O. -Lavagens locnes tres ve-
zes por din (o senhor ha de ler tempo para
isso,..) com umn solução frnquissimn
(1:12.000), nias quente, de pcrihnngniinto de
polnssio, Injecçõcs de Vy'rigiil (intrn-míisculii-
res). Arhcol, iiilcrnninenlc.

V. I. A. X. N. A. — Trala-se de mnmil-
los bemorrqidarios—si o bomenziiilio não li-
vesso HO annos... Mas os slipposilorios devem
lhe dar allivio: Solução de adrenalina a 1:1000
IV gollns, Slovninn 0,03, Orlholormio Oilfí. Ex-
Irnclo de bellndoiia 0.01, Manteiga de caeáo q.s. Para uni siipposiloriri. 2 por din.

A. D. A. • • A resignação é a virtude dos
forles: a voillnde; o espirito devem ser mais
fortes do que o corpo.

X. X. -- a), b), ei — E' preciso exame
pnrn se ler uma opinião sobre isso. Será po;-sivcl que em Juiz de Fora não haja médicos?

II. T. S. — Duas por dia: de manhã eá noile.
D. L. G._ (Moinem) — O Irnlnmenlo hy-

gienien consiste em lavagens mornas com sii-
bliinrido corrosivo a 1:1000, npplicniido cm se-
guida um pouco de dcrmnlbl, gaze, algodão,
nlndtirn. Seria necessário ver as dimensões:
lalvez eom algum cienlrizrinlc poderoso r.i'
pudesse evitar a operação, n qual está nos pa-recendo necessária.

S. O. N. II. — Talvez soffrn do eslomngo.
T; A. O. — Acreditamos.
S. V. I. G. O. 11. -- Vnccinns de Nicolle,

W righl, ele.
F. B. (S. João (PEI-Réy) -- Desconfiamos

qne se trate de syphilis. Só um exame po-tlcrln justifienr ou não esla desconfiança.
E. V. A. --- Pôde tratar-se nn seu caso de

traumalismo dn intestino: utero, espartilho,-xercicios exagerados. Localmente poderá ex'

pcrimcntnr nm pouco de lintura de iodo dilui-
da em álcool.

3. do A. M. P. A. R. o. — E' preciso rc-
correr no trntamenlo pelas vnccinns e prinei-
priimciitc n do professor Nicolle (de Turim).

M. E. C. M. A. — Exame de fezes pnra
pcsqnizar vermes ou ovos destes. O xarope
iodo-lnnnicd ser-lhe-A muito útil. Pnra o ou-
tro incommodo só vendo o doente.

II. E.
P. II.

L. II.
Y. M,

Não
- A

lia dc que.

sal
ua caria é "IíoIIos-

seu caso ú impossivel re-Z. II. M. -- No
ceitar sem exame.

C. A. M. — Idem.
Mme. I. O. X. A. — Deve continuar com

isso ainda por muito tempo.
Ií. S. P. II. V. X. (|. E. _ o senlior des-

creve esses symplomns e diz que não se pns-saiu nu .senhor, mas quer saber si suo alar-
lunnles...

<L M. (Itnocnra) — Si ella estnrin enga-
iintido o marido? Hom'essa!

com isso e com
Uue é que o S(
a ngua du Lc

C. II. Não se púde dizer nada

— .Mande

nho" tem
barra que'.'

M. 1). .1.
sem exaure.

V. E. S. P. E. R. (Minas)examinai* o sangue e as urina:;.'/.. /.. '/.. '/.. — Não deverá usar espar-
lilho por muilo tempo. Appliquò compres-
sasjdc ílgun fria sobre o ventre todns as mn-
nhãs. E si já não usava espartilho è ne-
cessario o exame medico.

E. E.
jornal.

fi. O.
X. X.
fi. II.

I. a. p - Não i cnso para
-- Não ha d que.L. L. E. G. A.

0. -- Não hn de que.
1. K. (1. -- Xo estudo em que está

.ia é necessário o exame medico para orien-
tar um tratamento útil.

M. P. II. — Resuma nm pouco.N. P. T. O. — !•',' preciso exame medico
e íniiilo cuidadoso!

S. 0. R. T. --- Deve parar com as inje-
cçoes. llniihos stilfiirosos.'1'. — Deu-se bem mas não repila o excf-
cicio porque o rcsiillado poderá não ser mais
o mesmo.

Dr. NICOLAO CIANC10
.. mil i ¦¦¦—¦*^j>__r.,t».

SPOKfS
-4»—

Fffloílsiaii
CAMPEONATO INFANTIL

Fliiiiiihense x Botafogo
As primeiras e. segundas equipes infantis

desses clubs, cm disputa deste campeonato,
encontrarnm-sc hoje pela manhã no campo
do Fluminense.

Em ambos os teams venceu o Fluminense,
sendo que nos primeiros por 12 a 1 c nos se-
gu ndos pp'r S n II.

America x Flamengo
O oulro jogo do cnmpeonnto acima foi en-

tre esses clubs. Proporcionou esse encontro,
em ambos os teams, lula mais apreciável, queterminou da seguinte formai

Primeiros teams:
America — (I.
Flamengo — 2.
Segundos lenms:
America — 1.
Flamengo — ."!.
CAMPEONATO DOS TERCEIROS TEAMs

Flamengo x America
No campo da rua Paysnndii' encontraram

se boje esses dons concorrentes acima aq
campeonato desla serie.

Depois de uma boa peleja verificou-se a vi*
clorin do America por •! n J.

üolufoKo x Fluminense
No campo do Uõtnfogo, hontem, cm dispm

tado campeonato dos terceiros teams, cucou*
traram-sc os teams destes clubs, vencendo
depois de brilhante luta a equipe tricolor,
Pelo scoro dc .') a 1.

Smnrt A. C. >: Ulnclc and White
No ground do Jardim Zoológico realisou-s*

este encontro, cm disputa da taça Finnino Cm-
moloira.

Tomaram p.irtc no encontro os primeiros, sen
glllldos e terceiros teams destes clubs e o re*
sultndo geral foi o seguinte:

Nos terceiros, venceu o Smnrt por 2 a 0;
nos segundos o Rlnel* and White, por I a Oi
e nos primeiros, o Smart, por ü a 4.

S. Christovão A. C.
Em nssemblea geral extraordinária rennlf»

sc-ão amanhã, ás 20 horas, os associados dn
São Christovão, paro tratarem dc iusumptot
de interesse do club.

Pedem por nosso intermédio o compareci-,
menlo dos sócios.

A fcsln do Aldridgc College
Mais uma vez, cm virtude do máo temp»,

leve de ser adiada ií interessante festa spnrli-
va marcada pura hontem no campo do Rio
Çrickct, e. promovida peln directoria do col-,
legio acima.

E' possível que sabbado vindouro se renll-
se esla pronieüedora festa, que vem sendo
Iransferida devido a um capricho maldoso do
tempo.

JOSÉ'JUSTO.
¦—*****>• ^

'V(±i*>**'f*in 
/-i «^ ''• s,'"";i'"rua (l° (-'n,'-!

A Cl i C1IU25 ~ ""' ll-,llii ¦' otííilfir. fe-lopliuno ã.8l(i N. VenJa'lotos á run llr. Ilego Lopes, fattcle, .loclidj Ciuh, An-(lurnliy e Copncnlinun, a preços razoáveis.

Si-XÇAO INÜmfÕRÍAL
(SaiKsi Gerai rias Familias

FUNDADA UM 1881
A mais antiga sociedade brasileira de seguros

sobre a vida
87 — AVENIDA HIO BRANCO — 87

Sinistros pagos -1.000:11005000
Pagamento do S:000.$OW

Assistida pelo meu marido abaixo assigna-'
do e lia qualidade de beneficiaria da préscntd:apólice n. 295, instiluidíi pelo meu fálleeidò
pae, piiristlíino Jloavenlura dn Cunha Pinto,
recebi da Caixa Geral das Familias a quantiade tres contos de réis, pela liquidação da
mencionada apólice, pelo que dou plena e ge-'ral quitação n mesma sociedade Cnixn Geral
das Familias.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 191(1 —,
Ottiiia C. Pinto Seidl, Francisco Pinto Seidl.

Assistida pelo meu marido abaixo assigna-,
do, e na qualidade de beneficiaria da presen-.le apólice, n. 988, instiluida pelo meu falle-
cido pae, Chrisliano Roaventura ún Cunha
Pin.lo, recebi da Caixa Geral das Familias a
quantia de cinco contos de réis, pela liquida-,
çao da mencionada apólice, pelo que dou pie-mesma sociedade Caix.i

(63)
* *.....>.! •• ..A- .mi l .i i,i|jw ii, i ¦ ii íi i-aysiiiiuii encontraram-| na silveira™°»-*™*«™^ g_^M^_t^m«ggi_ggi^^^ggda»«Ã

FOLHETIM

na c geral quitação
Geral das Familias.

Rio de. Janeiro. 19 de outubro dc 1910 —
RncKel Lobo ria Cunha Pinto, Octavio Borcefda Silveira Lobo.

O Sr. Constnnlino Magalhães Nelld, fun-
ccionnrio da Superintendência dn I.impezn
Publica, e sun Exma. esposn, D. Sylvin
Campei Io de Magalhães, tèm o seu lar cheio
dc alegrias com o nascimento de um me-
nino, que se chamará Ary.
BANQUETES

Interpretara os
•vs, offcrcccncl.o-'nulo Chrislovno

Ilenlisoii-sc lionlem, nn Assyrio, o banque-
te offerecido no Sr. professor" Carlos Cbngns
por um grupo de seus rimigos e collegas.'
Presidiu o bnriquete o Sr. Dr. Oswaldo
Cruz. Ao cbiimpagne o homenngeado foi
saudado pelo Sr. 'professor Miguel Pereira,
(pie agradeceu.'

— Os odonlolandos de 191(1, preslnndo
jlislii homenagem aos seus mestres, proles-
sores Drs. Henrique Carlos Carpenler e Lui:
Carlos de Oliveira, vão óflcreccr-lhcs um
laulo banquete na casa Pnichonl, nn dia 2ií
do corrente, ás 20 horas
sentimentos de seis coll
lhes o banquete, o odòii
Berberéa.
VIAJANTES

Está ncsla capital o Dr, Cyro dc Freitas
Valle, official de gabinete do presidente cio
Estado de S. Paulo.

•— Parle hoje pnra S. Paulo o Sr. com-
mandante Mario de Albuquerque Lima, lente
da Escola Naval, acompanhado de sua Exma.
senhora.
ENFERMOS

Tem estado enfermo e tem siito multe
visitado cm sua residência o Sr. Dr. Octa-
vio Tarqninio de Souza, director dos Cor-
rcios do Estado do Rio de Janeiro,

'¦^••**^^***«»'«"m-™"^^Ti.tiin*-,»niiTO^«a
¦jaauaa-jfjLHgrjwxjgjj *******Mmf*V*******^Biw*t^^

¦ ( 2a PARTEEmocionante romance da actua-
© lidade, dò Gaston Leroux ® A terrível aventura

l+l
Finalmente, Gérard imaginava que ella não

se teria limitado j< erguer umn cortina, dei-
xando-a cair de novo a suspirar...

Na oceasião cm que retrocedia, o grito da
coruja fez-se ouvir pela segunda vez.

Gérard por causa das duvidas iiilernóu-se
nn mnttn; decorridos ulguns segundos, passa-va um auto pequeno, vindo de Brétilly-ln-
Coto; o auto parou á entrada da hospedaria.
O homem que o guiava delle npeou-se. Ern
um official ailemão, mas nfio era Feind.'¦Que serviço estarão preparando nessa sin-
guiar hospedaria-.'" indagava a si mesmo com
umn .angustia crescente o pobre Gérard queresolveu, ao ouvir pela terceira vez o pio dn
coruja, ir momentaneamente ao encontro ileCorbillard,

Decididamente ainda havia muita gente pe-Ias estradas, para poder alguém se lembrar
de mntnr Irniiqtiillamente sentinellas.

Passados cinco ininulos, nrrnstando-sc sobre
os joelhos e ns cotovellos, não tendo feito
eslalai' uma só folha, nem uni só arbusto,
Gérard chegou ao ponto em que estava (lor-
hillard, que se limitou a apontar-lhe pnrn n
jnncllii do primeiro andar da hospedaria.

A janclla cm que apparceera Julieta c sob
ti qual ainda velava a senlinella estava com-
^?.'.amente no escuro, mas uma outra janclla

ao lado, que dava para nm quarlo dos fun-
dos, acabava de illuminar-se. Ora, nesse qunr-
lo, Gérard reconheceu, de pé, junto da ja-nellà, o vulto fejuinino, que, na estrada, poielle passara bem próximo.

O personagem conserváva-se mysterlòsnmén-
le òccülto.

Subitamente um oulro vulto veiu juntar-se
no primeiro: ern o official que Gérard vira
descer do automóvel.

Esse official dirigiu-se para n janclla, abai-
xou a cortina e Gérard nada mais viu:

"Engnnci-me, disse elle, de si para si...
Era uma entrevista de amor; vamos ver, afi-
nnl, si essa gente perínillc que eu continue
a trabalhar!"

Então, na oceasião em que a senlinella dc
que elle se occupnva particularmente puzera-se n andar de nm para outro lado, ora apre-
sentando-se de face, ora de costas, umas lar-
gas costas de Roche (pie. teriam tentado uma
haionela menos Impaciente do que a dc Gérard,
este, depois dc lapido colloquio com Corbll-
Inrd, ]ioz-se do novo a andar de rastros por
baixo da romadii.

Desla vez, renunciara á idén dn nffcrta de
nm chnruto. Aliás já não era um charuto que
trazia entre os dentes: «ir*«una li.uon.li. '

QUER OU NÃO
XI

SER IADÂME FEIND?
Depois de n ter raptndo da ngencia postal;

por ordem do 'capilão, Rosenhèiní rceomiheh-
(Iara n principio nos seus subordinados qne tra-
lassem Julieta com delicadeza.

Tratava-se de uma incrcndorla <[ue era preci-so não (leteriorrir e pela qunl se responsabili-
sara. Coano ella se conservasse cahua, necom-
líiodndií na carroça, Rosenhèiní lirnrn-ihò mes-
mo a mordaça.

Depois, cmqiuinlo durou a viagem, elle não
cessara de lhe fazer .perguntas sobre as suas
intenções, de fazer-lhe o elogio do capilão ?
de nffirmnr-lhé que na situação que através-
snvairt seria uma grande honra ser Madame
Feind, principnlinciilc depois do seu procedersufficientemenle. inipriulenle para inspirar o
receio de peores castigos.

Ella não lhe respondia.
Parecia refleetir. Estava relativamente cal-

ma.
Logo ao chegar á hospedaria, Julieta foi

encerrada no melhor quarto, o do pi'òpi'iò ca-
sal Hosenheim, que tinha as paredes forradas
com lim papel florido, uma poltrona Voltaire,
um leito de centro coni um magnifico "édre-
don" vermelho e, no fogão, n coroa de flores
de laranjeira da Sra. llosenheim, protegida
por um niTciloma. De cada Indo desse urre-
doma, lim castiçal dourado com velas roscas.

A senhora não cslnrii mal aqui, emquanlo
espera pelo herr capilão. Peça ludo o que qui-
iíér e será servida com lodo o prazer.

Vendo-n tão tranquillii, c meio cansada de
tanto falar, sosinho, llosenheim acabou por es-
qiiivar-se correndo o fcrrolho. Através da por-
la, elle disse-lhe mais:

Previno-a de que. seria prclgoso tentar
evadir-se. Hn senlinellas por toda n parte e a
ordem que tem ; atirar.

Os seus passos afastaram-se. . .
Senlinellas por toda a parte!... Ob! ella

haveria de descobrir o meio de fugir!... Ju-
lielii só aceeilava a idén de viver com a única
esperança de ir ao encontro dc Gérard.

Antes do mais ella observou ludo o que
a cercava. Esse quarlo ern amplo, com récaii-
tos como os que se vcui nas casas antigas,
uo campo.

O que era dantes a alcova servia aclual-

mente de quarlo dc loileltc, depois que o leitolornarn-se um leito á moda, isto é, uma cama
para. ser collocula no centro do qunrloNa alcova, quarto de loileltc, caia u melaunia cortina que podia correr inteiramente

\ ia-se um oulro recanto, á direita, que s'ar«via liara pendurar n roupa. No extremo desseirecnhlp, havia uma janclla que abria para u ílo-írcstíi. ;*
Duas oulras janellas davam diredtamentfli

para a estrada principal, acima da porta dabotequim. i
O quarlo só linha duas portas: a pela «raij.Tubela acabava de ser introduzida e, ú rfureila dn alcova, uma outra, que fazia cmrjimi..mear o quarlo dos Hosenheim'; ontle Juliótahavia sido fechada, com um outro quarto im»,sando por um gabinete de objectos"em' des>uso.
Esta segunda poria abria, ]>ois, dircctameiwle para este gabinete. Quando dizemos "iibria'1

u um modo de falar, porquê na oceasião es»lava impedida pelo fcrrolho que fôrn corrldi»do lado opposto, o (pie Julicta percebera im-'ínediatamente.
Todavia, ao empurrar essa poria, como aoempurrar n outra peln qual Rnscnhcim aca-.hava de desappareeer, Julieta verificou eoi».'

que facilidade o miiiimo esforço faria saltai*
qualquer lingiietn, fechadura otí fcrrolho pre-sos a velha imndcirn o antigas ferragens «Juoso se mantinham seguras umas ás outras pelu.torça do habito.

As senlinellas dispostas por Ilosenlieim emtodas as saídas, por ordem de Feind, nfioeram pois imiteis, mas infelizmente eram suf-licienlcs!
Si demos detalhes tão completos sobre a ar-chitcctura dessa parte do primeiro andar do(.avalio Branco: é que esses serão necessários

para a compreliensão perfeita do que se vaeseguir.
Comprclicndcr-sc-ii particularmenlc que, gra-

ças a essa disposição do cantos e recantos
e de gabinetes de objectos em desuso, os ner-
sonngens que pòdoriaim estar ao mesmo tivn-
po em cada um dos quartos ndjacentes, nSo
ouviriam necessariamente o «rae se dizia, ou
Decorria, ao lado, mas poderiam tudo ouvir
perfeitamente, si sc colloCasscm em certos pon,tos que os approxixaa.ssiaa uas dos oalros,

tContinú*.}
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AMANHA
333- 3*'

IDlyyi
Por ibM.ii. cm roços

Depois de amanbi
J.|0 — 20"

ZbioSooo
Por JSOOO, cm meioi

Õ9 pedidos dc liillirtC". do illle-
rlôr (livciii ser acompanhados de
mais GUU réis para u -torle do Cor-
lyjp c dirigidos aos agentes geraes
í.'níMi.'lli & (!., rua do Ouvidor
li.yi. caixa II, 917. Teleg. l.US-
VJíl, c na ciisii I". (.iiiliiiiirães, Ho-
Hiirjü, 71, csijujiin do j-eco das Can-
ccllas, caixa du Correio n. 1.U73.

DINHEIRO
Empn-slii-sr- sobro jóias,roupas, íu/emlus, motact*,
pianos, inoveis o ituio

que represento valor
•***-*•_*** "W *>w

Rua Luiz de Camões n. 60
TEI.nPllfJNiTtoía NOItT-

{Aborto dns 7 horas dn
manha lis 7 du iinitcj

.!. I.IBLiRAL. & C.

SI V. Cx. deseja oomppAn t«eldo«
novidade para vestidos da estação,

visite
A» A1VIISRTCÀX-V

•m.
Grande variedade,

melhor qualidade
c os melhores preços !

60, Uruguayana, 60

Os Médicos

Receitam

Lavol
Para Doenças de Pelle

Unia gotla ili> l.ainl-o o seu desejo da
roçur piiiicii. Hoioppiirçco wü.i u comi-
Clilio A iuil:i.,iio c tubjugnda. A poliu é
refrescada e ulíhiada. a iuia come-
çou.

•Solhe dc espinhas, on-pçOe.-, comlclifio,
ni.iiiclms V i.ftvni lavara e li

larnni, ci-ipçr-H ilnilanúo nçua ou nuul-
quci lurnia dc deleito du pelle V

L-c um frasco du l.avul o todos oi il-
("iiaciiln doonça ilcsapparcccnio. llcfrcs-
Ctrá, lilliviiir.i u ruini.i n pollo.

Os duijlorc.1 cm lodns n< parlei do
mundo sobem qua o Lavol nllivia as ilo-
re*. e onforinldiidos da pollc. Tem-o usa-
ilo na sua pratica particular cotn rcsul-
lados quasi incríveis.

limpará tudo
i.-i'¦ > in uinn noite.

Tem cro:Uj duras c cscaiua.', chagas,
UMA LAVAGEM PARA USO EXTERNO

I avol i: unia lavagem pnra uso externo, pura, suava c agradava! uo mar.
Iicpuis dc uu» pouco*) dc dias ui clicas uu manchas prluofplam u dcsaiuia-

recer.
Mais al(*um lompo o todos os si-jinio-» da doonça túin dcsapparccldo. Lavol la-vou Iodos ua gcruions du iloourn. V. S. eslá curado.
Compro bojo ui<:.-nin mu rrasco de l.avul no seu droguistã. 1'odo comprar porpouco dinlioiro este nwuvilLoso remédio pelo qual outros tèut pugo grandes som-

uias paru usar.

Vende-se em todas as drogarias on pliarmacias principaes
GRANADO & C, ARAÚJO, FREITAS & C, drogaria Pacheco— Itio do Janeiro.

Hotel Miríimíir c Babylonia
ciXec plus ultra!».— Sim. Em
situação ideal, conforto, ates
puros do mar c da montanha,
tratamento, etc.— Preços mo-
dicos.— Rua Gustavo Sampaio
n. Gi (Leme). Tel. Sul 072.

Curso de corte
Senhora franecza, ,n.
plomnda pela Academia de Pari-:, ga-rante ensinar em \'l lições a cortar
e conlcccionar qual,píer vestido. (Jitr-
SO especial de colide c chapéus.
Corta o alinhava qualquer vestido ou

otaillcur» por preços inndicos
Av. Itio Urain'11 loa, -Jj andar—Tel,

3.38'J N.

p|| (Em fôrma de pó)-Cura' I-* catinga, suores ietidos das
Bxillas, suores dos pés, etc.

Caixa: 2$5oo.—Depositários:
Theodoro Abreu, Voluntários,
'245-—Bragança Cid. — Mos-
picio, 9.

Compra-se
qualquer qunnlidndo do jóias velhas

Com 011 sem pcdiiis, dc qualquer valor e
cautelas do «Monte dc Soecorro»; paga-so
lem, na rua Gonçalves Dias n. ó"7.

Joãlheria Valentim
Telephonc ÒO-I Central

LECLERC & C".
Agentes de Privilégios

e Marcas do Fabrica
e Coinmercio

Rua do Rosário, i56
Encarrcgam-so dc contratar c pro-

rhover o fornecimento ea installação das
macluiiiis para Iriilameiito do Unho, se-
(hindu os aperfeiçoamentos privilegiados
pela patente do invenção n. 5.2.10; per-
lencente á AMERICAN I.I.NEX COMPANY.

Pó de arroz
Medicinal, adherente e per-

lumado. Lata 2.'(iooo.
Perfumaria Criando Rangal

Ourives 37, Tel. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Angii á bahiana.
Bèefs de carne secca.

Ao jantar :
Cozido familiar.
Além dos pratos do dia, o''menu» é variadissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.
Bacalhoadas.
Sardinhas nas brasas.
Camarões tonados.

Preços do costume

Poderoso tônico dos nervos e do cérebro
Gottàs Phy.iolopas Silva Araújo

Guaraná-Iodo-Kola-Arsênico

A I»MTAM
(PÓ d« 0880)

Annlyanclo ofílclnlmonlo cm
Hrllo l|i)l i/.(illt('-.MillllS, (llill-

doo i.i'!íiiinii' rcsultndo:
AclilO plu'>pliniicn  ÍI7.K0*/*
(l.vdn Üfllclu ,... fi ¦.'¦!- •/»
Oxydo Mt;•'»•• ¦•••  I,'.',ln/.0|C,

ynpicii ler iinifi liiiii rolIiellA ile nd\
iii'1'inuin, da ccrniioi, dn Imiu IrtitAt a
do Imllni Uni''-','
Coitiprna ii iPO' DP. Oi*!*0'., qun eo nelin

a vmiilii iiih
l)l'|lOHllill'l(IH

liermann Kalkuhl & C.
Succcnorci do SOUZA PILHO A ('..

41, Riki do Hospício, 41
iwo »n 'Arrr.mo

CAIXA POSTAfi N. 1B7.
lr.ita-rn n,i Socçflo Ac Itapruionlnçüos!

Itua Osnoral (lumnm n. til.coiir,

fcllMiDlns li Mwn
riUAL OACABAIARROC»»

Ü.I Kiili ilnKiisiitin iii.i, ciilr

\fi

CAlTi' SANTA RITA

fflKí^R_nc' -"-*-_rl

m&*mWW^ímn
mjuK ¦tlll. ¦ jjKÍÊm

üiinilo Acio ii. BI.TclophonoMOlKorlo
o run Marccltul lluiiuiiy, 2t, Tclunliono
I..I8 Noito.

in.» Kun«oKosnrin 103,entro
Qnllnncln o Avcnicin

CA8A MATM/. Itua du lloinlclo 181,
rniiln di; i in dn r,.i, ciçSo,

AMANHA AO ALMOÇOi
SuIihI.i dc lagosta, iiipim á

moda do Porlo, enrno sucimi-í
mineira, arroz do forno 6 por-calliota.

AO JANTAR:
Sopa pnre> <l'ervilhas, «ar»

(linhas do Ovar, borrachos
com plrfjo do batatas, vitella
assada com urro-* de forno,

Toilou n* iti.i* «sim* Iroicttl, lagottato cncari, loguinou do 8 Paulo,
RoliromMM da cozinha vuiiailai.\ {iilin* fçm Icnnl.
Cliopp d.i llnnionlIcA,

Manoel Fornnnilos Barrocaa

Dinheiro sobre pc-
iihorcs de

jóias ecautalas do Monte
de Soecorro
•———•Casa Gonthier

HENRY êt ARMANDO
«c 47. RUA LUIZ DE f4MÕI'S 45e 47

(mi lundãdn om 1R07

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

familias e cavalheiros de tra-
lamento.—Hnddock l.obo 120
a 127.— Rio. Telep. V. 1716.

A NOTRE*DAME DE PARIS
Oranâes saldos em todas as

secções a preços sem prece-dentes.
O-ficina âe costura e faiüeur

hWOPATHIA

os

Tosse r Tosse muilo ?
tome a milagrosa

BRONCHÍGIA
1 Viilrn í.'$ÕO(l

Constipou-se ? laça
uso ua

GRIPPINA
um dos incilioiví rcnicdi-
os aldliojc conhecidos pa-rn abortai' constipaçôes e
carar influonzn.

I Vidro |$000
Adolpho Vasconcellos

SOcsx-
*-
§3cõ
í*í
•ro
—1

o

$0

27 Rua da Quitanda

A FIDALGA
íleslmirant onilcsc rciincm as tunllio

ros fniniliiis. Itií-orosii cscollui fciln dia-
rininoiito, cm caruoi, caças o Irsuipw
Vinhos, imporlncüo dc marcas exclusivas
da cisa. Preços módicos.

It LA S. J0SI",,8I -- Tclop. 4,513 C.

MOVEIS A I
PRESTAÇÕES

Ir i«e_*

fi Unico que com um
colher ;

adquirida ou hereditária cm lodns ns
innnircstaçOes. Itlieuinatisino, I*cze-
ma', Ulccras, Tumoros, Dures museu-
lares e oíscüs, Dores do cabeça no-
dumas, et;, c liulas doenças rcsul-
tantos ile impurezas ilo sangno,
curam-se infnllivclifiento cnm o

só frasco in?. dcsnpparecer qualquer manilesiaçâo. üina
spús ns rcleiçOcs. lim todas as pliarmacias.

lityl
l""-1*1- linergil poderoso tônico
SSSS Novo anti-rheumatíco
•y*-.™** Energil depuiativo agradável

¦jí^ Rei dos laxativos
Grande remédio da mullier
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

s_*a i_*»

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

GRAND B/VRE ROTISSERIE PROGRESSE
Largo S, Francisco de Paula, 44

TELIiPHONB 33 1-4 NOKTE
iJosfi Mifliieiz Domingues

O mais con Torta vol 6uluo. Primorosa
cozinha

Menu
Amanhã ao nlmoço:

Salada de anchovis á napoli-
lana, caldo á malhoa, carne
secca á mineira, mocotó de
vitella á porlugiieza.

Ao jantar:
Perna dc porco á mineira,

frango á villa do Conde, vol-au
vent á touloussen, ostras,
grandes peixadas.

Caprichosa garrafeira

Curso de preparatórios
Mensalidade  25*pooo

Professores do Pedro II; obleve nos oxa-
mos ilo anno passado 1 tí-i- approviiçiics,
Nenhum ilos seus alomiios foi roprovuilo
liua Selo de Sotombro n 101, 1' mui r.

Professora de córíe
Habilita a cortar por escala geométricae pratioa qualquer modelo, inclusive lail-

lenr, cm poucas lições.
Também corta moldes sob medida o

podem ser cm fazendas, alinhavados o
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mine. Nunes de Abreu

Una Uriignnyana UC, r andar
TEL. "l.G/S NÓIITE

Leio de peiores
Em 24 de Outubro de 1916

L. GONTHIER Se C
Henry & Armando suecessores

Cn5flFUNQAOnEMt867
•fS-lHLlIZleCuil! 47
Fazem leilão dos penliores

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

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

DELICIOSA BEBIDA

QpWJp • i/.^

Espumante, refrigerante, sem
álcool

A&\ »
TOSSE
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, antiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias

Nâo se Muiiam s
Coni os preparados para a

|)ellc. UicrusúariiltOLlNA 1'SMÁL-
l'll, iiuicu quo adquiro o couicrvit

n Polloza ilu rutis, Approviido peloInstituto dc l:..;i.:.a dc Paris a oro-
111 Indo pela lixpoMiio do Miluuo. l"ro-
ço 8$000.
Bocootra-so n vciuln cm todas as

lu.rfii um rins aqui jj cm S. Paulo,

I'ANjiJJ-.\S Iilí PEIIIIA«MINEIRAS»
DELICIOSA COMIDA

Olilciu-se cozinlinndo-u nas aromadas
nnncllns dc pedia «Minoiia-u Deposito:
liazar VÍII11..11.— 120 íuu l'*rol Caneca.—
Loucas famigens, tintas c trons do eo-
zinlin por menos -JO •*. que nas outms

Vendem-se
jóias n preços hnratlssimns : na

ma Gonçalves Dias S7

Joáeri?. Valentim
Tcleplinne n. P!)4 — Central

GELO
EMPRESA OE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS %$
AVENIDA LAURO MULLER PI. 431 « Telephonc Norte 1,355

ENTREGA DIÁRIA A DOMICILIO
Ai-.if-n.iuira'. mensaen de 112 nc.lra ou 12

íilos .,. ,,,,,, 1 r»¦*-."•.. ,o
Assignaturas mensaes de 1 pedra 011 2j
kilos  sp$ooo

Assignatiirns ücmestraes de i|2 pedra ou 12
kilos  <*!jioüo por mez

Assignaturas semestraes dc 1 pedra ou 25
ktlòs  •"•,$00.-1 

por me;:
Assignaturas por coupons, f tonelada  ^"ponn

Asr.ignatur.r. pnr couponSj j toneladas! 7;>, 80$, po$ e
ioo$noo, conforme a consumo diário

A IZmprcsn faz saber no publico c aos
seus clientes que acaba de tomar provi-ciências que lhe permillem garantir um
perfeito serviço de distribuição de gelo,po-denclo attender a qualquer pedido que

lhe seja leito
A Empresa dispõe também de espaço em
suas câmaras lrigorificas, com tempera-
turas adaptáveis a cada mercadoria, po-dendo portanto receber qualquer quanti-dade de leijào, cebolas, batatas, frutas,
pelles, queijos, manteiga, conservas e
quaesquer outros gêneros sujeitos a de-
terioraçao pelo calor, assumindo respon-
sabilidade pela sua conservação, de ac-

córdo com a seguinte tabeliã :
TABEbb A DE PREÇOS PAR A ARMAZENAGENS

Taxas por volumes laxus por kilo

LOTERIA
iu;

S. PAULO
Oírnnllil* nelo -jovurno <\%

eitatlo

Tcr-ía-leira, s.j do cnrrnre

inoSii
Por _$;oo

Rilliptetít venda em todas a»
casas loiericas.

liio I
Oi"

frti 01
..iiiciii
ilnd
f.lllWt
Mii cr

II,
ÜJVlTUNWrO)

nldição d» unia racirilsde l.<< prn.< i' liiitincloiei ilj Éicoia Muniu »
n*do llvi-ifiia, Aulas flinocivhin-
iil« O ilo corrente, menHUdadii ra.
i. Ilnii Archias Tordeiro n. ílilü,
n tnil.iini far.toi.

ASTHAflA, ojipressão,
bronchite clironica, sío
cm seguida alliviadas com
o pó fumígatorio ac
— Abyssiníe Hxibard —-

I MAJESTIC J¦ Charutos finíssimos leitos a"

Inião 
com superiores tabacosI

do Java, Havana e Bahia. I

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva.

n. ,\2—i3 andar |

ALTA NOVIDADE

DENTISTA
ta pala 1'aciililailo ilo Medicina do Ilio
dc Janeiro, rum lonpra pratira. Traba-
Ilio? çarantiilos. Consultas diariamente.
Consultório, run ila Quitunila h, 48.

Casa especial de bordados, plisses etc.
Una dos Ourives n. 13 —Sobrado

Ponta jour c picot, desde
200 réis; plisse desde 100 réis.
A única cisa que fnz plisse
chato, accordeon e machos cm
pregas finas c borda soutache
em pé.

para canalisaçãr il.» águas
VET.LOS, MOIÍ-ãjTJI 

'&, 
COMP

Praia do Cajíi n. OS. —Tolop. Villa 1!)9.
Fabrica do vigas ocas de cimento ar-

mnilu, vergas, lageotas para divisOcs,
mais leves e cconoinlras dc que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madriií massitas e postes para
cerras.

Casa Cintra
B. Nova & Comp.

Avenida Hio Branco, 108
Especialidades om bebidas finai, sor-

votes, saladas de frutas, trutas frescas c
conservas de todas as qualidades, entrega
a domicilio. — Telcpbono D.973 Contrai.

Elixir dc Inliaino Goulart
Com o tratamento pelo Elixir dc luliame,

o doente experimenta umã grande trons-
formação no sou estado geral, o nppelitc
augmcnla, a iligeslão so inz com lacili-
dnilo (devido an arsonico) a cor lorna-sc
rosada, o rosto nniis fresco, mclbor dispo-
sieão pnrn o trabnllio, mnis força nos
músculos, mais rnsislcncia á fadiga ore:-
piração fácil. 0 docnle (orn.i-so lloresccn-
lc, mais gordo u senlc nuia sensação do
bem estar muito notável.

LEILÃO DE PENHORES
6 de novembro

Na antiga casa
E. Samuel Hoffmann

13 Travessa do Rosário 13
JÓIAS

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

FINADOS
Largo cio Estacio de

Sá n. 73
A PRIMA VERA

Flores ndluraes e arliliciaes coroas,
cruzes, bouquols, âncoras e corações.

Não comprem sem visi'ar o uossa
casa.

Caíé Aristocrata
«ÍIA IIADIiOCl' 1.0110 N. 459

Devido á repontina alta do café, prn-
veniinos aos nossos freguezos (juo 'Io dia
I dc novembro em dcante somos força-
dos a elevar o preço do nosso p mlucto a
ÍJ!*2(I0 rs. por kilo a varejo.

Itio, 21 de outubro de 1910 -AFFO.N-
SO á COMP.

Malas
A Mala Cliincza, á rua do I.avrndio

n. III, ó a casa que mais barato vende,
vislo o grande sortimento que tem; cliama
a allenção dos soiihorcs viajantes.

A I9SAL
mwmmiÊÊÊlÊmmmÊÊa&tmvtmxihÊmmMÊmmÈamtmmmwm

Moveis c tapeçarias
— RUA S. JQSE' —

Teleph. 5.324 C.

me
Chapéos chies dc verão

a i sípooo., iSífooo c 2o$ooo.
Avenida Mem de Sá, n. 20-

A—Tclephone 5.75^Centr«il.

MERCADORIAS 1 pijso I' ¦**•¦*
1 llü0 f30 dins MERCADORIAS | TAXA | PRAZO

Frutas verdei

Frutas seccas

Cnslanbas,etc

Ccrcaes....

Dntatas,...

Queijos...

Manteiga \js

Bacalháo... !

Camarão scc.

Carnes salgs.

Toucinho....

1'rosuntos....

Banha 
f

nlé 25 I;*.

20 a 3.*. »

30 a -ir. »

4G n 05 >

CO a 85 »

RO a 1o*> )'

loO a 1lú 1

110 a 12ô »

\ 120 a 135 í

/n,-i-r
iCarne verde.. /'Con„

Peixe fresco. iiic-r.*(,ong,
¦Peixe Salgado

r.allinaceos.

lOvos
(Rcsf
(Cong

'IDO

55001

$00:i j

Ç700
liCebolaí

5800
| Couros,...,..,.,,

1$000
Pellcâ confeccionadas

15500

2S000
2S5C0

Para 1.000 volumes "1
Desconto de lü o/u J

Tabacos,..

Legumes...

l.eile e Creme—Litro

Cerveja-harris 25 lils.

Flores

sono
$050
sono
$051'8or.u

SOM
8050

$020

SOS"

1$G0ii

5100

$030

$030

$100

/ .-.emana

30 Dias

Semana

D

> s
It 1

Semana

VENDE-SE

O POLO
não é um
artigo de
luxo, mas
s i m um
artigo es-
sencialmente de

cozinha e asseio
geral.

E' um artigo de
primeira necessi-
dade. Deverá, pois,
ser o produeto mais barato,
mais econômico e mais popular.O Polo de fita encarnada
é, certamente, EGU AL o ti SUPE-
RIOR a qualquer similar estrangeiro

Companhia Usina de Productos Chimicos
Fabrica, Rua Soares 13, S. Christovão

RIO DB JANEIRO

Evitae as imitações de ro-
tulagem de productos si-
milares estrangeiros que se
apresentam com fita azul
e papel prateado, afim

de illudir o pu-
blico e vender
caro.

EM

Verdadeiras
donas de casa:
Exigi o POLO

de fita en-
camada

e colleccio-
nae as fitas
com rotu-
los.

TODA

A PAUTE 1

LA POU PÊE
ASSEMBLÉA, |00

JL0tk

WÊÊ Lfc

'Www,

Cabarct Restaurant do

CLUB MOZART
HOJE V. SEMPRE

A elegante bonlionnièro dn rua Chile, 31
Todas as níiiLcs, ás I) horas, .<mi»cesso

ineglialavel ila « troupe » conlraladá ox-
jiressailiento para este cabaret prn São
1'aulü o Ilnoiius Aires pela Agencia Thca-

ral lnclcza.

Vestidos de filo, para
senhoras e mocinhas

Vestidos para nieni-
nas de todas as edades, o

melhor e mais variado
sortimento

Enxovaes para bapii-
sados, chapéos, toucados;

etc.
Cintas elásticas, mode-
los práticos e elegantes,
para senhoras, a i8$ooo

.um:

Folhinhas e Blocks
para i 9i 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Cinco contos
de réis!

j cm dinheiro para comprar
um terreno bem locali-
sado c nelle ediílcar um

prédio do valor de
Dez contos de réis!

6 o que cada um pude
conseguir inscreve-ndo-se
desde já na Serie Ideal

da Companhia

PERSEVERANÇA INTERNACIONAL
—Avenlila Riu [tranco n. 171-—

ItIO Dli JANKIItO

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO f.r.RAI,

Rua Theophilo OKoni n. 3i
Teleplionc Korle 055

1Rhciimatisnío.sypliilis e impurezas
00 SANCÜI3—Cura segura o flYWz
polo afainailn llob do Summa Salsado
de Alfiodo ile Caivaiho—Milhares ile
allostailos—A' vctula nas Imãs phar-
macias <-. ilrogarins do Itio cilo:; l!s-
lados—Deposito: Alfredo de Carvalho

i'C— Primeiro de Marrou, io

Oleo para lamparina
Aromalol

Ultima novidade americana I
Mais brilho, mais duração,

mais barato!
Encontra-se á venda em to-

dos os armazéns.
Depositários geraes: Cos*»

Pereira, Maia & Cia.
Rua do Rosário n. 65

-Insma-li be_.ro B. dose
Empresa Paschoal Scgreto

Companhia nacional, fundada cm 1 rín
julho de 1011— Direcção scenica ilu
aclor Eduardo Vieira—Jlacstro direclor
da orchestra, Josó Nunes.
A maior victoria ilo theaírn popular

IIO.JE-22 de oiiluliro de ÍO 16—IJ0.I**»
A's 7, ti 3/-1 e 10 1/2 —Tres sessões

A viclòriosn rcvislu

0 PISTOLÃO
Compèrós: ALFREDO SILVA c JOÃO

Dl" DEUS.
líxilo extraordinário do quadro novo

DE RELANCE...
0s cspoctaculos começam pela exliilii-

(•uu de soberbos lilms cincniiitographicbs.
Amanhã - O PISTOLÃO o II N0DRAS

DO A MUI'..
Terça-feira-0 CAItlMIlAMIiA.
Um ensaios—A' RliÜUA SOLTA.

t1
A s.vmpalhica cabarelière LACRA

0RBTT13 (Unira nn gênero).
LOS jljMilTvT.NL
Os irmiíos FUEKTES, bailarinos lies-ia-

rimes
L\ 1*0NS, cantora o bailarina hespa-

niio a.
ARLETTE)Rembranilt-Polile llollanilaise.

Brõvòmenío—Kstréit da nova « tioupe i)
e variedades especialmente contratada
rn Buenes Aires pela Ageucia Theatral
lnjfloz'*.

Vai indo çoi|»i ile baile sob a direcção
do professor PAULO.

Orchestra do taiganos sob a direcção
doprolossoi brasileiro ERNESTO NER1'.

THEATRO RECREIO

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO -
«t Tournée » Cremilda iVOliveira

HOJE: HOJE
GRANDE IiXITO

A"s 7 3/1—Duas sessões-A's 0 3/-1
A cngraçadissiina comedia ingleza em

tros actos, traducção de EDUARDO VI-
CTOllINOdo original de V. 1'INHIIO

MENTIRA DE MULHER
Prolaf-oiiisla, CISE.MII.DA I)'0L1VKIRA

Brilhante exilo de toda a companhia

« Misc-en-scèno n do aclor ALEXANDRE
AZEVEDO—Mobiliário da Marcenariii lira-
sileiia.

A actriz CREMILDA D OLIVEIRA cxlii-
liir.i loilotlcs do Atelier de Mine. Tei-
xeira (Avenida Riu Branco, 147, 2«) e
chapéos da Casa Castro, Rua Úrugúayana.

Amanhã, Segunda-feira — Recita da
moda—MENTIR' DE MEUijyj.

CYCL0 THEATRAL BRASILEIRO
Grande companhia italiana ile ope-

ictas ETTORE VITALE

HOJE HOJE
« Soirée íi ás 83/4

com a celebre opereta

LA DUCHESSA
DELBALTABARIN

PINA CIOANA, ÍTALO RERTINI,
MARIA CIOANA e CIPRANDI.

Toma parlo toda :i companhia
ÍTjTMM"*** Bilholes ;i veinla ua hi-
LujMv Ihelena do thealro. Pie-
ços do coslumo.

!.

Amanhã, primeira ronresentação da
opcrela — LA I.GGGIÍNDA DKI.I.E
ARANCIE, coiiiplelanionte nova para
o Rio de Janeiro.

THEATRO MUNICIPAL
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA

LUCIEN GUITRY

AMANHA AMANHÃ
Terceira e ultima récltn da companhia

HATELAINE
A^'ISO — De accordo com a lei cm vigor 6 pròlii-

liidb o uso dos chapéos ás senhoras, cm toda u pia-
téa, durante o esaectaculo.

THEATMO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA AC.

Orchestra de 2-i professores sob a
regência de Arllmro Eiassinesi.—

d Tournée i> l'ATIMA MlltIS
HOJHz______;HOJE

A's 8 3/4
A grandiosa pantomima

LA COLOMBINA
Maravilhosos clfeilos do luz. Itica

cnsccuacão
UMA FESTA HM TOKIO
O ESPELHO QUEBRADO
LA GRA» VIA

Grande exilo mundial
Luxuosíssima a niise-en-scòno ».
Preços: Ciimarolns e frizas, 1,V*5;

logares dislinelos, 3$ ; cadeiras, 'JS •
balcões, 3Ç c '.'$ ; pilcrias numeiadas
o entrada geral, l$0üü. Bilhetes ávenda no theiilrn.

Amanhã, scgunda-feiia — Curiccrto
pela celebro (iolinisla EMII.IA 1-TlÃS-
SI.NKSI !

CARAItET RESTAURANT 110
CL»UB DOS PObITIGOS

RUA DO PASSEIO Pi. 78
Ornais chie oelogiinte desla capital

Reiidez-yniis da elite carioca
ARTE.. MUSICA... 1*1.0 II ES

HOJE, grande eslréa, hoje, da celebre
artista 1'ERNANDA RRIANÜ.

Imponente o soirée » cm que tomam
parte os mais dislinelos artistas chega-ilos de Buenos Aires, sob a direcção doelegante cabarolier brasileiro Jül.10 MO-IIA ES (unico no gênero).LA .M.NEITE, sem rival cantora franecza;

LA IBÉRIA,a rainha ilo bailebespanhol.
LliNA D0RIS, cuiilorii friuiceza.
IRMÃ MORA, a graciosa cantante Ítalo-argentina.
BE1.I.A AMEI.IA.coupletista hespanhola.

Artistas eonlraiiidos expressamente nelaEmpresa PAItlSt-MOLlNA.

A mais harmônica orchestra de. Iziga-iios.sob a direcção du p'òpular PICKMANX.

Brovemcntc-.Novas esticas.

Theatro Carlos Gorneg
Grande companhia de sessões, do

Edeu-Theatro, de Lisboa

Empresa TEIXEIRA illARQUES
Cerencia de A. Corjão

HOJE HOJE
Duas sessões-Duas—A's i 3/1

e '.I lll da iioilo
A podido-ULTIMAS REPRESENTA-

COES da celebro e appiiralosa rc-
«islã em dous actos e oilo quadros

A. B. C.
Toma parte toda a rompanhla

COLOSSAL E INCOMPARAVIX
TRIUMPHO

Amanhã—UlliinOs espcctacnlos da
revista-A. 1) C.

Terça-feira, -J-l — Primeira repre-
seiUaçào da revisla-lanliisiii-0 AMOR.

-B -J-


